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Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱՆ

Հայոց փիլիսոփայության պատմության մասնագի
տական ուսումնասիրությունը սկսվել է XX դարի

40–ական թվականներին Խորհրդային Միությունում: Ան
ցած ժամանակամիջոցում հետազոտություններն ընթացել
ենհիմնականումհետևյալուղղություններով. 1)առանձին
ականավոր փիլիսոփաների աշխարհայացքի ուսումնասի
րություն, 2) առանձին պատմամշակութային դարաշրջանի
փիլիսոփայականմտքի լուսաբանում, 3)ամփոփիչուսում
նասիրություններ, 4)առանձինտեսականուղղությունների
(փիլիսոփայական, սոցիալ–փիլիսոփայական, պատմափիլի
սոփայական, էսթետիկական, բնագիտական) ուսումնասի
րում, 5) գիտափիլիսոփայական հուշարձանների համահա
վաքևքննականտեքստերի,ինչպեսնաևգիտականթարգ
մանություններիհրապարակում, 6)միջնադարյանհայփի
լիսոփայությանպրոբլեմային լուսաբանում: Դրա շնորհիվ
հա յոց փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյու նը վե րած վեց հա յա գի տու

թյան ինք նու րույն ո լորտ իևընդհանուրփիլիսոփայապատմա
կանգիտությանբաղկացուցիչմասի:Ինչպեսևհայժողովր
դիհոգևորմշակույթիմյուս բնագավառներըայն հաղթա
հարեցազգայինարժեհամակարգիշրջանակներըևդարձավ
գիտական լայն հասարակայնության հետաքրքրության
առարկա`ձեռքբերելով«համամարդկայինպատմամշակու
թայիննշանակություն»1:

1 Ս. Ս. Արևշատյան, Վաղ միջնադարյան հայ մշակույթի բնույթն ու զար
գացման հիմնական ուղիները // Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, Եր., 
1984, էջ 420:
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Այդէվկայումայնփաստը,որհայգիտափիլիսոփայա
կան ժառանգության բազում էջեր,խնդիրներևարժեքներ
խորհրդային շրջանում արտացոլվել են համաշխարհային
և ՍՍՀՄ ժողովուրդների փիլիսոփայության պատմության
նվիրվածուսումնասիրություններում,անթոլոգիականհրա
պարակումներում, փիլիսոփայական, մանկավարժական, 
պատմական և ռուսալեզու այլ հանրագիտարաններում: 
ՀարկէնշելնաևԲ.Մ.Կեդրովի,Ն.Ի.Ստյաժկինի,Ա.Օ.Մա
կովելսկու,Վ.Ա. Կիրիլինի,Դ.Վ.Ջոխաձեի,Ա. Տուրսունո
վի,Օ. Ռ.Բորոդինիևայլոցաշխատությունները,որոնցում
բարձրէգնահատվելհայիմաստասերներիգիտականվաս
տակը:

Հայ փիլիսոփայական մտքի նվաճումների տարածմա
նը զգալիորեն նպաստեցին խորհրդային կենտրոնական
հրատարակչություններում լույս տեսած հայ գիտնական
ների աշխատությունները, որոնցից հատկապես հիշարժան
ենՎ. Կ.Չալոյանի,Ս.Ս.Արևշատյանի,Գ.Ա.Բրուտյանիև
այլոցուսումնասիրությունները,ինչպեսնաևկոլեկտիվմի
շարքաշխատանքներ:

Ցայժմ լույստեսածփիլիսոփայապատմականևգիտա
պատմականուսումնասիրություններինբնորոշեն. 

1) Էմ պի րիզմը`գիտնականներիջանքերըհիմնականում
ուղղվածէինհետազոտականնյութիպոզիտիվշարադրմա
նըառավելապեսնկարագրականմեթոդներովևինդուկտիվ
բնույթիընդհանրացումներով,առանցփիլիսոփայականու
մեթոդաբանական խոր հիմնավորումների, ինչը միանգա
մայն օրինաչափ էր ձևավորվող նոր գիտաճյուղի համար: 
Դրանցշնորհիվբացահայտվեցևգիտականշրջանառության
մեջ ներառվեց հարուստ ու ինքնատիպ փիլիսոփայական

մշակույթ`ականավորհայփիլիսոփաներիևգիտնականնե
րիանուններ,գիտափիլիսոփայականմտքիբազմաթիվհու
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շարձաններ,ուսմունքներ,հայեցակարգերևգաղափարներ, 
որոնք վկայում են միջնադարյանՀայաստանիգիտափիլի
սոփայականմշակույթիբարձրմակարդակը: 

2) Կու մուլ յա տի վիզմը` փիլիսոփայական գործընթացի
ընկալումը որպես նոր գիտելիքների մշտական յուրացում, 
կուտակում, այսինքն` գիտելիքների վերընթաց շարժում, 
որի ելակետն է համարվում անտիկ փիլիսոփայական ժա
ռանգությունը, իսկ վերջնակետը` փիլիսոփայական գիտե
լիքի արդի վիճակը: Ունենալով որոշակի դերակատարում, 
կումուլյատիվիստական մեթոդըայդուհանդերձ հնարավո
րությունչիտալիսբացահայտելտեսականմտածողության
առանձնահատկություններըտարբերպատմամշակութային
դարաշրջաններում, կապակցել կոնկրետ պատմական, քա
ղաքական, գաղափարախոսական, մշակութային երևույթ
ների,այսինքն`ժամանակաշրջանիենթատեքստիհետ:Դրա
արտահայտություններից էր միջնադարյան մշակույթի, 
մասնավորապես`փիլիսոփայությանինքնուրույնությանև
պատմամշակութային նշանակության անտեսումը, քանզի
կումուլյատիվիզմիտեսանկյունիցայնչիներգծվումհիշյալ
վեկտորիմեջ:

3) Փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրու
թյունը հա սա րա կա կան–տնտե սա կան ֆոր մա ցիա նե րի տե
սության մարքսյանդիրքերից, որիհամաձայն յուրաքանչ
յուրհաջորդփուլնախորդիհամեմատավելիբարձրևզար
գացած է: Հետազոտողները գործնականումանտեսում էին
նույնմարքսիզմիայնհիմնադրույթը,որհասարակության
հոգևոր–մշակութային կյանքը (այդ թվում` փիլիսոփայու
թյունը)ուղղակիորենկախվածչէնրատնտեսականհիմքե
րից,որայնօժտվածէհարաբերականինքնուրույնությամբ: 
Այսհանգամանքըցայտունկերպովարտահայտվումէմիջ
նադարյան,այդթվում`հայփիլիսոփայությանմեջ:
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4) Փիլիսոփայության պատմության վերլուծությու
նըմա տե րիա լիզ մի և ի դեա լիզ մի պայ քա րի դիրքերից:Բուն
հիմնահարցի առկայությունը կասկած չի հարուցում, այն
ո՛չբովանդակազուրկէ, ո՛չէլզուտգաղափարախոսական, 
ինչպեսփորձումեներբեմնայններկայացնել:Այնիրական
հիմքունիփիլիսոփայությանպատմությանմեջ:Այլհարց
է,թեպետքէարդյոքայնդիտելորպեսփիլիսոփայությանև
աշխարհայացքայինմիակհիմքը:

5)Գաղափարախոսականնպատակներովփիլիսոփայու
թյանհիմնահարցիընդգծում`կապվածնաև կու սակ ցա կան–
դա սա կար գա յինմեթոդիհետ,ինչիհետևանքովփիլիսոփա
յությանպատմությանմեջմատերիալիստականգիծը,իհա
կադրություն իդեալիստականի, նույնացվում էր գիտակա
նությանը: Դա նույնպեսփիլիսոփայությանպատմության
միակողմանիշարադրմանպատճառհանդիսացավ:

Հայգիտնականներիուսումնասիրություններումնշված
սկզբունքներիկիրառումըհանգեցրեցայնբանի,որմիջնա
դարյանմտածողներիհայացքներիլուսաբանմանժամանակ
շեշտը հիմնականում դրվում էր նրանց ուսմունքներիայն
կողմերի վրա, որոնք համահունչ են մատերիալիստական
գաղափարներին:Այդիսկպատճառով`բազումարժեքավոր
գաղափարներ,տեսականբնույթինյութեր«վրիպելեն»հե
տազոտողներիտեսադաշտից: 

Հարկ է նշել նաև, որ փիլիսոփայության պատմաբան
ներըհաճախմիջնադարյանհայիմաստասերներիհիմնադ
րույթներըարհեստականորենմեկնաբանումէինմատերիա
լիստականոգով:Թեևգիտականառումովնրանքմեղանչում
էինճշմարտությանդեմ,սակայննմանմոտեցումը`անկախ
սուբյեկտիվնկատառումներից,օբյեկտիվորենհնարավորու
թյուն էր ստեղծում ուսումնասիրել և գիտական շրջանա
ռությանմեջդնելմիջնադարյանհայիմաստասերներիուս
մունքներնուերկասիրությունները:
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Փիլիսոփայականմտքիզարգացմանբնույթիևօրինա
չափությունների հետազոտությունը ենթադրում է նկատի
ունենալ ինչպես փիլիսոփայական գիտելիքի նկատմամբ
«արտաքին» գործոնները` սոցիալ–տնտեսական, քաղաքա
կան, գաղափարախոսական, հոգեբանական, պատմամշա
կութայինևայլն,այնպեսէլ«ներքին»գործոնները,որոնք
կապված և պայմանավորված են բուն գիտափիլիսոփայա
կանգիտելիքիզարգացմաններքինտրամաբանությամբու
մեխանիզմով: Այսինքն` գիտափիլիսոփայական գիտելիքի
զարգացումըպետքէդիտելորպես«կոգնիտիվ(ճանաչողա
կան)ևսոցիոմշակութայինգործոններիներքուստհակասա
կանփոխներգործություն»1:Ընդորում, «արտաքին»և«ներ
քին»կողմերըմիասնականգործընթացիերկուհետազոտա
կանկտրվածքներնեն: 

Այս առումով հայ միջնադարյան փիլիսոփայության
պատմությանը նվիրված աշխատությունների շարքում
առանձնանում է ականավոր հայագետ Ս. Ս. Արևշատյա
նի հիմնարար հետազոտությունը (Формирование философской 
науки в древней Армении (V–VI вв.). Ер., 1973), որումմիջնադար
յան Հայաստանումփիլիսոփայական գիտության ձևավոր
մանուզարգացմանշարժընթացըվերլուծվումէպատմամ
շակութայինընդհանուրհամատեքստիմեջ`որպես«արտա
քին»գործոններիազդեցությամբառաջացածայդերևույթի
բաղկացուցիչմաս:Թեևհեղինակըհատուկչիանդրադառ
նումմեթոդաբանականխնդիրներիմշակմանը,սակայնաշ
խատանքնամբողջությամբկարելիէբնութագրելորպեսմե
թոդաբանականհամակարգվածսկզբունքներիիրագործման
առաջինհաջողվածփորձ:Դրաշնորհիվհեղինակինհաջող
վելէստեղծելայդբարդուհակասականգործընթացիհա

մապարփակգիտականպատկերը:

1 Методологические проблемы историко-научных исследований. М., 1982. С. 8. 
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Տեսական մտքի պատմության ողջ ընթացքում մեթո
դաբանականուաշխարհայացքայինհիմնարարնշանակու
թյունէունեցելփիլիսոփայության,աստվածաբանությանև
բնագիտության հարաբերակցության հարցը, ինչըտարբեր
լուծումներէստացելառանձինդարաշրջաններում:

Հայոց փիլիսոփայության մեջ բնագիտական ուղղու
թյան ձևավորումն ու զարգացումը որոշակի արտացոլում
է ստացել փիլիսոփայապատմական և գիտապատմական
հետազոտություններում: Առաջին կարգի աշխատություն
ներումբնագիտական (կամբնափիլիսոփայական) հարցերը
քննարկվել են փիլիսոփայական (գոյաբանական) հարցերի
վերլուծության կապակցությամբ: Ընդ որում` բնագիտա
կան նյութը, որպես կանոն, ենթարկվում էր փիլիսոփայա
կան–աշխարհայացքայինխնդիրների լուծմանը, ոչ միշտև
ոչբավարարչափովէրառանձնացվումիբրևփիլիսոփայա
կանգիտությանինքնուրույնբաղադրամաս:Այդպատճա
ռովբնագիտականխնդրակարգըկա՛մ լիովինենթարկվում
էրփիլիսոփայականին, կա՛մ ձուլվում էրփիլիսոփայական
խնդրակարգում:

Սակայն այս դեպքում տեղի է ունենում խնդիրների
որոշակի «համահարթեցում», ինչը հանգեցնում է այն բա
նի, որ բնագիտական հարցերը ըստ էության` վերածվում
են գոյաբանական խնդիրների: Դրան էապես նպաստում է
միջնադարյանաշխարհայացքի համադրական (սինկրետիկ) 
բնույթը:Ընդորում`ասվածըչիվերաբերումայնաշխատու
թյուններին, որոնքանմիջականորենառնչվում են բնագի
տությանոլորտին:

Հասկանալի է, որ այս դեպքում ևս հետազոտողը լիո
վինապահովագրվածչէշեշտերիփոփոխությանվտանգից, 
որովհետև միևնույն խնդիրը պարունակում է բազմիմաս
տության տարր և զանազան մեկնաբանության իրական
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հիմք: Այս հանգամանքն առավել ցայտուն դրսևորվում է
միջնադարում, երբգիտականգիտելիքիբոլորբնագավառ
ները փաստորեն դիտվում էին իբրև փիլիսոփայական գի
տությանմիասնականհամակարգիմասեր,թեևհարաբերա
կանորենինքնուրույն: 

Գիտապատմականհետազոտություններիշարքումկա
րելիէնշելԼ.Ա.Հովհաննիսյանի,Տ.Ղազանչյանի,Ավ. Տեր-
Պողոսյանի,Բ.Թումանյանի,Գ.Բ.Պետրոսյանի,Գ.Բադալ
յանի,Էդ.Աղայանի,Ստ.Վարդանյանիևայլոցաշխատու
թյունները, որոնք հնարավորություն են տալիս նշմարել
բժշկական, կենսաբանական, աստղաբաշխական, մաթեմա
տիկական,տոմարագիտականևգիտելիքիայլբնագավառ
ների զարգացման ուղիները: Սակայն նրանց աշխատու
թյունները զուրկ են փիլիսոփայական ընդհանրացումից, 
փիլիսոփայականռեֆլեքսիայից (անդրադարձից),իսկորոշ
առումով`փիլիսոփայականհիմքից:Մինչդեռբնագիտական
մտքիպատմությանվերլուծությունըփիլիսոփայական–աշ
խարհայացքային կտրվածքովանհրաժեշտ նախադրյալներ

էստեղծումվաղմիջնադարյանՀայաստանում«բնախոսու
թյան»,աշխարհիընդհանուրպատկերիձևավորմանևզար
գացմանգիտականվերակառուցմանհամար:

Սույն խնդրի հրատապությունը պայմանավորված է
նաև այն բանով, որ բնագիտական խնդրակարգին, ֆիզի
կականաշխարհիանմիջականուսումնասիրությանըդիմե
լը էապես նպաստում էր փորձնական, սենսուալիստական
ուռացիոնալիստականուղղություններիևմտածելակերպի
խորացմանը:

Բացի այդ հարկ է «փիլիսոփայություն», «բնափիլիսո
փայություն» և «բնագիտություն» հասկացությունների
սահմանազատման չափանիշների պարզաբանում: Առաջին
դեպքում խոսքն առհասարակ կեցության և դրա նախա
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սկիզբներիուսմունքիմասինէ,երկրորդում`հարաբերակա
նորենկոնկրետկեցության,այսինքն`բնության,տիեզերքի
մասին է, որը դիտվում է իբրև ամբողջություն և մտազն
նորեն կառուցվող, դրա սկիզբների, իսկ վերջին դեպքում` 
ուսմունքբնականերևույթներիևգործընթացներիմասին` 
հիմնվածանմիջականդիտումներիևփորձիտվյալներիվրա, 
որոնքաշխարհիշատթեքիչընդհանուրպատկերիստեղծ
մանհիմքենծառայում: 

Բնափիլիսոփայությունը աշխարհի ճանաչողության
պատմականաստիճաններից է: Տարածվածտեսակետներից
մեկիհամաձայն`միջինդարերում,այսինքն`փիլիսոփայու
թյան և աստվածաբանության մերձեցման դարաշրջանում
բնափիլիսոփայությունըգրեթեդուրսէրմղվելփիլիսոփա
յականասպարեզից,ևսոսկդրաառանձինտարրերհարմա
րեցված էին կրոնականպատկերացումներին, որ բնության
հետազոտության նկատմամբ հետաքրքրությունը կրկին
աշխուժանումէմիայնՎերածննդիփիլիսոփայությանմեջ: 
Այս պնդումը, թերևս, ճիշտ լինելով արևմտաեվրոպական
միջնադարի համար, որոշակի ճշգրտման կարիք ունի, երբ
խոսքընույն դարաշրջանիարևելյանևհայփիլիսոփայու
թյանմասինէ:

* * *
Հեղինակները հարկ համարեցին անդրադառնալ հայ

ժողովրդիհնագույնաշխարհայացքիառաջացմանուզար
գացմանհիմնականփուլերի,հնագույնաշխարհայացքային
ձևերի, բնափիլիսոփայական ու բնագիտական պատկերա
ցումների ձևավորման և «փորձնական» գիտելիքների կու
տակման գործընթացին, որոնց պատմական զարգացումը
հանգեցրել է գիտելիքի հարաբերականորեն ինքնուրույն
բնագավառների առանձնացման: Դա հնարավորություն
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կտա ըմբռնել ժառանգական կապը պատմամշակութային
տարբեր շրջանների միջև, կնպաստի հեթանոսությունից
քրիստոնեության անցման, երկու աշխարհայացքների ու
գաղափարախոսությունների հակամարտությանև ժառան
գորդմանհետառնչվողխնդրիմեջճիշտկողմնորոշվելուն:

Մենք ելնում ենք մեթոդաբանական այն սկզբունքից, 
որի համաձայն` թե՛ փիլիսոփայապատմական, թե՛ գիտա
պատմական առարկան ոչ միայն փիլիսոփայության իբրև
ձևավորվածհամակարգիզարգացման,այլևայդհոգևորգո
յացումընախապատրաստողհոգեմտավորգործընթացիու
սումնասիրություննէ:Այսառումովկարելիէհամաձայնել
այնտեսակետիհետ,ըստորիփիլիսոփայությանպատմաբա
նիուշադրությանառարկանէ «ոչմիայնբունփիլիսոփա
յությանզարգացմանօբյեկտիվգործընթացը,այլևդրանա
խապատրաստմանգործընթացը,փիլիսոփայությանհոգևոր
նախադրյալների պատրաստման գործընթացը, այսինքն` 
նախափիլիսոփայությունը»: Հակառակ պարագայում, շա
րունակումէնա, «պրոտոփիլիսոփայությանմեջ»,այսինքն` 
փիլիսոփայության առաջացման արդյունքում շատ բան
«առանց նախափիլիսոփայության հասկանալի չէ: Պրոտո
փիլիսոփայությանմեջշատմութ,կարծեսիռացիոնալպա
հերկան:Իսկդագրեթեմիշտոչայլինչէ,քանպրոտոփի
լիսոփայության մեջ նախափիլիսոփայության վերապրուկ: 
Հաշվի չառնելով նախափիլիսոփայությունը, հնարավոր չէ
հասկանալևայնիրապեսնորը,որտվելենառաջինփիլիսո
փաներընախափիլիսոփաներիհամեմատությամբ»1: 

Մեջբերված նկատառումները մեթոդաբանական նշա
նակություն ունեն թե՛ փիլիսոփայության ու գիտության
պատմության հետազոտության, թե՛ պատմամշակութային
տարբեր դարաշրջաններում գիտափիլիսոփայական տեսու

թյուններիձևավորմանգործընթացիլուսաբանմանհամար:
1 А. Н. Чанышев, Начало философии. М., 1981. С. 10. 
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Հա յոց փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան 

մե թո դա բա նա կան սկզբունք նե րի շուրջ:
Յուրաքանչյուր ժողովուրդ, յուրաքանչյուր նոր սե

րունդ պարբերաբար վերընթերցում, վերաիմաստավորում
ու շարադրում է պատմությունը (բառի լայն իմաստով), 
կրկին«հայտնաբերում»այնիրհամար:Անցյալումկուտակ
ված գիտելիքներին, պատմական զարգացման ընթացքում
ստուգված հայեցակարգերին, «ավանդույթներին», «հեղի
նակություններին», «դասականներին», ազգային ու հա
մամարդկային հոգևորփորձին ևարժեքների կայունացած
համակարգերինդիմելըբոլորժամանակաշրջաններումյու
րաքանչյուրազգիհոգևորկեցության,ինքնաճանաչմանև
ինքնահաստատմանկարևորագույնձևերիցէ:

Յուրաքանչյուրքաղաքակիրթազգիպատմականանց
յալը կարոտ է սեփականտեսական–մեթոդաբանական հիմ
քի իմաստավորմանու մշակման:Մեթոդաբանականհայե
ցակարգըպետքէբխեցվիիրականպատմամշակութայինև
փիլիսոփայապատմական գործընթացի վերլուծությունից, 
արտացոլիդրանցէություննուզարգացմանտրամաբանու
թյունը:Դաամենևինչիբացառում,այլենթադրումէհաշվի
առնելգոյությունունեցողմեթոդաբանությունները: 

Հիշյալմոտեցումը,իրհերթին,ենթադրումէելակետա
յինհասկացություններիընտրություն,ինչըհանգեցնումէ
ճանաչողականնորբարդիրավիճակի,որկապվածէընտրու
թյանչափանիշներիսահմանմանհետ: 

Նախկինումհայագետներըղեկավարվումէինխորհրդա
յին փիլիսոփայապատմական գիտության մեթոդաբանու
թյամբ,ինչըայլմեթոդաբանություններինման«համահար
թեցնումէր»իրականփիլիսոփայապատմականգործընթացի
բազումկողմեր,անտեսումազգայինմտքիառանձնահատ
կությունները: Որոշ դեպքերում դա հիմնավորվում է թե՛
պատմականևթե՛մշակութայինառումով,բայցո՛չմիշտ: 
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Խորհրդայինշրջանիհայագիտությունըելնումէրպատ
մության սոցիոլոգիական հայեցակետից, մինչդեռ հետա
զոտվողնյութըո՛չմիշտևո՛չպատշաճչափովէրտեղավոր
վումսոցիոլոգիականհայեցակետի«պրոկրուստյանմահճի» 
մեջ: Մեթոդաբանության և պատմական էմպիրիկ նյութի
միջև գոյություն ունեցող հակասությունը, բնականաբար, 
առաջացնումէրայլազանբարդություններ.հայագետները
հաճախհայտնվումէինփակուղայինիրավիճակում:Նրան
ցիցհետազոտականմեծվարպետություն էրպահանջվում` 
պարտադրվող գաղափարախոսության, մեթոդաբանության
ևպատմագրականկոնկրետնյութիմիջևխուսանավելուհա
մար:

Մեթոդաբանական խնդրակարգի հրատապությունը
առավելպարզորոշդրսևորվում է հասարակության (ազգի) 
պատմության բեկումնային ժամանակաշրջաններում, երբ
հասարակական–քաղաքական ուգաղափարախոսական չա
փանիշների սրընթաց փոփոխությունների պայմաններում
ինքնորոշման (ինքնաճանաչման, ինքնագիտակցման) և
ինքնահաստատման, նախորդ ժամանակաշրջանից ժառան
գված հոգևոր–մշակութային արժեքների մեջ վերակողմնո
րոշվելուանհրաժեշտությունէծագում: 

Խորհրդային համակարգիփլուզումըառաջացրեց ինչ
պես աշխարհայացքային կողմնորոշիչների, սկզբունքների
ևդիրքորոշումների,այնպես էլ կուտակվածգիտականգի
տելիքների իմացական–ճանաչողական (կոգնիտիվ) անո
րոշություն և անկայունություն, մեթոդաբանական խոր
ճգնաժամ: Առաջացած մեթոդաբանական վակուումը լայն
հնարավորություններէստեղծումմեթոդաբանականպլյու
րալիզմի (բազմակարծության) և հետազոտական ազատու
թյանհամար,ինչը,սակայն,չպետքէնույնացնելմեթոդա
բանական«անարխիզմին»ևէկլեկտիզմին,ինչպեսվարվում
ենհետազոտողներիցշատերը:  
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Մեթոդաբանական պլյուրալիզմը պատմական գործըն
թացի կամ որևէ երևույթի վերաբերյալ տարբեր, նույնիսկ
իրարամերժմեթոդաբանականդիրքորոշումներիհնարավո
րությունն է: Սակայն այդ հնարավորությունը պայմանա
վորվածէօբյեկտիվհիմքով,այնէ`պատմականգործընթացի
ևփիլիսոփայականուգիտականկազմավորումներիբազմա
շերտությամբևբազմադիմությամբ: Քան զի մե թո դա բա նա
կան ոչ մի մտա կա ռույց սկզբուն քո րեն ի վի ճա կի չէ ընդգր կել 
դրանք ամ բող ջությամբ, բա ցատ րել միան շա նակ և հա վա սա
րա պես: Իրականումգոյությունունեցողբոլորմեթոդաբա
նություններիցյուրաքանչյուրըվերաբերումէպատմական
գործընթացի,գիտամշակութայինհամակարգիորևէկողմին, 
իսկմյուսներըենթարկվումենդրանկամբխեցվումդրանից: 

Մեթոդաբանական«անարխիզմը»պլյուրալիզմիցտար
բերվումէայնբանով,որհնարավորէդարձնումորևէհա
մադրույթի կիրառումը նաև հետազոտության այնպիսի
օբյեկտի նկատմամբ, որը մի այլ համադրույթի ոլորտն է: 
Այսառումով,մեթոդաբանականհամապարփակությանհա
վակնողբոլորտեսություններընույնպեսպարունակումեն
«անարխիզմի» տարրեր: Իսկ մեթոդաբանական էկլեկտիզ
մը, ի տարբերություն պլյուրալիզմի և «անարխիզմի», հե
տազոտությանմիևնույնօբյեկտիվերաբերյալհնարավորէ
դարձնումտարբերևնույնիսկիրարամերժուանկապհամա
դրույթներիկիրառումը: 

Հետևաբար, եթե մեթոդաբանական «անարխիզմը» պա
րունակումէգիտականկամայականություն,իսկէկլեկտիզ
մը` տարբեր մոտեցումների մեխանիկական զուգորդում, 
ապամեթոդաբանականպլյուրալիզմիճիշտկիրառումըկա
րելիէհամարելգիտությանևհատկապեսփիլիսոփայության

գոյության ու զարգացման անհրաժեշտ պայման: Միաժա
մանակմեթոդաբանականպլյուրալիզմըչիբացառումփիլի
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սոփայականհայեցակարգերիորակականտարբերությունը՝
խոսքըդրանցգոյությանհավասար իրավունքների մասին
է:Իսկիբրևտարբերակմանչափանիշ`կարողէդիտվել«օբ
յեկտի հետազոտական մակարդակների և տեսանկյունների
ընդգրկվածության աստիճանը»: Այսինքն` մեթոդաբանա
կանպլյուրալիզմը չիբացառումընտրությանևարժեվոր
մանչափանիշներիգոյությունըևպատմական,այդթվում` 
ազգայինպատմականանցյալիվերլուծություննու լուսա
բանումըմեթոդաբանականտարբերդիրքերից:

Ստեղծված մեթոդաբանական, արժեբանական և իմա
ցաբանական ճգնաժամից դուրս գալու համար հնարավոր
են հետևյալ ուղիները. ա) մարքսիստական մեթոդաբանու
թյան ձևափոխում կամ «վերանորոգում», հատկապես դրա
ծայրահեղմիտումներիևսուրանկյուններիհարթեցում,բ) 
արևմտյանմեթոդաբանականհամադրույթներիցմեկիընտ
րություն,գ)առկամեթոդաբանություններիհիմանվրանոր
մեթոդաբանական հայեցակարգի ստեղծում, դ) ազգային
մտքիհայեցակարգերիևմշակույթիպատմությանուսում
նասիրությանհիմանվրասեփականմեթոդաբանականհիմ
քերիմշակում: 

Առավելհիմնավորվածէթվումաշխատանքներըկենտ
րոնացնելվերջինուղղությանվրա:Նախ`պատմությանօբ
յեկտըավելի հաստատուն է և ուսումնասիրված: Երկրորդ` 
արդիխնդիրներնուգործընթացներըչափազանցփոփոխա
կանեն:Մինչդեռտեսականընդհանրություններկատարե
լու,օրինաչափություններիբացահայտմանևհիմնավորման
համարանհրաժեշտէհետազոտությանօբյեկտի«կայունու
թյուն»:Երրորդ`առանցպատմականանցյալիիմացության
ևպատ մա կան մե թո դա բա նությանդժվարէդիմելժամանա
կակիցգիտելիքիմեթոդաբանությանմշակմանը:
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Վերջին տարիների սակավաթիվ հրապարակումները
ցույցենտալիս,որհայգիտնականներընախապատվությու
նըտալիսենառաջիներկուուղիներին,իսկ«տեսականհիմ
նավորման»առումով` գերազանցապես երկրորդին: Ինչպե
սևազգայինկյանքիմյուսբնագավառներում,հետազոտա
կանջանքերըսահմանափակվումենհայմշակույթիպատ
մությանվրաարևմտյանմեթոդաբանականկաղապարների
տեղադրմանփորձերովկամազգայինմշակույթիառանձին
երևույթներըևփաստերնարևմտյանմեթոդաբանականհա
յեցակարգերի տեսանկյունից մեկնաբանումով: Արդյուն
քումգիտնականները մի կողմից ձգտում են հայտնաբերել
փաստեր, որոնք ենթարկվում են ընտրված մտակաղապար
ներին,իսկմյուսկողմից`ազգայինմշակույթիերևույթնե
րիբացատրությանժամանակօգտագործումենտարբեր,եր
բեմնհակադիրուիրարամերժմեթոդաբանականսկզբունք
ներ:Այսինքն`մեթոդաբանականազատությանևպլյուրա
լիզմի սկզբունքըընկալվում է բառացիորեն ուփաստորեն
փոխարինվումմե թո դա բա նա կան ա նար խիա յով: 

Նշվածնկատառումներըտեսականորեն չենբացառում
որևէմեթոդաբանականհամակարգինդիմելուհնարավորու
թյունը:Սակայնսկզբունքներիընտրությանազատությու
նըչինշանակումգիտական«կամայականություն»,քանզի
դանույնպեսենթադրումէհամապատասխանհիմնավորում: 
Դրահամարժեքիրականացմանհամարանհրաժեշտէընտ
րված հայեցակարգը հարաբերակցել ազգային մշակույթի
պատմությանի րա կան գոր ծըն թա ցի, լայնփաստագրական
հենքիևզարգացմանբացահայտվածօրինաչափություննե
րիհետ:Այսինքն`պետքէապահովելիմացությանօբյեկտի
և այդ օբյեկտը բացատրող (կամ արտացոլող) տեսության
համապատասխանությունը: 

Ընդսմին, մեթոդաբանական նշված դիրքորոշումը թե
րի է սկզբունքորեն, որովհետև 1) արևմտյան մեթոդաբա
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նությունները,այդթվում` մարքսիստականը, ստեղծվելեն
եվրոպական պատմամշակութային, մտածական–ճանաչո
ղական,գաղափարականևսոցիալականհիմքիվրա,ուստի
կարողենհաջողությամբկիրառվելհամապատասխաներկր
ներիուազգերիպատմականանցյալիուսումնասիրության
ժամանակ, 2)գոյությունունեցողմեթոդաբանությունների
զգալիմասըհիմնականումխարսխվածէոչթեպատմական
նյութի խորազնին հետազոտության, այլ տեսական–տրա
մաբանական մտակառուցումների վրա, 3) այս եղանակով
ստեղծված մեթոդաբանությունների տարածումը ոչ եվրո
պականժողովուրդներիպատմությանվրա` բազմաթիվվե
րապահումներով հանդերձ, հղի է ազգային յուրահատկու
թյունների«համահարթեցման»վտանգովևկոնկրետպատ
մականգործընթացը«համաշխարհային» (իմա`եվրոպական) 
պատմության ընդհանուր, վերացական ուրվագծերին կամ
կաղապարներինենթարկելումիտումով:

Թվարկվածհանգամանքներըբնորոշենթե՛արևմտյան, 
թե՛խորհրդայինմեթոդաբանությանը,ինչըհանգեցրեցմե
թոդաբանությանևկոնկրետպատմականհետազոտություն
ներիմիջևանջրպետիառաջացման: 

Յուրաքանչյուրավարտունփիլիսոփայականուսմունք
և գաղափարախոսություն պարունակում է նպատակաբա
նության (թելեոլոգիզմի) տարրեր: Փիլիսոփայական նպա
տակաբանությունըմասնավորապեսարտահայտվումէայն
երևույթիմեջ,որյուրաքանչյուրփիլիսոփայականուղղու
թյան,դպրոցիկամառանձինմեծփիլիսոփայիկողմից շա
րադրված փիլիսոփայության պատմությունը իրականում
վերածվումէտվյալդպրոցիկամանհատիփիլիսոփայական
ուսմունքիտարրերի սաղմնավորման և հետագա զարգաց
մանլուսաբանման:

Փիլիսոփայապատմական ընթացքը դիտվում է որ
պես մարդկային մտքի վերընթաց շարժում, որը, սակայն, 
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«ավարտվում է»այս կամայնփիլիսոփայականհամակար
գով:Փիլիսոփայությանպատմությունը դիտվում է որպես
տվյալ փիլիսոփայության լինելության գործընթաց, որն
«ավարտվումէ»դրադասականներիերկերում:Իսկփիլիսո
փայականմտքիհետագազարգացումը,փաստորեն,կարողէ
կայանալմիայնայդդպրոցիշրջանակներում

Այնուհանդերձ, ոչ մի փիլիսոփայական համակարգ չի
կարողմեթոդաբանությանդերստանձնելբոլորժողովուրդ
ներիպատմությանևմշակույթիուսումնասիրությանոլոր
տում: 

Պատմությունըցույցէտալիս,որցանկացածմեթոդա
բանությանմեխանիկականընդօրինակումըկամկոսմետիկ
«վերանորոգումը», ինչպեսդաայսօրտեղիէունենումմե
զանում, չի կարելի հիմնավորված և արդարացված համա
րել:Մարքսիզմիբացասումըևորևէայլմեթոդաբանության
ընտրությունըսկզբունքորենչիհաղթահարումկամվերաց
նում ճանաչողական անորոշությունը և մեթոդաբանական
ճգնաժամը: 

Այսպիսով, մեթոդաբանական վակուումը շարունակ
վում է, և հայ գիտնականներիառջև ծառացած է լուրջ ու
պատասխանատուխնդիր:  

Թվումէ,որհայազգայինպատմությունը,դրաառանձ
նահատկությունները պահանջում են, որպեսզի մեթոդա
բանական որոնումներն ընթանան ազ գա յին մշա կույ թի և 
ազ գա յին մտքի պատ մության սե փա կան մե թո դա բա նա կան 
հիմ քե րի մշակ ման ուղ ղությամբ: Այսմիտքըբնավչիբացա
ռում,այլհակառակը,ենթադրումէգոյությունունեցողմե
թոդաբանականհայեցակարգերիխորիմացություն,որոնք, 
սակայն,չպետքէդիտվենորպեսմեկընդմիշտտրվածինվա
րիանտներ:Այլկերպասած`դրանքպետքէտեսական–մեթո
դաբանականկողմ նո րո շիչ նե րի, ևոչթեբունտեսություն
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ներիդերկատարեն:Դրանովմիաժամանակկվերացվիայն
անջրպետը,որհաճախառաջանումէմեթոդաբանությանև
պատմականհետազոտությանմիջև1:

Սոցիոլոգիականմեթոդաբանություններըկիրառելիչեն
հայժողովրդիպատմությանբնագավառում,քանզիկառուց
ված ենհա սա րա կություն կամ հասարակական կեցություն

հասկացություններիվրա:Այնբավարարչէ,երբխոսքնայն
պիսիազգերիպատմականանցյալիմասինէ,որոնքդարեր
շարունակզրկվածենեղելքաղաքականանկախությունից
ուազգայինպետականությունից,ևորիհետևանքովնրանց
պատմականզարգացումըձեռքէբերելգերազանցապեսազ
գա յին–պատ մա կան, ազ գա յին–մշա կու թա յին բնույթ` հետին
պլանմղելովհա սա րա կա կան գոր ծո նը:

Դա չի նշանակում «ազգային գործոն» և «հասարակա
կանգործոն»հասկացություններիհակադրում:Հասարակա
կանըևազգայինըմիշտհանդեսենգալիսմիասնաբար`որ
պեսմիասնականպատմականգործընթացիտար բեր,բայցև
փոխ կա պակց ված ու փոխ պայ մա նա վոր ված կող մեր, մա կար
դակ ներ: Խոսքըմիասնականամբողջիմեջերկուսկզբներից
մեկիգերակայությանմասինէ,այնէլպատմությանառան
ձինհատվածում:

«Հասարակություն» հասկացությունը որպես կանոն, 
առնչվումէ«պետություն»հասկացությանը,ուստիվերջի
նիսբացակայությանպարագայումհասարակությանմասին
կարելիէխոսելվերապահումներով:Այդդեպքումգործու
նենքոչթեհասարակությանկանսոցիալականհանրույթի, 
այլազ գիկամազ գա յին հան րույ թի հետ:

Պետականության և քաղաքական անկախության բա
ցակայության պայմաններում թեև մարդկային սուբստրա

1  Տե՛ս Կ.Ա.Միրումյան, Հայ ազգային մտքի ուսումնասիրության ելակետային 
մեթո դա բանական հասկացությունների մասին // Հայիմաստասիրությունը
հոգևորմշակույթիհամակարգում, պրակ 2, Եր., 1995:
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տըմոտավորապեսմնումէնույնը,ինչորպետականության
առկայությանպարագայում,սակայնայնկարգավորվումև
կազմակերպվումէոչթեիրավաքաղաքականօրենքներիու
նորմերի, այլ լեզվամշակութային, կրոնաեկեղեցական, հո
գևոր–գաղափարականևնմանկարգիայլգործոններիմիջո
ցով:Այսինքն`ազգայինհանրույթըորպեսհամակարգգոյու
թյունէունենումոչքաղաքականմիջոցներիշնորհիվ,թեև
ներկայանում է նաև որպես քաղաքական միավոր: Ինչ վե
րաբերումէազգայինհանրույթիսոցիալականկողմին,ապա
այն ներ հա մա կար գա յին նշա նա կություն էստանում:Դրանով
է բացատրվում այն հանգամանքը, որ կրոնաեկեղեցական, 
մշակութայինգործոններըձեռքենբերումազգային–քաղա
քական,ևոչսոցիալ–քաղաքականնշանակություն:

Վերոշարադրյալը վերաբերում է նաև հայոց պատմու
թյանը:Ավելին` դրանք հա յոց պատմության և հայ տե սա կան 
մտքի քննա կան վերլուծության արդ յունք են: Նկատի ունե
նալովայդամենը`կարծումենք,որհայոցպատմությունը
պահանջում է սեփական մեթոդաբանական սկզբունքնե

րիմշակում,իսկազգայինպատմությանմեթոդաբանական
համադրույթըպետքէխարսխված լինիազգ կամազ գա յին 
կեցություն հասկացությունների վրա: «Ամենաընդհանուր
տեսքով, – իրավացիորենգրում էԱ.Ռակիտովը, – ցանկա
ցած խնդիր ունի երեք բաղադրամաս. իրավիճակի նկարա
գրություն,որնընգրկումէինչ-որօբյեկտևարձանագրում
այլի բացակայությունը, նպատակայինդրույթ կամ բացա
կայողօբյեկտիստեղծմանպահանջ,միջոցների,պայմաննե
րիևսահմանափակումներիհավաքակազմ,որոնցառկայու
թյամբտվյալնպատակըկարողէկամպետքէհասուլինել»1: 
Այժմհայագետներիառջևծառացածէնմանօրինակխնդիր: 

1 А. И. Ракитов, Историческое познание: системно-гносеологический 
подход. М., 1982. С. 104. 
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Նշված երեք բաղադրամասի ևխնդիրը լուծելի դարձնելու
համարանհրաժեշտէնկատիունենալևսերեք«բաղադրա
մաս». 1)պատմականանցյալնիրէմպիրիկտեսքով, 2)դա
րաշրջանի տեսական–մեթոդաբանական գիտակցությունը
(մտածողությունը)կամդրապատմականզարգացումըև3) 
պատմական իմացության ժամանակակից մեթոդաբանու
թյանընդհանուրսկզբունքներնուպահանջները1:

Մեթոդաբանականմտածողությանշարժմանգիտական
վերլուծությունըհնարավորությունէընձեռնում`ա)նշմա
րելմեթոդաբանականգիտակցությանառաջացումնուհե
տագա զարգացումը և մեթոդաբանական հասուն հայեցա
կարգերիձևավորումը,բ)կարողէկապակցողօղակիդերկա
տարել, մի կողմից, արդի մեթոդաբանական ուսմունքների, 
մյուսկողմից`կոնկրետպատմականփաստերիևերևույթնե
րիմիջև,գ)անցյալիմեթոդաբանականբնույթիգաղափար
ներնուսկզբունքներըկարողենմիանգամայնօգտակարլի
նելնաևժամանակակիցմեթոդաբանականիրավիճակներում
կողմնորոշվելուևհամապատասխանհայեցակարգերմշակե

լուգործում:Նշվածխնդիրներիառանձնացումըկօգնինաև
բացահայտելփիլիսոփայականգաղափարներիևուսմունք
ներիհարաբերակցությունըհոգևորմշակույթիմյուսձևե
րիհետ:Դրանովիսկայնէապեսկխթանիպատմականգոր
ծընթացիճիշտընկալումնուիմաստավորումը:Հետևաբար` 
մեթոդաբանությանպատմությունն իբրև կապակցող օղակ
կոչված է կատարել երկակի դեր` 1) պատմական ընթացքի
ճիշտ լուսաբանումև 2)անցյալի ուսումնասիրությանժա
մանակակիցմեթոդաբանությանմշակում2:

Առկա սկզբնաղբյուրների և պատմական ուսումնասի
րություններիվերլուծությունը ցույց էտալիս, որ հայ հո
1  Կ.Ա.Միրումյան,Հայ ազգային մտքի ուսումնասիրության ելակետային 

մեթոդա բանական հասկացությունների մասին, էջ 32:
2  Նույնտեղում, էջ 33:
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գևորմշակույթիբոլորբնագավառների,կրոնաեկեղեցական
և քաղաքական–գաղափարախոսական գործունեության
զարգացմանհամարելակետայիննշանակությունունի«ազ

գայինկեցություն»հասկացությունը:
Հայ գործիչների մտածողությունը ներթափանցված

էրծրագրայինպետականամբողջականությանևազգային
միասնության, իսկդրանցկորստիցհետո`ազգայինևքա
ղաքականանկախությանվերականգնմանգերգաղափարով: 
Իրականկյանքումկորցրածընրանքձգտումէինպահպանել
ազգային գիտակցության մեջ. պետականության, ամբող
ջականությանևքաղաքականանկախության բացակայու
թյունը փորձում էին համակշռել լեզվական, գաղափարա
կանևմշակութայինմիասնությանուինքնուրույնության
ստեղծմամբ:

Հոգևոր–մշակութային ինքնությունը դարձավ քաղա
քական անկախության և պետականության գաղափարի
միջնորդավորված,իսկերբեմննաևուղղակիհիմնավորման
հզորգործոններիցմեկը:Հայգաղափարախոսներըևտեսա
բաններըհմտորենիրականացնումէինհոգևոր–մշակութա
յին գործոնի հնարավորություններն ազգային կեցության
կարևորագույնխնդիրներիլուծմանհամար:Այդխնդիրնե
րը լուծվեցին, համենայն դեպս գաղափարատեսական մա
կարդակիվրա, ինչի շնորհիվհամազգայինգաղափարները
ներմուծվեցինազգայինգիտակցությանմեջ:

«Ազգային կեցություն» հասկացությունը հայ գաղա
փարախոսները միաժամանակ դիտում էին որպես նպատա
կադրույթ,ինչնարտացոլվեցազգայինգիտակցությանզա
նազանձևերումևմակարդակներում:Ազգայինկեցության` 
որպեսև՛ ելակետային,և՛ նպատակայինգաղափարիերկու
մակարդակը կապակցվում են ազգային ինքնագիտակցու
թյանհասկացությանմիջոցով:Ազգայինկեցությաներկա
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կիընկալումըհիմքհանդիսացավազգայինգաղափարախո
սությանևքաղաքականության, մշակույթի, կրթությանև
դաստիարակությանհեռահարծրագրերիմշակմանհամար:  

Անհրաժեշտէնշել,որազգայինկեցության`որպեսելա
կետայինմեթոդաբանականհասկացությանառանձնացումը
կարևորվումէինչպեսբունպատմական,ավելիճիշտ`պատ
մականգործընթացիիմացությամբ,այնպեսէլհայմեթոդա
բանականմտածողությանպատմությամբ:

Առաջադրվածնկատառումներըհիմքենտալիսկատա
րելհետևյալեզրահանգումները. 

1. Փիլիսոփայության պատմաբանը գործ է ունենում
ամենատարբեր պատմական նյութի հետ. գիտական, փիլի
սոփայական, գեղարվեստական, կրոնաաստվածաբանական, 
հասարակական–քաղաքական:Հարցէծագում.իսկինչպե՞ս
կարողենդրանքդառնալկամկարո՞ղենարդյոքդառնալ
փիլիսոփայապատմական հետազոտության առարկա: Հե
տազոտականգործունեությունըբովանդակումէդրալուծ
մանզանազանտարբերակներ:Տեսական–մեթոդաբանական

առումով այս հարցադրումը դեռևս առաջադրման և լուծ
մաննախնականփուլումէ:

Հայագիտական գրականության մեջ հետազոտության
առարկաենդառնումառավելապեսգիտափիլիսոփայական
գրվածքները:Սակայնդարաշրջանիտեսաբանելուտարած
վածձևերիցէրփիլիսոփայականևաստվածաբանականհիմ
նահարցերի սինկրետիկ համակցումը: Նկատի ունենալով
այս հանգամանքը` փիլիսոփայական–աստվածաբանական
գրականությունից սովորաբար ընտրում են փիլիսոփայա
կան բնույթի առանձին հատվածներ, դատողություններ և
նույնիսկ հասկացություններ` դրանք վերածելով փիլիսո
փայապատմական կառուցումների ելակետային նյութի: 
Սակայն վերակառուցման ընթացքում հետազոտողը սովո
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րաբարելնումէժամանակակիցգիտելիքիպահանջներիցև
չափանիշներից`ամբողջնյութըներառելովգիտելիքիկա՛մ
նախորդ,կա՛մհաջորդմատրիցայիմեջ:Ուստիվերակառուց
մանևառաջադրվածգնահատականներիբնույթըկախված
էայնբանից,թեինչպե՛սևորքանո՛վէհետազոտողը,հատ
վածների մատրիցաների, գիտելիքների համակարգերի մեջ
գրանցելուհնարավությանաստիճանիցելնելով,կապտես
նումդրանցմիջև,այսինքն`տեղիէունենումգաղափարնե
րի,հասկացությունների,հայեցակետերի,ուսմունքներիյու
րօրինակկոնտեքստվերլուծություն: 

2.Պատմականանցյալըերբեքչիներկայանումիր«մա
քուր», անմիջական, զտված տեսքով: Մենք միշտ էլ գործ
ենք ունենում իրադարձությունների, երևույթների և գոր
ծընթացների մեկնաբանությունների, այսինքն` ճանաչող
անհատի գործունեության կամ դարաշրջանի տեսական
ռեֆլեքսիայի:Մարդկայինմիտքն իր բնույթով հակված է
ընդհանրացումների, մարդկային կեցության իմացության
գործընթացի ընդհանուր սկզբներիև նպատակների բացա
հայտմանը,այսինքն`ընդհանուրհայեցակարգայինմոտեց
մանձևավորմանը:Սակայնմարդկայինբանականությունը
միշտելնումէտեսական–մեթոդաբանականորոշսկզբունք
ներից,հասկացություններից,նկատառումներից,ուստիյու

րա քանչ յուր հա յե ցա կարգ գործ նա կա նում ընդգր կում և ար տա ցո լում 
է հե տա զո տու թյան ա ռար կա յի ա ռան ձին կող մեր: Եթեելակետա
յինտեսական–մեթոդաբանականհասկացություններըհնա
րավորությունստեղծեցինպատմականուսումնասիրության
առարկայիիրոքհամակողմանիարտացոլմանհամար,ապա
դաավելորդ կդարձներ բուն իսկ հետազոտությունը, իմա
ցություննառհասարակ,քանզիհիշյալհասկացություննե
րը,ըստէության,ոչայլինչեն,քանիմացությանարդյունք:

3. Ասվածն ամենևին չի բացառում մոնիստական հա
յեցակարգի կամ մեթոդաբանության հնարավորությունը:
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Այն նշանակում է, որ գոյություն ունեցող բոլոր հայեցա
կարգերը,այդթվում` մոնիստական, չեն կարողհամարվել
բացառիկ, միակ ճշմարիտ գիտական տեսություններ, որ
դրանքայնմիասնականամբողջիմասերնեն,որիննպատա
կաուղղված է մարդկային բանականությունը, մարդկային
իմացությունը որպես նպատակի: Համաշխարհային պատ
մական գործընթացի և դրա ազգային «տարբերակների»
հարաբերակցության հարցում մոնիստական ուսմունքները
միշտառաջինպլանենմղումպատմությանհամընդհանուր
բնույթը: Հասկանալի է, որ պատմական զարգացման ընդ
հանուր օրինաչափությունները պետք է գերակշռեն մաս
նավորներին:Դակասկածչիհարուցում:Բայցպատմական
գործընթացիյուրաքանչյուրտեսությունհավակնումէլի
նելմիակճշմարիտըևհերքումմյուսներիգիտականլինելը:
Ընդսմին,դրանցիցյուրաքանչյուրըշեշտումէիմացության
առարկայիորոշակիկողմերը,որոնքընդունվումենորպես
գերկարևորևվճռորոշ:Հետևաբար`իրականումնորհայե
ցակարգիստեղծումըպայմանավորվածէգոյությունունե
ցողտեսությունների«անբավարարությամբ»,«բացթողում
ներով»ևկոչվածէլրացնելիմացաբանականընթացքիճա
նաչողական(կոգնիտիվ)թերությունները:Նման«սպիտակ
բծերի» բացահայտումը ինչպես գիտելիքի շարժման տրա
մաբանության,այնպեսէլարտաքինգործոններիազդեցու
թյանհետևանքէ:





ԳԼՈՒԽ Ա ՌԱ ՋԻՆ

ՀԱՅ ԳԻ ՏԱ ՓԻ ԼԻ ՍՈ ՓԱ ՅԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԸ

 ՀՆԱ ԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱ ՆՈՒՄ

1. Հա յոց հնա գույն աշ խար հա յաց քը

Հայկական լեռնաշխարհը` հայ ժողովրդի օրրանը, 
մարդկային քաղաքակրթության հնագույն օջախ

ներիցէ:Մարդկությանպատմությանարշալույսիցսկսած` 
այնկապողօղակիդերէկատարելՀարավայինԱսիայի,Մի
ջերկրածովյան, Միջին Եվրոպայի և Աֆրիկայի հնագույն
մշակույթներիմիջև: 

Մարդուկենսագործունեությունը,նրաֆիզիկականգո
յությունն իսկ անմիջականորեն կախված էին շրջապատող
աշխարհից:Մարդիկաստիճանաբարսովորել ենդիտարկել
ևիմաստավորելառանձիներևույթներերկ րի վրաուերկն
քում, ինչը ժամանակի ընթացքում հանգեցրեց աշխարհի
մասինանմիջականպատկերացումների` աշ խար հա յե ցո ղու

թյանձևավորման, «փորձնականգիտելիքների»աստիճանա
կանկուտակման,որոնքտարերայինանթիվդիտարկումնե
րիարդյունքէինևարտացոլումէինբնականերևույթների
կրկնողություննուորոշակիհաջորդականությունը:

Բնությանպատրաստիառարկաների յուրացումիցար
տադրականաշխատանքինանցումը զուգորդվում էր մար

դու և բնության հարաբերությունների բարդացմամբ, իսկ
անմիջականպատկերացումներըվերածվումէինավելիամ
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բողջականուհամալիրպատկերացումների:Այդենվկայում
Հայաստանիտարածքումպահպանվածբազմաթիվժայռա
պատկերները: 

Հատկապես հետաքրքրական են այն ժայռապատկեր
ները,որոնքարտացոլումեներկնայիներևույթների,աստ
ղային երկնքի անմիջական հայեցողության և ընկալման
արդյունքները: Երկնային երևույթներն ու լուսատուները
պատկերվածենկենդանիների,թռչուններիևերկրաչափա
կանֆիգուրների(կամխորհրդանիշների)միջոցով:Այսպես, 
արևըհաճախպատկերվումէշո ղար ձա կող ան ի վիտեսքով: 
Նախահայերիպատկերացմամբ`արևիաստվածությունըցե
րեկայինճանապարհնանցնումէրհրեձիուկամերկնային
ցուլերիմիջոցով:Թռչուններըխորհրդանշումէինգարնա
նայինարևը,իսկառյուծները`ամառային:Ժայռապատկեր
ներում հանդիպում ենք նաևխոշոր մարդակերպ էակների
պատկերների, որոնք խորհրդանշում են արևի, լուսնի կամ
կայծակի աստվածությունները և երբեմն ընկալվում իբրև
կենդանիների պաշտպաններ, որոնք նպաստում են հողա
գործությանն ու պտղաբերությանը: Կրոնապաշտամուն
քայինայսպատկերներըպահպանվելենուշբրոնզիևվաղ
երկաթիդարաշրջաններիարվեստում,թափանցելուրարտա
կանքարափորագրությանևհայոցանտիկշրջանիարվեստ:

Հին հայկական աշխարհայեցողության մեջ կարևոր
տեղենզբաղեցրելնաևառասպելականէակները`երկգլխա
նի օձերը, վիշապները ու երևակայական այլ կենդանիներ, 
որոնք հանդիպում են նաև ժողովրդական բանահյուսու
թյան մեջ: Ժայռապատկերների աստվածությունների շատ
ատրիբուտներևգործառույթներպահպանվելենհինհայ
կականաստվածների`ՎահագնիևՄիհրի,ՎահագնիևԱր
տավազդի,ժողովրդականէպոսիհերոսների`Սանասարիու
Բաղդասարիկերպարներում:
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Ժայռապատկերների և կիրառական արվեստի հուշար
ձանների ամենատարածված թեմաներից է տիեզերական
աղետի մասին առասպելը, որն արտահայտում է լուսավոր
(արևային),բարիևչար,խավարայինսկիզբներիհակամար
տությունը:Որպեսարեգակնայինսկզբիկրողընախհանդես
էգալիսթռչունը,իսկհետագայումնաևմարդակերպէակը
(աստվածությունը),իսկչարինը`օձը,վիշապը`այնկողմնա
յինաշխարհի,խավարիևքաոսիծնունդը:Այդպատկերնե
րումվիշապըհարձակվումէարևիսկա վա ռա կիվրա`փոր
ձելովկուլտալայն, իսկմարդակերպէակը (կամթռչունը) 
ձգտում է պաշտպանել արևը կամ լուսինը հրով և ճառա
գայթներով(կայծակով),ինչպեսնաևմոգականշարժումնե
րով:Վիշապներըփորձումենփակելարևիկենարարճառա
գայթներիևլույսիճանապարհը: 

Արևը,թռչունը, մարդակերպաստվածությունըկատա
րումենմիևնույնգործառույթը.կռվումենվիշապներիհետ: 
Նրանց հաղթանակը լույսի, բարու, կենաց ուժերի հաղթա
նակն է`խավարի,այնկողմնայինաշխարհի, քաոսի ուժերի
նկատմամբ:Այսպատկերացումները, որոնքձևավորվել են
Ք. ա. IV–III հազարամյակներում, լայնտարածում են ստա
նումնաևՔ.ա. II–Iհազարամյակներում:

Դիցաբանականմտածողությունըերկնայինմարմիննե
րիշարժումընույնացնումէրթռչուններիթռիչքին.թևերը
ընկալվում էին որպես շարժման բաղադրիչ: Նախահայերի
պատկերացմամբ`թռչունըարևինմանսավառնումէերկն
քում, քնում և արթնանում է արևի հետ, իր թևերի վրա է
բերումգարունը.արևըչիկարող«թռչել», շարժվելառանց
թևերի: Այսպես, Ք. ա. III հազարամյակի խեցեղենի զար
դանկարներում, Գեղամա լեռների ժայռապատկերներում
թռչուններըքաշումենցերեկվաևգիշերվասկա վա ռա կա
ձև լու սա տու նե րը`արևըևլուսիննամբողջերկնակամարով: 
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Հանդիպումէնաևսավառնողթռչունը`արևիսկավառակը
կտուցին:

Հետագայում շարժման այս պատկերը փոխարինվում
է երկրաչափական պատկերով: Ք. ա. II–I հազարամյակնե
րի ժայռապատկերներում առանձնահատուկ նշանակու
թյուն ունի արևի պատկերումըպա րու րա ձև (գալարագիծ) 
կամ բաղկացած մի քանի հա մա կենտ րոն շրջա նագ ծե րից, 
ինչը գծագրական կառուցմամբ ուտեսքովխորհրդանշում
է մշտնջենական շարժումը, վերածնունդը, վերականգնու
մը,անսպառելիությունը,կյանքիտևողությունը:Այլկերպ
ասած`արևն ընկալվում էր որպեսհավերժության,անսահ
մանության,կյանքիխորհրդանիշ: 

Մի շարք կոմպոզիցիաներ անզեն աչքով տեսանելի
աստղայիներկնքիյուրահատուկ«աստղայինքարտեզներ» 
են,որոնցումգլխավորտեղընույնպեսզբաղեցնումէարևը, 
որըպաշտամունքայիննշանակությունիցզատ,ուներնաև
այլ գործառույթներ` կապված մարդու կենսագործունեու
թյանհետ: Երկնակամարումամենօրյահայտնվելու, շարժ
մանորոշակիօրինաչափություններիշնորհիվարևըկարևոր
դեր խաղաց օրվա տևողության, երկրի կողմերի, տարվա
եղանակներիորոշմանհմտությանևգիտելիքիձեռքբերման
գործում:

Հետազոտություններըցույցենտալիս,որՔ.ա. IIIհա
զարամյակում Հայաստանում գոյություն ուներ արեգակ
նային ժամացույց, ու եթե Բաբելոնը ջրային ժամացույցի
հայրենիքնէր,իսկԵգիպտոսը`ավազային,ապաՀայաստա
նըդարձավարևայինև լուսնային ժամացույցներիհայրե
նիքը1:

Սանահինիբրոնզեգոտու (Ք.ա. Xդ.)վրապատկերված
ենարևիտեսանելիշարժմանմեջդիտարկվողորոշակիօրի

1 Տե՛ս Հ.Մարտիրոսյան, Գիտությունն սկսվում է նախնադարում, Եր., 1978 
էջ 134:
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նաչափություններ,մասնավորապես`ամառայինևձմեռային
արևադարձայինօրերը,գարնանայինևաշնանայինգիշերա
հավասարները:Դրանցշնորհիվորոշվումէրտարեսկիզբըև
հաշվիառնելովարևիշարժումը`ճշգրտումներէինմտցվում
օրացույցի լուսնային մասում, այսինքն` նշվածգոտինտո
մարականգործառույթուներ1:

Լուսինը`անզենաչքովտեսանելիերկնակամարումերկ
րորդխոշորլուսատուն,պատկերվումէրարևինհավասար` 
նույն գործառույթը կատարելով օրվա մյուս հատվածում
(գիշերը):Ժայռապատկերներում,Սանահինիբրոնզեգոտու
վրալուսինըպատկերվածէ28ճառագայթներով,ինչըհա
մապատասխանում է երկնակամարում նրա երևալու օրերի
քանակին:Այսևբազմաթիվայլփաստերվկայումեն,որմեր
նախնիները հին բաբելոնացիների և եգիպտացիների նման
ամիսներիսկիզբըորոշումէինդիտումներիմիջոցով2:Արևից
ևլուսնիցբացի,հինհայերիդիտարկմանդաշտումէիննաև
մոլորակները, որոնք տարբերակվում էին աստղերից, ինչի
մասինվկայումէայնփաստը,որՔ.ա. IIIհազարամյակից
սկսած`դրանքպատկերվումէինտարբերնշաններով:Արևը
ընկալվումէրիբրևերկնայինամենախոշորլուսատու:Լու
սինըչափերովզիջումէարևին,բայցգերազանցումէմոլո
րակներիչափերը:

Արևի հետ էր կապված նաև երկնային լուսատուների
պաշտամունքը:Արևիաստղաձևնշանիշուրջփոքրաստղե
րիտեսքովպատկերվումէինլուսատուներըկամհամաստե
ղությունները:Դրանքպատկերվումէիննաևթռչունների, 
այծերիևայլկենդանիներիտեսքով,որոնցպոչերըզարդար
վածէինխաչաձև,աստղաձևևծաղկաձևնշաններով,որոնք
խորհրդանշումէինդրանցերկնայինբնությունը:
1 Տե՛ս Բ.Ե.Թումանյան, Հ.Հ.Մնացականյան, Բրոնզի դարի գոտիօրացույց, 

Եր., 1965, էջ 33-34:
2 Տե՛ս Հ.Մարտիրոսյան,Գիտությունն սկսվում է նախնադարում, էջ 141:
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ՀնագույնՀայաստանումտիեզերքնընկալվում էր որ
պես ամբողջություն, բաղկացած երեք մասից` վերին (եր
կինք, երկնային ծով), միջին (երկիր) և ստորին (ներքին
ծով, այնկողմնային աշխարհ): Տիեզերքի կառուցվածքի
մակարդակներն ընկալվում էին իբրև միասնական ամբող
ջի նույնանման մասեր:Այս հնամենի «եռահարկ» մոդելը,
որըկառուցվածէրհամաչափությանսկզբունքով,աշխար
հիայլհնագույնմոդելներինմանենթադրումէ,որերկրից
վեր գտնվում է երկինքը, երկնայինաշխարհը, իսկ երկրից
ստորև` նույն հեռավորության վրա մի այլ` երկնայինին
հակադիր տիեզերական էություն՝ այնկողմնային աշխար
հը: Մահացածների հոգիները տեղադրվում էին երկնքում
(մոլորակների, աստղերի վրա), իսկ նախնիների մարմինը`
այնկողմնային աշխարհում: Այս պատկերացման մեջ առ
կաենմիշարքհակադրություններ`երկիր–երկինք,երկիր–
անդրաշխարհ և ամենագլխավորը` երկինք–այնկողմնային,
ստորգետնյաաշխարհ, որոնքտարբերվում են որակական`
բարիկամչարբնութագրերով:

Հավանաբար`երկրիևերկնքինույնությամբէբացատր
վում նաև այն հանգամանքը, որ աստղերն ու համաստե
ղությունները նույնացվում էինտարբեր կենդանիներին և
կրումնրանցանունները:Դեռհեռավորանցյալումառաջա
ցելևցայժմպահպանվելենհամաստեղություններիանվա
նումները`«Կարիճ», «Այծեղջյուր», «Խոյ», «Առյուծ», «Ցուլ», 
«Ձուկ» և այլն: Ըստ էության` երկրայինը, ծանոթը, ավելի
«ճանաչվածը»տեղափոխվումէրերկնայինի,հեռավորիվրա: 

Երկիրըընկալվումևպատկերվումէրանշարժսկա վա
ռա կի ձևով:Այսպատկերացումըգոյությունուներհազա
րամյակներիընթացքումևընկալվումէրորպեսհաստատու
նությանգաղափար: 

Այսպիսով`տեսանելիաշխարհիմասերը (Երկիր,լուսա
տուներ)գտնվումենփոխկապվածությանևփոխազդեցու
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թյան մեջ: Այս գաղափարնարտացոլված է նաև մետաղյա
միթիթեռնիկիկոմպոզիցիայում,որը,Բ.Թումանյանիկար
ծիքով,արեգակնայինհամակարգիմոդելէ:Ընդորում`վե
րինճառագայթողսկավառակըմեծէմյուսներիհամեմատև, 
հավանաբար,խորհրդանշումէարևը:Մյուսլուսատուներից
Երկրինառավելմոտէ լուսինը,քանզիայդժամանակաշր
ջանումգրեթեբոլորժողովուրդներըհամարումէին,որերկ
նայինլուսատուներիցԵրկրինառավելմոտգտնվումէլու
սինը:Լուսատուներըտեղադրվածեներկրիցվեր,որովհետև
այդժամանակհայտնիչէր,թեորտեղենդրանք«թաքնվում» 
մայրամուտիցհետո:Այսմոդելիցհետևումէնաև,որերկիրը
ևարևըընկալվում էին որպեստիեզերքի երկուտե սա նե լի 
սահ ման :Արևիցներքևտեղադրվածենհինգմոլորակները, 
իսկդրանցիցստորև`լուսինը:Այստեղար տա ցոլ ված է աշ խար

հի ուղ ղա հա յաց կա ռուց ված քի մո դե լը: Նման կոմպոզիցիաներ
հանդիպումեննաևժայռապատկերներում:

Տիեզերքի կառուցվածքայինտարրերիփոխկապվածու
թյանևփոխազդեցությանմասինպատկերացումըդրսևոր

վում է նաև հողագործական մի շարք հավատալիքներում: 
Այսպես, որոշ կոմպոզիցիաներում արևի, լուսնի, կայծակի
աստվածություններըպատկերվածեներկրիբեղմնավորման
այլաբանականգործողությանմեջ: 

ՄիասնությանմեջընկալվողՏիեզերքիհիմնականտար
րերըուշբրոնզիևվաղերկաթիդարաշրջանումստանումեն
նաև ինքնուրույն պաշտամունքի կարգավիճակ: Սակայն
գլխավորըշարունակումէրմնալարևիպաշտամունքը: 

Հնագույն շրջանում Հայաստանի հոգևոր կյանքում
կարևոր տեղ էր գրավում ջրի` տիեզերքի հիմնական կա
ռուցվածքայինտարրերիցմեկիպաշտամունքը:Ջուրը`որ
պեստիեզերականտարերքնույնպեսընկալվումէրեռակի
գոյությամբ` երկնային ջուր (ծով), երկրային ծով և գետե
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րի ակունքներ (ներքին ծով): Ջուրը ժայռապատկերներում
պատկերվում էր ալիքաձև գծի, իրական և երևակայական
կենդանիներիխորհրդանշականպատկերներիմիջոցով:

Ժառանգորդման կապերը, զուգահեռներն ու համան
մանությունները ժայռապատկերների, կիրառականարվես
տիևպաշտամունքիհուշարձաններիմիջև «ակնհայտորեն
մատնանշում են հազարամյաավանդույթների հիմանվրա
առաջադիմած երկրագործ–անասնապահական գաղափարա
խոսությանմիասնականբնույթը`սոցիալ–տնտեսական,քա
ղաքականուէթնիկականփոփոխություններիֆոնիվրա»1:

Բրոնզիդարումբացահայտվելենարտաքինաշխարհի, 
մասնավորապես,աստղայիներկնքիքանակականուորակա
կանմիշարքկարևորօրինաչափություններ. 

1.Ժայռապատկերներումերկնային լուսատուներըփո
րագրվածենճշգրիտդիտումներիհիմանվրա:

2.Ք.ա. VI–Vհազարամյակներիցիվերտարբերակվում
ենոչմիայնարևնուլուսինը,այլևանզենաչքովտեսանե
լիմոլորակները,աստղերըևհամաստեղությունները,որոնք
Ք.ա. IIIհազարամյակումարտահայտվումենհամապատաս
խանպատկերներովունշաններով:

3.Հին հայերիդիցաբանականգիտակցությանմեջաշ
խարհիորակականյուրացմանըզուգընթացարտացոլվելեն
նաևորոշքանակականհարաբերություններևօրինաչափու
թյուններ:Մերնախնիները,դիտելովերկնայինմարմինների
շարժումըևբացահայտելովորոշակիօրինաչափություններ, 
տարբերում էին ծավալի, մեծության, ժամանակի և տարա
ծությանչափերը,երկնակամարումարևիտարբերդիրքերը, 
երկար,կարճևմիջինօրերը,որոշումէինհեռավորումեր
ձավորաստղերիտարբերությունը,տեսանելիմոլորակների
ուհամաստեղություններիքանակը,լուսատուներիդիրքիև

1 Հայժողովրդիպատմություն, հ. 1, Եր., 1971, էջ 270:
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ձևիքանակականփոփոխություններըևայլն:Սերունդների
կուտակածփորձիևսկզբնականօբյեկտիվ–ճշմարիտգիտե
լիքներիհիմանվրաայսամենըամփոփվելէթվաբանական
համակարգումևորպեսմեթոդկիրառվել օրվա, շաբաթվա, 
ամսվա, տարվա տևողությունը հաշվելու համար, որպես
օրացուցայինհաշիվներիհիմք,ինչըթելադրվածէրկենսա
կանանհրաժեշտությամբ` ինչպեստնտեսական,այնպեսէլ
կրոնականուքաղաքացիականկյանքիտեսանկյունից:

Վերոշարադրյալիցկարելիէանելմիշարքայլհետևու
թյուններևս. 

 1.Իրապեսգոյությունունեցողկենդանիներիպատկեր
ները վկայում են կենդանականաշխարհի ներկայացուցիչ
ներինլավ«ճանաչելու»մասին:

 2. Եթե հնագույն ժայռապատկերներում պատկերվում
էինառանձիներևույթներկամպարզագույնտեսարաններ, 
ապաժամանակիընթացքումպատկերներըբարդանումենև
վերաճումամբողջականկոմպոզիցիաների,որոնքարտացո
լումենտիեզերականհիմնականտարերքներիկամամբողջ

տիեզերքիմասինպատկերացումներիուգիտելիքներիառա
վելբարձրմակարդակ:

 3. Տեսանելի աստղային երկնքի յուրահատուկ «քար
տեզների»առկայությունը,հատկապեսՄեծամորումհայտ
նաբերվածաշխարհումհնագույնբաց«աստղադիտարանը», 
ցույց են տալիս, որ արդեն Ք. ա. III հազարամյակում մեր
նախնիներըաստղայիներկնքինպա տա կաս լաց դի տում ներ 
ենկատարել:

 4. «Աստղայինքարտեզների»դիրքնուտեղընույնիսկ
ժամանակակից գիտելիքի տեսանկյունից առավել հար
մար են աստղային երկնքի փոփոխությունները դիտելու

համար, այսինքն` դիտատեղի տեղադրությունը հնագույն
ժամանակներումպայմանավորված էրտեղանքի լավ իմա
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ցությամբևմի շարքգործոններիհաշվառմամբ (բարձրու
թյուն,մթնոլորտայիներևույթներ,տեսանելիությանվիճակ
ևայլն):

 5.Երկնայինբոլորխոշորլուսատուները`արևը,լուսինը, 
հինգտեսանելիմոլորակները,ինչպեսնաևաստղերնուեր
կիրըընկալվումևպատկերվումէինբոլորաձև (սկավառա
կաձև):

 6.Տիեզերքիմասինպատկերացումներիևնախագիտա
կան գիտելիքի զարգացումը հանգեցրել է տիեզերակարգի
մոդելներիառաջացմանը,որոնցումտիեզերքիկառուցված
քայինտարրերըդիտվումէինփոխկապակցության,փոխազ
դեցությանմեջ`որպեսմիասնականամբողջիմասեր:

Բացիայդ,աստղայիներկնքիմասինպատկերացումները
դուրսէինգալիսսոսկկրոնապաշտամունքայինշրջանակնե
րիցևկազմումէիննուրբդիտումներիվրահիմնվածբնա գի

տա կան գի տե լիք նե րի մի հա մա կարգ,որիէությունըխարսխված
էրերկնայինլուսատուներիշարժման,հետևաբարնաև`ժա
մանակի հավերժ կատեգորիաների վրա: Տարածությունը և
ժամանակըփիլիսոփայական–տիեզերաբանականհիմնարար
հասկացություններեն,որոնցընկալմանևիմաստավորման
հիմքում ընկած է շարժման կատեգորիայի գիտակցումը: 
Ընդսմին`տարածությանիբրևտարածականության(երկայ
նության) ընկալումը նախորդել է ժամանակի ընկալմանը: 
Վերջինիսառաջինձևնէրփու լա յին (ցիկլային) ժա մա նա կը, 
ինչըզուգորդվումէրկրկնողությանհետ:

Վերոհիշյալ տիեզերական պատկերացումներն արտա
ցոլվել են նաև հայոց բանահյուսության, մասնավորապես` 
դիցաբանությանմեջ,որըորոշակիտեղեկություններէբո
վանդակումշրջապատողաշխարհի,մարդուևաշխարհիհա
րաբերությանմասին:  
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Բնությունն ընկալվել է որպես բարի և չար սկիզբնե
րի կրող: Կենսափորձը, բնության մեջ փոփոխությունների
և փոխակերպումների, կյանքի և մահվան հաջորդականու
թյանանմիջական դիտումները բնական կապերի և օրինա
չափությունների իմաստավորման կարևոր փորձերից էին: 
ՀինհայկականաշխարհայացքումդաարտահայտվելէԱրա
Գեղեցիկիմասինառասպելում`խորհրդանշելովմահացողև
վերածնվողբնությունը:Առասպելնարտահայտելէմահվան
ևկենդանացմանկամկյանքիումահվանհերթափոխության
մասինպատկերացումը:Ն. Ադոնցըխորաթափանցորեննկա
տելէ,որ«ԱրաԳեղեցիկիպաշտամունքիհիմնականիմաստը
նրամահացուանմահություննէ»1: 

Վահագնիմասինառասպելումարտահայտվածենհին
հայերի տիեզերածնական պատկերացումները, որոնք հաս
նում են նախնադարյան մտածողության խորքային շեր
տերը: Առասպելում սկզբնական տեսքով պահպանվել են
չանձնավորվածտիեզերականտարրերըկամգլխավորաստ
վածությունները` «Ծովը», «Երկինքը», «Երկիրը» և «Հուրը» 

(կրակը), որոնք համապատասխանում են հուրրիտական, 
շումերական,բաբելոնականևուրարտականպանթեոնների
սկզբնականերրորդությանը:Մասնավորապես`ուրարտացի
ներիաստվածություններնանվանվումեն` «Ծով», «Երկիր», 
«Լեռ», «Երկինք»:Դրանցանձնավորումըկատարվումէհե
տագայում:Վահագնիմասինառասպելումոչմիայնշեշտ
վումէտիեզերածնականտարերքների`օդի(երկնքի),երկրի, 
ջրիևկրակիդերը,այլևդրանցորոշակիկապըտիեզերած
նությանընթացքում: 

Ձևավորվում էր մարդկային կյանքի վրա աստվածաց
վածբնության,մասնավորապես`երկնքիազդեցությանմա
սինպատկերացումը,որնարտացոլվածէժայռապատկերնե

1 Ն.Ադոնց, Պատմական ուսումնասիրություններ, Պարիս, 1948, էջ 233:
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րում,հանդիպումէնաևուշբրոնզիդարիհուշարձաններում
ևհայկականբանահյուսությանմեջ:Մեռյալներիունախ
նիներիպաշտամունքըկապվածէրանմիջապեսերկնքիհետ: 
Երկինքըևանդրշիրիմյանկյանքնընկալվումէինմիասնու
թյանմեջ`որպեստիեզերքիհավասարազորտարրեր:

ԸստակադեմիկոսՄ.Աբեղյանի`հինհայերըմարդկային
հոգիները նույնացնում էին համաստեղությունների հետ: 
Հոգինընկալվումէրորպեսլույսկամփայլ,որովհետևկեն
դանիմարդուհոգիննույնացվում էրճա ռա գայ թող գնդին: 
Աստղերիհետէրկապվումնաևմարդումարմինը,մարմնա
կանզորությունը:Որպեսօրինակ`նաբերումէտարածված
այնպատկերացումը,որերբհերոսըդժվարկացությանմեջէ
հայտնվում,նրաաստղըսկսումէմարել,իսկճակատամարտի
ժամանակնրաաստղըկռվումէհակառակորդիաստղիհետ1:

Տիեզերքի մասերի նույնականության գաղափարն ար
տացոլված է նաև այն պատկերացման մեջ, որ ծովի խոր
քերումջրայինէակներիցբացի, ծնվումենառասպելական
կիսաստվածներ,ցուլեր,իմաստունձիերևայլն,որոնքչեն
տարբերվումերկրայինկենդանիներիցևհաճախօգնումեն
մարդկանցտարերային ուժերի դեմպայքարում: Այստիե
զերականևպաշտամունքայինպատկերացումներըհանդի
պումենառասպելներում,հեքիաթներում,հայժողովրդիհե
րոսավեպում,ինչըակադենիկոսՀ.Օրբելինցույցտվեցհայ
ժողովրդական հերոսավեպի, մասնավորապես` Սանասարի
օրինակով: Սանասարի կերպարը մարմնավորում է տիեզե
րականէակիմի շարքգծերուատրիբուտներևկապվածէ
կենարար բնականտարերքի` ջրի հետ: Սանասարի կերպա
րըբովանդակումէնաևարևիևվիշապիհակամարտության
հնագույնառասպելիարձագանքը2:
1 Մ.Աբեղ յան, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա / Երկեր, հ. 

Գ, Եր., 1968, էջ 23:
2 Տես` Հ.Ա.Օրբելի, Սասունցի Դավիթ / Առաջաբան, Եր., 1939:
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Ա. Իսրայելյանի ուսումնասիրություններից հետևում
է, որ հայկական հերոսավեպում արտահայտված է երկնա
յինևերկրայիներևույթներիփոխկապվածության, երկնա
յինմարմինների`երկրայիներևույթներիվրաազդեցության
պատկերացումները, ինչն արտահայտվում է կենդանիների
կամ մարդակերպ էակների կողմից երկրի բեղմնավորման
այլաբանականգործողությանմիջոցով:Այդէակներըմարմ
նավորումեներկնայինմարմիններըկամերևույթները1:

Վիշապիկերպարըկարևորտեղէզբաղեցնումնաևհայ
ժողովրդականավանդապատումներում,հավատալիքներում
ևպահպանվելէնաևմիջնադարում:Տարածվածպատկերա
ցումներիցէր«հազարամյա»վիշապներիմասինպատկերա
ցումը,որոնքձգտումէին«կուլտալ»երկիրը:Մ.Աբեղյանի
կարծիքով`իրականումդրանք«կուլենտալիս»ոչթեերկի
րը,այլարևը:Վիշապը (փոթորիկը),ճանապարհինոչնչաց
նելովամենինչ,բարձրանումէերկինքևխիտամպովփա
կումարևը,երկնայինջրերիճանապարհներըևհարձակվում
արևի վրա, որպեսզի կուլ տա կամ զրկի կենարար լույսից: 
Այս պատկերացումը արտացոլված է նաև ժայռապատկեր
ներում:Նմանապեսարև–թռչունիպատկերացումըչիտար
բերվումնախնադարյանևուրարտականպատկերացումից, 
այնէ`թռչուննարևիխորհրդանիշնէկամինքը`արևը,որը
հակամարտումէխավարի,չարիուժերըմարմնավորողօձե
րիհետ:

Այսպիսով` բանահյուսության մեջ հայ ժողովուրդը
ձգտում էր իմաստավորել շրջապատող աշխարհը` բնական
ևսոցիալական:Բարիուչարսկիզբներիհակամարտության
միջոցով ժողովրդական գիտակցությունն արտահայտում
էրկյանքիևմահվան, լույսիևխավարի,այսկողմնայինև

1 Տես` Հ.Ռ.Իսրայել յան, Պաշտամունքն ու հավատալիքը ուշ բրոնզեդարյան 
Հայաս տանում, Եր., 1973:
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այնկողմնայինաշխարհներիպայքարը: Այս հանգամանքն
արտահայտումէրմարդուիրականպայքարըընդդեմբնու
թյանտարերայինուժերի,սոցիալականչարիքի,օտարազգի
լծի:Միաժամանակ հնագույն շրջանի հուշարձաններումև
բանահյուսությանհնագույնշերտերումարտացոլվածտիե
զերականպատկերացումներըընդհանրությանեզրերունեն:

Առօրյա կենսագործունեության, շրջապատող աշխար
հի գործնական յուրացման ընթացքում ձեռք էին բերվում
ևկուտակվումորոշակիհմտություն,փորձ, «մասնագիտա
կան»գիտելիքներ:Այսգործումմեծդերխաղացմետաղա
գործությունը: Մետաղի մշակման ու օգտագործման հետ
քերըհասնումենՔ.ա. VIII–VII հազարամյակները:Ք.ա. II 
հազարամյակիառաջինկեսին,երկրագործությանևանաս
նապահության բուռն զարգացման, սոցիալ–տնտեսական
գործընթացների ընդլայնման ու խորացման, Առաջավոր
ԱսիայիևՄերձավորԱրևելքիզարգացածքաղաքակրթու
թյուններիհետտնտեսական,մշակութայինևառևտրական
կապերիհաստատմանհետևանքովարմատականտեղաշար

ժերենկատարվումՀայաստանիմիջինբրոնզեդարյանմշա
կույթի,նյութականևհոգևորկյանքիոլորտներում:Զարգա
նումէմետաղագործությունը,ինչըդրսևորվումէմետաղյա
առարկաներիտեսականիիփոփոխությանմեջ:Մետաղըոչ
միայն օգտագործվում էր արտադրության գործիքների ու
զենքիստեղծմանհամար,այլևվերածվումհարստությանև
իշխանության խորհրդանիշի: Հայաստանում մետաղագոր
ծության բազմահազարամյա պատմությունը բաժանվում
էմի շարք շրջաններիևփուլերի:Այնաստիճանաբարկա
տարելագործվում էր` զարգացման բարձրակետի հասնելով
ուշ բրոնզի դարում: Մետաղագործները տիրապետում էին
ձուլման, կռման, հատման,փորագրման, դրվագազարդման
ևտեխնոլոգիականայլեղանակների:Դաիրհերթինկապ
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ված էր համապատասխան հմտությունների, փորձի, ինչ
պեսև«հատուկ»գիտելիքներիաստիճանականկուտակման, 
դրանցգրանցմանևսերնդե–սերունդփոխանցմանորոշակի
ձևերիհետ:

Հայաստանիպատմությանհնագույնշրջանիտիեզերա
կանպատկերացումները,տիեզերքի կենդանակերպև մար
դակերպ մոդելները, տիեզերածնական պատկերացումները, 
«մասնագիտական» գիտելիքները և այլն անմիջական կամ
ձևափոխված տեսքով պահպանվել ու զարգացել են Վանի
թագավորության(Ուրարտու,Այրարատ)հոգևորևնյութա
կանմշակույթում:Դրանցթվինենպատկանումտիեզերա
կանաղետիդիցաբանականտեսարանը,որնարտահայտում
էերկուհիմնականտիեզերականսկիզբների`բարուևչարի, 
լույսիուխավարի,երկնքիևայնկողմնայինաշխարհիպայ
քարը,աստվածությունների (մարդակերպէակներ`աստվա
ծությունները փոխարինում են թռչուն–վիշապամարտին, 
բայցշարունակումենկատարելնույնգործառույթը.կռվում
ուսպանումենվիշապին`պաշտպանելովարևը, լուսինըև
կենաց ծառը) հետագա մարդակերպավորումը ևանձնավո
րումը: «Արև–լուսին–թռչուն» պատկերացումը ներթափան
ցումէուրարտականարվեստ:Լուսինընույնպեսդիտվում
է իբրև արևի գիշերային տարատեսակ: Լուսինն ու արևը
գտնվում են երկնակամարի միևնույն մակարդակում` փո
խարինելովմիմյանց: Ուրարտական շրջանիհուշարձաննե
րումպահպանվելեննաևերկրագործականհավատալիքներ, 
պատկերացումներ`կապվածարևիպաշտամունքիհետ:

Վանիթագավորության մշակույթը հայ ժողովրդիաշ
խարհայեցողությանհազարամյաավանդույթներիժառան
գորդնէ:Բացիայդ,ոռոգմանևշինարարականտեխնիկայի
բարձրմակարդակը(այդէվկայումբազմաթիվջրանցքների, 
բերդերի,քաղաքների,տաճարներիկառուցումը),զարգացած



46  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

մետաղագործությունը(հայտնիէ,որՀայաստանըպղինձև
այլ մետաղներ էր մատակարարում Ասորեստանին ու Հին
Արևելքի այլ երկների), հոգևոր մշակույթը (պայմանավոր
ված սեպագրերի առկայությամբ) և այլն, բնականաբար, 
պահանջում էին գիտելիքների, այդ թվում` տեխնիկական, 
համապատասխան մակարդակ: Տաճարներում էին կենտրո
նանում երկնային ու երկրային երևույթների դիտարկման
և ուսումնասիրության արդյունքները: Ինչ վերաբերում է
«մասնագիտական» գիտելիքներին, ապա դրանք ձեռք էին
բերվում և տարածվում մարդկանց պրակտիկ գործունեու
թյանընթացքում:

Տեխնիկաքիմիական, ինչպես նաև բժշկակենսաբանա
կան փորձնական գիտելիքների բարձր մակարդակի մասին
են վկայում հունական, լատինական և հայկական բազմա
թիվաղբյուրներ:ՀնագույնշրջանումՀայաստանըհայտնի
էր անուշահոտություններով, դիմահարդարման միջոցնե
րով, բուսական, կենդանական և անօրգանական դեղամի
ջոցներով,որոնքարտահանվումէինԱրևելքիևԱրևմուտ
քիերկրներ:Այսինքն` «հունականմշակութայինազդեցու
թյուններից շատ առաջ» Հին Հայաստանում ձևավորվել և
գոյությունէունեցելինքնատիպռացիոնալբժշկություն1:

Հայ սո ցիալ–քա ղա քա կան մտա ծո ղության սաղմերը
նույնպես ձևավորվել են հնագույն շրջանում: Հնագույն
առասպելներում, վիպերգերում, ավանդապատումներում
հայժողովուրդըյուրացրել,իմաստավորելևյուրովիարտա
ցոլելէնաևսոցիալականևքաղաքականիրականությունը: 
Այսառումովառավելկարևորենհայկականպետականու
թյան (թագավորության)ծագման,հզորացմանևպահպան
ման, օտարերկրյազավթիչներիդեմմղածպայքարի,ազա

1 Տես` Л.А.Оганесян,История медицины в Армении. Т. 1. Ер., 1946. С. 62. 
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տատենչության և անկախության, ինքնուրույն ապրելու
իրավունքի,խաղաղասիրության,հայրենիհողինուժողովր
դին նվիրվածության և նման կարգիայլ գաղափարներ ու
պատկերացումները,որոնքկազմեցինազ գի պատ մա կան հի շո

ղու թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սը, ազ գա յին գի տակ ցու թյան ու ինք նա

գի տակ ցու թյան ձ ևա վոր ման հիմ քը:
Այսպես, Հայկի և Բելի մասին առասպելում Բաբելոնի

բռնակալԲելը,իմանալովՀայկիխիզախությանմասին,դի
մումէնրանհետևյալառաջարկով. «Ենթարկվիրինձևխա
ղաղապրիր իմ տանը, սովորեցնելով իմ պատանի որսորդ
ներին»1: Սակայն Հայկը կտրականապես մերժում է ազատ
մարդուևառաջնորդիհամարստորացուցիչայդառաջարկը. 
հպարտուազատատենչզինվորնուորսորդըչցանկացավիր
անձի և տոհմի (ազգի) ազատությունը փոխարինել օտարի
արքայականողորմածությամբ:ԿատաղածԲելըմեծաքանակ
զորքովհարձակվումէՀայկիերկրիվրա:Վերջինսիրփոք
րաթիվ,բայցխիզախունվիրյալմարտիկներովդուրսէգա
լիսԲելիբազմաքանակզորքիդեմ:Ճակատամարտիցառաջ
Հայկըդիմումէզինակիցներինհետևյալխոսքով. «Կամմեռ
նենքևմերաղխըԲելիծառայությանտակընկնի,կամմեր
մատներիհաջողությունընրավրացույցտանք,նրաամբո
խըցրվիևմենքհաղթությունտանենք»2:Ճակատամարտում
ՀայկընետովդիպուկխոցումէԲելին,ցրումնրաբանակըև
իրերկիրըփրկումնվաճումիցուստրկությունից:Ժողովրդի
պատկերացմամբ`Հայկըմարմնավորումէխիզախությունը, 
ազատատենչությունըևգեղեցկությունը, որոնքազգային
գիտակցությանմեջընկալվումենմիասնաբար:

Հայկը հայոց պետականության սկզբնավորողներից է: 
Հայկից ուԱրամից են բխում հայկականթագավորության

1 ՊատմութիւնՍեբեոսի/ Աշխատ.` Գ. Աբգարյանի, Եր., 1979, էջ 50:
2 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն / Թարգմ., ներած. և ծանոթ. 

Ստ.  Մալ խաս  յանի, Եր., 1981, էջ 111:
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ծագումն ու իրավաբարոյական հիմքերը: Իսկ դա նշանա
կումէ,որհայկականպետականությունըևսաստվածային
ծագում ունի, երկ նա յին աստ ված նե րի դեմ երկ րա յին կի
սաստ ված նե րիպայքարիուկրածհաղթանակիարդյունքէ: 
Այլկերպասած`հայկականպետականությանառաջացումը
համապատասխանումէգերագույն (բնական)օրենքին:Հե
տևաբար`հայոցպետականություննիրծագումովևբնույ
թովհավերժէ:

Արամը հաղթական պատերազմների շնորհիվ «ընդար
ձակելէՀայաստանիսահմաններըբոլորկողմերից»:Սակայն
այդպատերազմները նավարում էրՀայաստանի սահման
ներնամրապնդելու,երկրիանվտանգությունըապահովելու, 
ոչթենվաճողականնկատառումներով:Արամը«աշխատա
սերևհայրենասերմարդլինելով…, լավէրհամարումհայ
րենիքիհամարմեռնել,քանտեսնել,թեինչպեսօտարացեղ
ազգերըոտնակոխենանումիրհայրենիքիսահմաններըև
օտարներըտիրումենիրարյունակիցհարազատներիվրա»1:

ԱրաԳեղեցիկիևՇամիրամիմասինառասպելումԱրան

մարմնավորում է ինքնակամության, ինքնատիրապետու
թյան, գիտակցված ինքնազոհողության, հայրենասիրու
թյանգաղափարները:ԱրաԳեղեցիկըզոհվումէ,բայցզոհ
վումէհանունհայրենիքի,տոհմիևընտանիքիսրբության: 

Հելլենիստական դարաշրջանում ստեղծված հերոսավե
պում` նվիրվածազգիև երկրի ճակատագրումպատմական
դեր ունեցած հայ թագավորների (Երվանդ, Արտաշես, Տի
գրան, Արտավազդ և այլոք) գործունեությանը, իսկական
թագավորին վայել անհրաժեշտ առաքինությունների շար
քըբավականընդլայնվումէ:Հայոցթագավորներինբնորոշ
էին խիզախությունն ու արիությունը, խոհեմությունն ու
ողջամտությունը,պերճախոսություննուգեղեցկությունը, 

1  Նույնտեղում, էջ 116:
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ազնվություննուարդարությունը,ազգիուհայրենիերկրի
նկատմամբ պարտքի և պատասխանատվության վեհ զգա
ցումը, երկրի բարեկարգումն ու հարստացումը, բարօրու
թյանևխաղաղության հաստատումը, հզոր և մարտունակ
բանակիստեղծումըևայլն:Միաժամանակ,խարազանվում
եննախանձը,խաբեությունը,դավադրությունը,բնականև
ժառանգականիրավունքներիխախտումը, երդմնազանցու
թյունը և այլն, որոնք բռնությունների, զավթողականու
թյանուայլչարագործություններիպատճառենդառնում: 
Այդամենըհանգեցնումէայլազանարհավիրքների`խախ
տելովերկրիևազգաբնակչությանբնականոնգոյությունը:

Հերոսավեպի մի այլ ճյուղի առանցքային գաղափարը
Սասանյան Պարսկաստանի զավթողական քաղաքականու
թյան,ոտնձգություններիդեմհայժողովրդիմղածպայքա
րիհիմնավորումնուարդարացումնէ:Ձևակերպվումենմի
շարք գաղափարներ, առաքինություններ, որոնք անհրա
ժեշտ էին ազգային, պետական ինքնիշխանությունը պահ
պանելուևպաշտպանելուհամար:Դրանքենզինվորական
արիությունը, նվիրվածությունը հայրենիքին և սեփական
թագավորին, հանունպետությանևթագավորի` ինքնազո
հության պատրաստակամությունը, հայրենի հողի` իբրև
բարոյահոգեմտավոր և ռազմաքաղաքական հզորության
աղբյուրիգաղափարները:Այսամենիգերագույննպատակն
էինհայժողովրդիգիտակցությանմեջնշվածվեհուազն
վագույնգաղափարներիուպատկերացումներիներմուծու
մըևդաստիարակումը,գաղափարականևարժեքայինորո
շակիհամակարգիստեղծումը,ինչնէականնշանակություն
ունեցավնաևազգիքաղաքականգիտակցությանևմտածո
ղության հետագա զարգացման, գաղափարաքաղաքական
կողմնորոշիչների բյուրեղացման ու հստակ ձևակերպման
համար: 
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Հինհայկականդիցաբանությանևհերոսավեպիմեջար
տացոլված սոցիալ–փիլիսոփայական և քաղաքական պատ
կերացումներն ու արժեքները, քաղաքական իդեալները
տեսական–քաղաքականուպատմական,այդթվում`քաղա
քականանդրադարձի (ռեֆլեքսիայի) օբյեկտդարձան IVև
հատկապեսVդարում: 

Վերաիմաստավորելով ազգի հերոսական անցյալը, հո
գեմտավորփորձը,հեթանոսականդիցաբանությանևհերո
սավեպիիրավաքաղաքական,բարոյահոգեբանականուայլ
կարգի արժեքներ և դրանք համադրելով քրիստոնեական
հիմնարարսկզբունքներիուգաղափարներիհետ`հայմտա
ծողներն ու գործիչները մշակեցին ազգային–ազատագրա
կան պայքարի ամբողջական քաղաքական հայեցակարգ: 
Վերջինիիհայտգալը էապեսհարստացրեց,փիլիսոփայա
կան–քաղաքականհիմնավորվածությունհաղորդեցազգա
յին–ազատագրականշարժմանգաղափարախոսությանը,այլ
կերպասած`նշանավորեցազգայինգաղափարախոսության
հայեցակարգիսկզբնավորումը:

Քննարկվող հարցերի առումով հետաքրքրական են
Ք. ա. VI–V դարերի հույն հռչակավորպատմիչՔսե նո փո նե
սի «Կյուրոպեդիայի»այն բաժինները, որտեղնապատմում
էՔ.ա. VIդարիհայկականպետականությանմասին:Քսե
նոփոնեսի տեղեկությունները պատմական հենք ունեն և
«միահյուսված են Մովսես Խորենացու հաղորդումներին»1: 
ԱռավելուշագրավենԱքեմենյանհարստությանհիմնադիր
ԿյուրոսիևգերվածհայոցթագավորիուարքայազնՏիգրա
նիերկխոսությունը: 

Այսպիսով` հայկական հնագույն աշխարհայացքում
ձևավորվումեննաևքաղաքականմտածողությանհիմնա

կանգաղափարներնուսկզբունքները,քաղաքականիդեալ

1  Историядревнегомира. Т. 2. М., 1982. С. 410. 
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ները,որոնքդառնումենազգայինգիտակցության,մասնա
վորապես` պատմական հիշողության սեփականությունը և
դարերշարունակսնումազգային–ազատագրականպայքա
րի գաղափարախոսությունը, ազգային ինքնագիտակցու
թյանձևավորմանգործընթացը:Դրանքառանցքային,հա
վերժականգաղափարներեն,որոնքքաղաքականիդեալնե
րիևկողմնորոշիչներիդերակատարությունունեցանհայոց
պատմության ողջ ընթացքում: Ազգային քաղաքական ու
փիլիսոփայական մտքի հետագա զարգացման ընթացքում
նշված գաղափարներն ու պատկերացումները հստակեցվե
ցին, բյուրեղացան,տեսականուբարոյականհիմնավորում
ստացանևվերածվեցինքաղաքականամբողջականհայեցա
կարգերի:

Այսպիսով` հեթանոսական Հայաստանում հնագույն
ժամանակներիցգոյությունուներբնագիտական («բնախո
սական», «բնաբանական»)պատկերացումներիևգործնական
բնույթիգիտելիքների,բնականուսոցիալականերևույթնե
րիընդհանրացմանհամեմատաբարբարձրմակարդակ:Հա
յաստանի պատմության հնագույն շրջանում մետաղագոր
ծական զարգացած կենտրոնների (Մեծամորում և այլ տե
ղերում),երկնայինլուսատուներիշարժմաննպատակասլաց
դիտումներիևուսումնասիրությանփաստերը («աստղային
քարտեզները», Մեծամորի բաց աստղադիտարանը և այլն), 
լուսնա–արեգակնայինտոմարիօգտագործումըևայլփաս
տերվկայումեն,որգոյությունունեին«մասնագիտական» 
գիտելիքների, հմտությունների, փորձի համապատասխան
ձևեր և դրանց գրանցման ու սերունդներին փոխանցման
որոշակիհամակարգ:Ճանաչվումենշրջապատողաշխարհի
որոշօրինաչափություններ`տրվածառօրյափորձում,հայե
ցողությանևդիտումներիմեջ:Առաջանումենաստղաբաշ
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խական,թվաբանական,երկրաչափականևայլգիտելիքներ: 
ՈւրարտականևԵրվանդունիներիիշխանությանշրջանում
նույնպեսպահպանվումէբնագիտականպատկերացումնե
րի, տեխնիկական գիտելիքների և հմտությունների բարձր
մակարդակը:Գիտելիքիառավելզարգացածբնագավառնե
րիցէինքիմիական,բժշկական,մետաղաձուլականփորձնա
կան գիտելիքները, աստղաբաշխությունը, մաթեմատիկան: 
Բնագիտական–տեխնիակական գիտելիքները և փիլիսոփա
յական պատկերացումները մինչև Արտաշեսյանների դա
րաշրջանը(Ք.ա. IIդ.)գերազանցապեսգործնականուփորձ
նականբնույթունեին:

2. Հայ գի տա փի լի սո փա յա կան մշա կույ թը ան տիկ շրջա նում

Ք. ա. IV դարի վերջերից Հայաստանն աստիճանաբար
ներգրավվումէհելլենիստականաշխարհիոլորտ:Այսգոր
ծընթացնավելի է արագանումԱրտաշեսյանների կենտրո

նացվածպետությանստեղծումիցհետո(Ք.ա. IIդ.),հատկա
պես` Տիգ րան II Մե ծի (Ք.ա. 95–56թթ.) և նրա որդիԱր տա
վազդ II (Ք. ա. 55–35 թթ.) օրոք և պայմանավորված էր մի
կողմիցԱլեքսանդրՄակեդոնացունախկինտերությանտա
րածքների հելլենականացմամբ, իսկ մյուս կողմից` Հայաս
տանիևՀռոմիխորացողդիմակայությամբ: 

Տիգրան Մեծը գիտակցում էր իր կայսրության էթնիկ
խայտաբղետության և հպատակ ժողովուրդների հասարա
կական կյանքի կազմակերպման ու կառավարմանտարաբ
նույթ ձևերի առկայության կործանարարությունը հայոց
պետականության համար, ռազմական ուժի շնորհիվ ստեղ
ծված պետության անկայունությունը: Նա հանգեց հայե
ցակարգայինայնգաղափարին,որանհ րա ժեշտ է հզոր հա
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մադ րող սկիզբ, գոր ծոն, ո րը հնա րա վո րություն կտա միաս
նա կան հիմ քի վրա կար գա վո րել երկ րի սո ցիա լա կան ու 
քա ղա քա կան կյան քը և նո րաս տեղծ կայս րությու նը վե րա ծել 
միաս նա կան ու կուռ ամ բող ջի: 

Համադրականգործոնը,որըկարողէր«վերափոխելՀա
յաստանը» (Հ.Մանանդյան),ՏիգրանՄեծըտեսավհասարա
կական կյանքի կազմակերպման հելլենիստական ձևերի և
հելլենիստականմշակույթիմեջ:Նավիթխարիգործունեու
թյունծավալեց,որնընդգրկումէրպետական,հասարակա
կան,քաղաքական,կրոնականևմշակութայինկյանքիգրե
թեբոլորոլորտները:Բացիայդ,միջազգայինևներպետա
կանհարաբերությունների,ինչպեսևմշակութայինլեզունա
դարձրեցհունարենը: 

Հելլենականացումըանտիկ շրջանում սովորաբարզու
գորդվումէր«քաղաքաշինությանպայթյունով»:Արտաշես
յաններըհատուկուշադրությունէինդարձնումգոյություն
ունեցողքաղաքներիհելլենականացմանըևնորքաղաքնե
րիկառուցմանը:ԱյդոգովՏիգրանՄեծըհիմնումէնորմայ
րաքաղաք`Տիգրանակերտը(Ք.ա.77թ.),որը,նրամտադրու
թյամբ,կոչվածէրդառնալհելլենիստականաշխարհիևմշա
կույթիմայրաքաղաքը:ՆաՏիգրանակերտևկայսրության
մյուս քաղաքներ տեղափոխեց նվաճված մարզերի հելլե
նականացվածբնակչությանը`ասորիների,հրեաների,հույ
ների` նրանցտալով «ազատևարտոնյալքաղաքացիների» 
կարգավիճակ: «Սինոյկիզմի»սկզբունքիվրահիմնվածայդ
միջոցառումների շնորհիվ Տիգրանակերտը դարձավ հելլե
նիստականտիպիքաղաք` ինքնակառավարմանհամակար
գով,հելլենիստականթատրոնով,կրթականհամակարգովև
քաղաքայինայլհաստատություններով: 

Հատուկ ուշադրություն էր դարձվում հելլենիստական
կրթության, գիտության և փիլիսոփայության զարգացմա
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նը:ՄիկողմիցՀայաստանումապաստանումէինՀռոմիկող
մից հալածվող հելլենիստական մտավորականության ներ
կայացուցիչները, իսկմյուսկողմից` հայկականվերնախա
վըհելլենիստականկրթությունուդաստիարակությունէր
ստանում`մասնակցելովհելլենիստականաշխարհիմշակու
թայինկյանքին:Այսպես,ՏիգրանՄեծիևնրակնոջ`Կլեո
պատրայի պալատներում ապրում և ստեղծագործում էին
հույներևելիբանաստեղծներ,փիլիսոփաներևդերասաններ, 
մասնավորապես`ականավորբանաստեղծևհռետորԱմ փիկ
րա տես Ա թե նա ցինևխոշորհռետորուքաղաքականգործիչ
Մետ րո դո րոս Սկեպ սա ցին: 

ՀայոցարքունիքումԱմփիկրատեսըգրումէ«Մեծայ
րերի մասին» երկը, որն ընդգրկում էր նաև Տիգրան Մեծի
կյանքիպատմությունը: ԻսկՄետրոդորոսը իր հովանավո
րիննվիրումէպատմականերկ:Նագրումէնաևգիտափիլի
սոփայականբնույթիաշխատություներկխոսությանձևով, 
ուրքննարկվումէկենդանիներիմոտբանականությանառ
կայությանխնդիրը: 

Երկրի հելլենականացման քաղաքականությունը, հո
գևորպահանջմունքներնառաջքաշեցինսեփականմտավոր
դասիպատրաստմանխնդիրը,ինչնիրհերթինենթադրումէր
կրթականհամակարգիվերակազմակերպում, կրթականնոր
ծրագրերի ստեղծում, որոնց հիմքում ընկած էին հելլենիս
տական կրթության սկզբունքներն ու մեթոդները: Կրթու
թյանբովանդակություննէինկազմումքերականությունը, 
ճարտասանությունը, երաժշտությունը, փիլիսոփայությու
նը,պատմությունը,մաթեմատիկականառարկաներըևայլն: 
Հելլենիստական փիլիսոփայությանն ու գիտությանը զու
գընթաց շարունակում էրգոյություն ունենալ նաևքրմա

կանգիտությունը:
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ՀայոցթագավորԱրտավազդ II ոչ միայնհելլենիստա
կան դաստիարակություն և կրթություն է ստացել, այլև
բազմաթիվողբերգություններ,ճառերուպատմականերկեր
էգրելհունարեն լեզվով:Դրանցիցմիքանիսըտարածված
էին Հռոմում ընդհուպ II դարը: Դրանք հիմնականում վե
րաբերում էին հռետորական արվեստի` փիլիսոփայության
ոլորտին և բարոյախրատական ուղղվածություն ունեին` 
ստոյիկյանոգով: 

Համարվում է, որ ուսուցողական ուղղվածություն և
«գրական–փիլիսոփայական» բովանդակություն ունեցող
Արմավիրի արձանագրությունները Արտավազդի երկերի
հատվածներնեն:Դրանցհեղինակըքաջածանոթէրոչմիայն
անտիկդրամայիկառուցվածքի,այլևՍո փոկ լե սի (Ք.ա. 496–

406թթ.)ուԵվ րի պի դե սի (Ք.ա.480–406թթ.)ողբերգություն
ներին ու Մե նանդ րո սի (Ք. ա. 342–292 թթ.) կատակերգու
թյուններին: Անկախ հեղինակային պատկանելությունից, 
անվիճելի էմիբան` դրանքվկայումեննաևհայոցհելլե
նիստականկրթվածությանևմտածողությանմակարդակը:

Հայաստանում, ինչպես նաև հելլենիստական մյուս
երկրներումտարածվածէրէպիկուրյան,ստոյիկյան,պլատո
նական,արիստոտելյանփիլիսոփայությունը:

Այդ ժամանակաշրջանում է ծավալվել նաևՏի րան Հայ
կազ նի (Հայի)` լատինականացված Տիրաննիոնի` խոշոր քե
րականի,հռետորի,փիլիսոփայիևմանկավարժիգործունեու
թյունը:Հռոմումնամեծգիտնականիհամբավէվայելում, 
դառնում Կի կե րո նի (Ք. ա. 106–43 թթ.) մտերիմը, հիմնում
առաջին հանրային գրադարանը: Կիկերոնի խնդրանքով
կարգավորումէնրաանձնականհարուստգրադարանը,նրա
պալատում հռետորական–քերականական դպրոց հիմնում: 
ՏիրանՀայկազնիաշակերտներիցէինԿիկերոնիորդինևեղ
բորորդին,իսկմինչայդ`Պերգամոնիդպրոցումդասավանդ
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մանժամանականտիկաշխարհիհռչակավորաշխարհագրա
գետՍտրա բո նը:

ՀատկապեսնշանակալիէՏիրանՀայկազնիդերըԱ րիս
տո տե լիևնրաաշակերտԹեոֆ րաս տի (Ք.ա. 372–288թթ.)գրա
վորժառանգությանվերականգնման,խմբագրման,կարգա
վորմանևբազմացմանգործում:Նրաշնորհիվանտիկշրջա
նիմեծփիլիսոփա–գիտնականի երկերըփրկվեցինհետագա
քայքայումից և դարձան համաշխարհային գիտության ու
մշակույթիսեփականությունը: 

ՏիրանՀայկազնիհետաքրքրասիրություններըպայմա
նավորված էինառաջին հերթին գիտական նկատառումնե
րով:ՍտրաբոնիևԿիկերոնիուղղակիևկողմնակիվկայու
թյուններիցերևումէ,որՏիրանՀայկազնըխորգիտելիքներ
ուներոչմիայնքերականության,հռետորականարվեստիև
երաժշտությանտեսության,այլևաշխարհագրությանբնա
գավառում, որը, բացի բունաշխարհագրականգիտելիքնե
րից,ընդգրկումէրնաևժամանակիբնագիտականգիտելիք
ներիևպատկերացումներիլայնշրջանակ:Ցավոք,փիլիսո
փայի գրվածքներից ոչինչ չիպահպանվել: Որոշտեղեկու
թյուններիհամաձայն`նահեղինակելէ«Ձայնիմասին»եր
կը,որըմեծհետաքրքրությունէառաջացրելՀռոմիմտավոր
ընտրախավիշրջանումևբարձրգնահատականիարժանացել
Կիկերոնիկողմից:

Հելլենականացման գործընթացն արտացոլվել է նաև
կրոնականգիտակցությանմեջ:Հայոցհեթանոսականկրոնը
աստիճանաբարհելլենիստականերանգավորումէստանում: 
Տեղի է ունենումազգային, իրանականև հունական կրոն
ների,պաշտամունքներիտարրերիհամադրում,տեղականու
հունականաստվածություններինույնացում:Այսոլորտում
ևս նշմարվում է հայ թագավորների, հատկապես Տիգրան
Մեծի վարած քաղաքականությունը: Մովսես Խորենացու
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հաղորդմամբ` նա Փոքր Ասիայից Հայաստան է տեղափո
խումԱպոլոնի,Արտեմիսի,Հերակլեսի,իսկՀելլադայից`Զև
սի,Արտեմիսի,Աթենասի,Հեփեստոսի,Աֆրոդիտեիպղնձեև
ոսկեզօծվածարձանները,որոնքտեղադրելէտալիստաճար
ներում հայ հեթանոսականաստվածներիարձանների կող
քին:Այդգործընթացինզգալիչափովնպաստելէնաևհույն
քրմերինհրավիրելը, որոնքՀայաստանէիններմուծումոչ
միայնհունականպաշտամունքների,այլևհունականքրմա
կանգիտությանտարրեր:

Հելլենականոգինևհելլենիստականսկիզբնընդգծված
արտահայտվեցին արվեստի տարբեր տեսակներում` թատ
րոնում,գրականության,ճարտարապետության,քանդակա
գործության և այլնի մեջ: Թատրոնների շենքերը կառուց
վում էին հելլենիստական թատերական շինությունների
օրինակով,հրավիրվումէինհունականթատերախմբեր:Հայ
կականթատրոնների բեմահարթակներումկատարվում էին
հելլենականևհայհեղինակներիդրամատիկականուերաժշ
տականստեղծագործությունները:

Պահպանված քանդակների ոճական առանձնահատ
կությունների, գեղարվեստական սկզբունքների և ձևերի, 
կատարողական եղանակների և միջոցների վերլուծությու
նը թույլ է տալիս առանձնացնել հետևյալ երեք ուղղու
թյունները. 1)բազմադարյաավանդույթներունեցողտեղա
կանգեղարվեստականձևերիուսկզբունքներիզարգացում, 
2)տեղականևհելլենականգեղարվեստականավանդույթ
ների մերձեցում և համադրում (հելլենիզմ), 3) բուն հելլե
նական ուղղություն, որը հիմնականում ներկայացված է
հելլենիստական երկրներից բերվածքանդակի նմուշներով: 
Վերջինդեպքում,բնականաբար,խոսքըոչթեինքնուրույն
ստեղծագործության, այլ հելլենական գեղարվեստական
մտածողությանընկալմանևյուրացման,համապատասխան
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գեղարվեստական–էսթետիկականճաշակի,նորմերի,իդեալի
ձևավորմանմասինէ:

Հայ հելլենիստական մշակույթը համադրական է: Սա
կայնմիդեպքումմենքգործունենքհամադրության`որպես
տեղականևհելլենականավանդույթներիհամագոյակցման, 
երկրորդ`այդավանդույթներիմիացման,երրորդ`հելլենիս
տականմշակույթիներսումտարբերմիտումներիհամադր
մանհետ:

Այսպիսով` Հայաստանի հելլենականացման քաղաքա
կանությունըՏիգրանՄեծըտարածեցհասարակական–քա
ղաքականևհոգևորկյանքիգրեթեբոլորոլորտներիվրա: 
Հայաստանը,գտնվելովհելլենիստականմշակութայինազ
դեցությանոլորտումևբազումփոխառություններանելով
հելլենիստականմշակույթից,այդուհանդերձ,պահպանել է
իր հոգևոր–մշակութային ինքնությունը և իր հերթին որո
շակիազդեցությունթողելմիջերկրածովյանժողովուրդնե
րիմշակույթիվրա:Բաննայնէ, որ«պատմությունըցույց
է տալիս, որ մշակութային փոխառությունները իրենց իսկ
բնությամբ չեն կարող միակողմանի լինել, որ դրանքդրս
ևորվում են հենց փոխկապվածության մեջ»: Բացի այդ, 
հայկականմշակույթը` «հարստացածհելլենիստականմշա
կութայինավանդույթներով` իրկողմիցստեղծագործաբար
վերամշակված,ունիինքնուրույնբնույթ,պահպանելովտե
ղականգծերը`պայմանավորվածհայժողովրդիհասարակա
կանզարգացմանառանձնահատկություններով,ևիրնվա
ճումներիմակարդակովչիզիջումհարևանհելլենիստական
պետություններիժողովուրդներիմշակույթին»1:Այսպիսով, 
Հայաստանըդարձավհելլենիստականմշակույթիպահպան
ման և զարգացման կենտրոններից մեկը: Հայկական մշա

1 К. В. Тревер,  Очерки по истории культуры древней Армении. М.–Л., 
1953. С. 16, 19. 
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կույթիայսմիտվածությունըպահպանվեցողջմիջնադարի
ընթացքում:Ավելին,Հայաստանըդարձավհելլենիստական
մշակույթիևգիտափիլիսոփայականմտքիավանդույթների
պահպանմանուզարգացմանկարևորկենտրոններիցմեկը: 
Ուստի`բնավպատահականչէ,որՏիգրանՄեծինհամարում
են«հելլենիստականվերջինմեծմիապետ»1:

ՀայաստանիուՀռոմիուղղակիևքողարկվածռազմա
քաղաքական դիմակայությունը զուգակցվում էր մշա կու
թա յին հա կա մար տությամբ: Տիգրանըձգտումէրհելլենիս
տականմշակույթըծառայեցնելներպետականուարտաքին
քաղաքականխնդիրներիլուծմանը`այնվերածելովքաղա
քական կարևորագույն գործոնի: Այն կոչված էր հոգևոր
այդ հիմքի վրա միավորել ու համախմբել երկրի տարբեր
ժողովուրդներին, տոհմերին ու ցեղերին, ստեղծել նոր էթ
նոսոցիալական ամբողջություն, նրանց ներառել «համա
կեցության միասնական ռիթմի մեջ»2, ինչը ռազմական և
տնտեսականներուժիհետմեկտեղպետքէապահովերՀա
յաստանի ներքինամբողջականությունը, ռազմաքաղաքա
կանհզորությունը,պետականկառույցներիամրությունըև
առաջնակարգդերըմիջազգայինհարաբերություններիաս
պարեզում: 

Այսպիսով` երկրի հելլենականացումը Տիգրան Մեծը
բարձրացրեց  հա մա պե տա կան քա ղա քա կա նության մա կար
դա կի: Ցավոք, նրան չհաջողվեց մինչև վերջ իրագործել
նախատեսած վիթխարի ծրագիրը: Այդուհանդերձ, երկիրը
ներգրավվեց հելլենիստական մշակույթի ոլորտ, հելլենիս
տականզարգացածերկրներիշարքը,ավարտիհասցվեցհել
լենիստական ավանդույթների ձևավորման գործընթացը
Հայաստանում, որոնքայս կամայն ձևով ու չափովպահ
1  Историядревнегомира. Т. 2. С. 416. 
2 А.А.Степанян,Развитие исторической мысли в Древней Армении. Ер., 

1991. С. 95. 
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պանվեցինհետագադարերիընթացքում,ողջմիջնադարում` 
իբրև հիմնական կրթական–մշակութային միտումներից և
տեսականմտածողությանուղղություններիցմեկը: 

Տիգրանը,իվերջո,ստիպվածեղավընդունելՀռոմիգե
րակայությունը:Եթեհարցինմոտենանքոչթեկատարված
փաստի, այլ ընդհանուր քաղաքական, ռազմավարական
և մարտավարական մտածողության տեսանկյունից, ապա
կարողենքարձանագրել, որտվյալդեպքումգործունենք
պե տա կան–քա ղա քա կան մտքի հի րա վի մի հան ճա րի հետ, 
ով խո րա պես գի տակ ցում էր երկ րի ար տա քին և ներ քին քա
ղա քա կա նության ներ քին կապն ու փոխ պայ մա նա վոր վա ծու

թյու նը, ա ռա ջի նի են թար կու մը երկ րոր դին:
Տիգրան Մեծի վարած մշակութային քաղաքականու

թյունըպայմանավորվածէրընդհանուրքաղաքականծրա
գրով:Մշակույթընադիտումէրորպեսքաղաքականկեցու
թյանբաղադրիչ,իսկմշակութայինքաղաքականությունը` 
ընդհանուր, համապետական քաղաքական ծրագրի ենթա
համակարգերիցմեկը:ԱյդամենըՏիգրանՄեծիգիտակցա
կանևնպատակաուղղվածգործունեությանարդյունքնէր
ևվկայումէրմշա կույ թի քա ղա քա կան հա յե ցա կար գիձևա
վորմանմասին1,որիառանցքըմշակութայինինքնության,
ինքնիշխանությանգաղափարնէր: 

Տիգրան Մեծի քաղաքականությունը հելլենիստական
որոշերկրներընկալումէինորպեսՀռոմիզավթողականու
թյան քա ղա քա կան հա կակ շիռ, որպես քաղաքակրթության
(ի դեմս Հայաստանի) և բարբարոսության (ի դեմս Հռոմի) 
հակամարտություն: Այդ իսկ պատճառով որոշ երկրներ, 
մասնավորապես`Սիրիան,հոժարակամընդունեցինՏիգրան
Մեծի գերիշխանությունը, որը դարձավ «բարբարոսական» 

1 Տե՛ս Կ.Ա.Միրումյան, Հայ քաղաքական մտքի պատմությունից. Եր., 2002, 
էջ 34:
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Հռոմիոտնձգություններիցնրանցանվտանգությաներաշ
խիք:

ՊարտությունկրելովՊոմպեոսից`Հայաստանըզրկվեց
իրնվաճումներիցևշուրջմեկդարընկավՀռոմիքաղաքա
կան ազդեցության տակ: Սակայն հայ հասարակությունն
էապեսհռոմեականացմանչենթարկվեց`շնորհիվտեղական
ևհելլենիստականավանդույթներիհզորդիմակայության:

Այսպիսով` հելլենիստականմշակույթը Տիգրանի հայե
ցակարգում առաջին հերթին դիտվում է որպես կարևորա
գույն քաղաքական գործոն, որը ժամանակավորապես փո
խարինումէրռազմաքաղաքականգործոնին:Հայաստանիև
Հռոմի միջև հակամարտություննարտահայտվում էր նախ` 
մշակութայինարժեհամակարգերիևհետոմիայնռազմաքա
ղաքականոլորտում:

Բացիայդ,հելլենիստականգործոնիընտրություննու
ներմիայլարդարացումևս,այնէ`հելլենիստականԱրևել
քինկատմամբՀռոմիվարածզավթողականքաղաքականու
թյունըստեղծումէրբողոքիևդիմադրությանընդհանուր

ճակատ, ուստի` հելլենականությանը պետական գաղափա
րախոսությանկարգավիճակհաղորդելըևռազմականհզոր
ուժի առկայությունը Տիգրանին, բնականաբար, դարձնում
էրհակահռոմեականճակատիդրոշնուխորհրդանիշը:Մինչ
դեռ,սոսկազգայինարժեհամակարգով(գաղափարախոսու
թյամբ) առաջնորդվելը մի կողմից կբարդացներ նվաճված
տարածքներիհոգևոր–մշակութայինևքաղաքականյուրա
ցումը,մյուսկողմից`Հայաստանինկզրկերհելլենիստական
երկրներիուժողովուրդներիգործունաջակցությունից:

Հելլենիստական մշակույթի և կրթությանավանդույթ

ները պահպանվեցին նաև հայ Արշակունիների ժամանա
կաշրջանում (66–428թթ.):Զարգանում էինքաղաքաշինու
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թյունը, արհեստավորական արտադրությունը, քաղաքային
կյանքի այլ ոլորտներ, ընդլայնվում առևտրատնտեսական, 
այդ թվում` միջազգային կապերը: Շինարարական տեխնի
կայում,ինչպեսնախկինում,նշմարվումէազգայինևհելլե
նիստականավանդույթներիզուգորդում:Հռոմեա–հելլենիս
տականազդեցություննառավելընդգծվածարտահայտված
էԳառնիիտաճարում:Ճարտարապետականկոմպոզիցիայի, 
հատակագծման,գեղազարդիևայլառանձնահատկություն
ներովայնմոտէՓոքրԱսիայի,ՍագալասիևՏերմեսիտա
ճարներին:Միաժամանակառկաենտեղականավանդույթ
ները:

Հայերը գործուն մասնակցություն են ունեցել ուշան
տիկ աշխարհի մտավոր–մշակութային կյանքին: Ազնվա
խավըստանումէրհելլենիստականկրթություն:Նրանցմի
մասըվերադառնումէրհայրենիք,իսկմյուս`շարունակում
գիտամանկավարժականգործունեությունըհելլենիստական
գիտության և մշակույթի կենտրոններում (Աթենք, Հռոմ, 
Ալեքսանդրիա): 

Այսպես, անտիկ աշխարհում մեծ հեղինակություն էր
վայելում հռչակավոր հռետոր, փիլիսոփա և մանկավարժ
Պա րույր Հայ կազ նը (276–367թթ.),լատինականացված` Պրոե
րե սիոսը: Նա ծնվել է Հայաստանի արևմտյան մասում: 
ԲարձրագույնկրթությունըստացելէԱթենքիհռետորական
դպրոցում`ականավորՀու լիա նոս Հռե տո րիղեկավարությամբ, 
որիմահվանիցհետոստանձնելէդպրոցիղեկավարությու
նը: Գիմերիոսի, Եվնապիոսի և Լիբանիոսի հետ ոգևորել է
երիտասարդությանը, ճաշակ ձևավորել փիլիսոփայության
ևայլգիտություններինկատմամբ:Նրանունկնդրելուէին
գալիստարբեր երկրներից: Պարույր Հայկազնի բազմաթիվ
աշակերտներիցկարելիէառանձնացնելհռոմեականկայսր
Հու լիա նո սին (Ուրացողին),արևելաքրիստոնեականմեծմտա
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ծողներԲար սեղ Կե սա րա ցուն (Մե ծին) (շուրջ 330–379 թթ.) և
Գրի գոր Աստ վա ծա բա նին (Նա զիան զա ցուն) (շուրջ 330–շուրջ
390թթ.),հայտնիհռետորևփիլիսոփաԵվ նա պիո սին (իրկեն
սագրին),կայսրՀոնորիոսիթագաժառանգինևայլոց:Աղբ
յուրները վկայում են, որ նրա աշակերտների զգալի մասը
կազմումէրհայերիտասարդությունը,հատկապես`Կապա
դովկիայից:

Պարույր Հայկազնը որպես մտածող հետևում էր հու
նահռոմեականփիլիսոփայությանևգիտությանսկզբունք
ներին` համոզված լինելով, որ դա քրիստոնեական դավա
նանքիբանականհիմնավորմանմիակճանապարհնէ:Թեև
նրաերկերը չենպահպանվել, սակայնԲարսեղԿեսարացու
կենսագրականտվյալներիցևԳրիգորԱստվածաբանիմոտ
պահպանված Աթենքի հռետորական դպրոցի ուսումնակր
թական ծրագրի նկարագրության միջոցով կարելի է վերա
կանգնելնրագիտականհետաքրքրություններիշրջանակը. 
քերականություն,ճարտասանություն,պատմություն,փիլի
սոփայություն,մաթեմատիկա,բժշկություն:

Հռոմը բարձր գնահատեց հայ ժողովրդի տաղանդա
վոր զավակի ծառայությունն անտիկ փիլիսոփայության և
կրթությանզարգացմանասպարեզում:Այդէակներևաբար
վկայում նրա կենդանության օրոք կանգնեցված արձանը` 
հետևյալաննախադեպփորագրությամբ. «Աշխարհիթագու
հիՀռոմը`ճարտասանությանարքային» («Rerum regina Roma 
– regu Eloquentiae»)1:

Դարաշրջամիմտավոր–հոգևորհամատեքստումառանձ
նանում էր Փոքր Հայքի հայկական եկեղեցու եպիսկոպոս, 
«IV դարիաստվածաբանության իսկական Պրոտեոսի»` Եվս
տա թիոս Սե բաս տա ցուդրամատիկկերպարը:Նաեկեղեցական

1 Ф. В. Фаррар, Жизнь и труды св. Отцов и Учителей церкви. СПб., 1891. С. 
969. 
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խոշորգործիչէր,ԲարսեղԿեսարացումտերիմը,իսկհետա
գայում`գաղափարականհակառակորդը:Եվստաթիոսիմոտ
զուգորդվումէինդարաշրջանինբնորոշծայրահեղություն
ները`դժնդակապրելակերպ, ոգուտոկունությունևհելլե
նիստականկրթվածություն,հակումդեպիաշխարհիկը,ինչի
համարբազմիցսպարսավանքի,արտաքսմանևկարգալուծ
մանէենթարկվել:Հելլենիստականավանդույթներինկատ
մամբ ունեցած հակվածությունը մասնավորապես արտա
հայտվելէայնբանում,որհոգևորականիզգեստիփոխարեն
նա կրում էրփիլիսոփայի զգեստ: Երկրորդ ձեռնադրումից
հետո(արդենորպեսուղղափառի)ԵվստաթիոսՍեբաստացին
դառնումէ«հոգեմարտներիկորիֆեյը(ղեկավարը)»:

Այսպիսով,եթեՀինՀայաստանումգիտականևփիլիսո
փայական պատկերացումներն ու գիտելիքները հիմնակա
նումփորձնականբնույթունեին,ապահելլենիստականաշ
խարհումներգրավվելուցհետոտեղիէունենումգիտելիքի
առանձինձևերիտեսականացում,բանականացում,տարած
վում են հելլենիստականփիլիսոփայության և գիտության

տարբերուսմունքներ: 
Բացի այդ, եթե գիտելիքի և աշխարհայացքի առաջին

ձևերն ընդգրկում էին ժողովրդի լայնխավերին`փոխանց
վելովբանավոր եղանակով,ապագրավորավանդույթների
վրահիմնվածհելլենիստական կրթությունն ու մշակույթը
գերազանցապես հայ հասարակության վերնախավի սեփա
կանություննէր:Այդուհանդերձ, ձևավորվողհելլենիստա
կանավանդույթներնամրապնդվումէինազգայինգիտակ
ցությանմեջ`դառնալովազգայինմշակույթիկարևորբա
ղադրիչներ:



5 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿ ՐՈՐԴ

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ՔՐԻՍ ՏՈ ՆԵՈՒԹ ՅԱՆ  
ԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԿԱՆ ԵՎ  

ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

1. Քրիս տո նեու թյան պե տա կան կրոն հռչա կե լու  
գա ղա փա րա քա ղա քա կան հա մա տեքս տը

Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն
հռչակելու խնդիրը բազմաթիվ մեկնաբանություն

ներիառիթէտվել:Սակայնբոլորմիտումներիևպատճառ
ներիշարքումգերակայողը,ըստէության,ազգայինքաղա
քականգործոննէր,որնառանցքայինէր`իրշուրջըմիավո
րելովմյուսգործոնները:Ուստի`շեշտըդրվումէհենցայդ
գործոնիվրա:

226թ.ՍասանյաններըտապալեցինպարթևԱրշակունի
ներինևտիրեցինպարսկականգահին,ինչըՀայԱրշակունի
ներիմոտբնականզայրույթառաջացրեց`պայմանավորված
թե՛ դինաստիական նկատառումներով, թե՛ հարևան երկր
ների և, առաջին հերթին, Հայաստանի նկատմամբՍասան
յանՊարսկաստանիկրոնագաղափարականուքաղաքական
զավթողականությանխստացմամբ: 

Պարսկաստանում զրադաշտականության հզորացումը
ևայնպետականկրոնհռչակումըուղեկցվումէրհելլենիս
տականմշակույթիավանդույթների ոչնչացմանքաղաքա

կանությամբ: Հայաստանը քաղաքականապես ենթարկելու
նպատակովՍասանյաններըջանումէինոչնչացնելհայկա
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կան հելլենիստական մշակույթը, «հայկական հելլենիստա
կան սինկրետիկ պանթեոնը»1: Փաս տո րեն` Հա յաս տա նում 
զրա դաշ տա կա նության բռնի ներ մուծ ման քա ղա քա կա նու

թյու նը և Հա յաս տա նի դի մա կա յությու նը ոչ միայն կրո նա կան 
գա ղա փա րա խո սության տար բեր ձ ևե րի, այ լև աշ խար հա յաց
քի, մշա կու թա յին ար ժե հա մա կար գի և հո գեմ տա վոր կողմ նո
րոշ ման եր կու ձ ևի բախ ման բնույթ ստա ցավ: Այս պայ քա
րում Հա յաս տա նը հան դես էր գա լիս իբ րև հել լե նիս տա կան 
ա վան դույթ նե րի կրող և պաշտ պան, որ պես հել լե նիս տա կան 
մշա կու թա յին աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ2: Ավելին, Սասան
յանՊարսկաստանինվաճողականքաղաքականությանհե
տևանքով III դարի երկրորդ կեսին Հայաստանի մեծ մասը
հայտնվեցօտարներիհսկողությանտակ:Հայկականպետա
կանությունը հայտնվել էր կործանման եզրին, ինչն առա
ջադրեցպետականինքնիշխանությանևազգայինինքնու
թյանպահպանմանպատմականխնդիրը:

Հարևան հզոր տերությունների հակամարտությունը, 
երկրում ավատատիրական հարաբերությունների զարգա

ցումը, երկպառակությունը, հռոմեամետ ու պարսկամետ
քաղաքական կողմնորոշումների ձևավորումը, կենտրոնա
խույս միտումների խորացումը և այլն, էապես վտանգում
էիներկրիթե՛ներքինամբողջականությունը,թե՛պետակա
նության գոյությունն առհասարակ: Ծառացավ կործանա
րարմիտումներիկասեցմանխնդիրը,ինչնանհրաժեշտաբար
ենթադրում էր կենտրոնացված թագավորական իշխանու
թյանամրապնդում:Իսկդաիրհերթինպահանջումէրազ
գիբոլորհատվածներինևսոցիալականխավերինմիավորել
միասնականգաղափարի,ազգայինընդհանուրխնդիրների
ուշահերիշուրջ: 
1  Հայժողովրդիպատմություն, հ. 2, էջ 53:
2  Տե՛ս К.А. Мирумян,Культурная самобытность в контексте национального 

бытия. Ер., 1994. С. 35. 
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Այդպիսիգործառույթկարողէրկատարելհա մա կարգ
ված գա ղա փա րա խո սությու նը, որը կհիմնավորեր կենտրո
նացված թագավորական իշխանության գերակայությունը, 
կնպաստերազգիբոլորխավերիհամախմբմանըևմիասնու
թյանամրապնդմանը:Կրոնականբազմաթիվհոսանքներից
այդ պահանջներին առավելագույնս համապատասխանում
էրօրեցօրհզորացող,բայցդեռևսպաշտոնականկարգավի
ճակչունեցողքրիստոնեությունը`իրընդգծվածմիաստվա
ծությանգաղափարով,որնէլՏրդատ III Մե ծիգահակալումից
(298թ.)քիչանց`301թվականինՀայաստանումհռչակվեց
իբրևպետականկրոն:

Հայաստանում քրիստոնեությունը ներմուծվում էր
հիմնականում«վերևից»`Տրդատթագավորիևնրամերձա
վոր շրջապատի կողմից, քանզի դրա անհրաժեշտությունն
առաջինհերթինգիտակցումէրազգիվերնախավը,երկրորդ` 
քրիստոնեությունը տարածվում էր հունարեն և ասորերեն
լեզուներով,որոնցազատտիրապետումէրհելլենիստական
կրթություն ստացած հայ ազնվականությունը: Ինչպես և
այլ երկրներում, քրիստոնեության տարածումը Հայաստա
նում երկարատև գործընթաց էր, քանի որ ժողովրդի լայն
զանգվածներըչէինկարողմիանգամիցըմբռնելևընդունել
նորկրոնը:Նրանցավելիհոգեհարազատէինևհասկանա
լիավանդական հեթանոսական հավատալիքներն ուպատ
կերացումները, որոնցից դժվար էին հրաժարվում նաև աշ
խարհիկ ու հոգևոր վերնախավի շատ ներկայացուցիչներ, 
ինչը գիտակցում էին քրիստոնեության գաղափարախոս
ները,հատկապեսԳրիգորԼուսավորիչը:Ուստի`թագավորի
անմիջականուգործունաջակցությամբնաձեռնարկումէ
մատաղսերնդիլուսավորությանուկրթությանգործիկազ

մակերպումը` նրանց քարոզչական և կրոնաեկեղեցական
գործունեությաննախապատրաստելուհամար:Հատուկու
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շադրությունէդարձվումքրմականդասիզավակներինհա
վատիբերելուն,ինչըմիշարքխնդիրներէրլուծում. 

1.Թուլանումէրքրմականխավիդիմադրությունը,որը
դրամեջկարողէրսոցիալականևքաղաքականհեռանկարի
որոշակիերաշխիքտեսնել: 

2.Քրիստոնեականուսմունքիտարածմանգործումներ
գրավվում էին բարձր մակարդակի դաստիարակություն և
կրթությունստացածերիտասարդներ:

3.Կրոնագաղափարական,հոգեմտավորայլհիմքիվրա
ապահովվումէրսերունդներիժառանգորդումը:

4.Փոքր–ինչհարթվումէինսոցիալականևկրոնագաղա
փարականհակասությունները1:

Սակայն ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնաց
վածէրսոցիալականստորինխավերիերեխաներիդաստիա
րակությանևկրթությանվրա,ովքերկոչվածէինդառնալու
նոր վարդապետության հիմնական կրողներն ու քարոզիչ
ները:ՀիշյալխնդիրըլուծելուհամարԳրիգորԼուսավորիչը
հունականևասորականտիպիբազմաթիվդպրոցներէհիմ

նում`լեզուներսովորեցնելու,թարգմանիչներպատրաստե
լուևՍուրբԳրքինհաղորդդարձնելունպատակով:

Հայագիտությանմեջտարածվածէայնտեսակետը,որի
համաձայն` «քրիստոնեությանհաղթանակըՀայաստանում
ամենիցառաջհռոմեականկողմնորոշումունեցողթագավո
րիև նախարարների հաղթանակն էր», որ «ՏրդատԳ Մեծի
ժամանակվանիցարդենքրիստոնեականեկեղեցինդառնում
է Հայաստանի ու Հռոմեական կայսրության քաղաքական
մերձեցման կարևորագույն օղակներից մեկը»2: Հիշյալ տե
սակետը,սակայն,լուրջվերապահումներիևճշգրտումների
կարիքունի: 

1  Նույնտեղում, էջ 38–39:
2  Հայժողովրդիպատմություն, հ. 2, էջ 7677:



 ԳԼՈՒԽ Բ, ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳԱՂԱՓ. ԵՎ ՄՇԱԿ. ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 69

Ձևավորվելով Հռոմեական կայսրության արևելյան
մարզերում`քրիստոնեությունըIIIդարումվերածվելէրկրո
նագաղափարական հզոր ուժի, իսկ քրիստոնեական եկեղե
ցինդարձելնվիրապետական:Եկեղեցին լիովինպատրաստ
էր«պետությանհետդաշինքի»,սակայնկայսերականիշխա
նությունը դեռևս պատրաստ չէր «քրիստոնեական եկեղե
ցուհետդաշինքին»1:Ավելին, IIIդարիկեսինԴե կոսկայսեր
(249–251թթ.)օրոքսկսվեցինքրիստոնյաներիդեմուղղված
զանգվածայինհալածանքները,որոնքառավելդաժանձևեր
ընդունեցին Դիոկ ղե տիա նոս կայսեր (284– 305 թթ.) օրոք: 
Վերջինսմիայն303–304թվականներիընթացքումքրիստո
նեությանդեմուղղվածչորսհրովարտակհրապարակեց,ին
չի հետևանքով բազմաթիվ եկեղեցիներ ավերվեցին, Սուրբ
Գրքերոչնչացվեցին,եկեղեցուևհոգևորականներիանձնա
կանունեցվածքըբռնագրավվեց: 

Այսամենիհետևանքովկայսրությունումստեղծվելէր
հակասականիրավիճակ:Միկողմիցկայսրությանմասնատ
մանխորացողմիտումներըպահանջումէինգաղափարախո

սականհզորհենարանիառկայություն`իդեմսհամակայս
րականկրոնի,իսկմյուսկողմից`որևէհեթանոսականպաշ
տամունք (այդ թվում` կայսրությունում իշխող) ի վիճակի
չէրնմանդերակատարությունստանձնել:Այդպիսիիրական
ուժէրքրիստոնեությունը` իրհամամարդկայինևաշխար
հակալական ուղղվածությամբ, հոգևոր արժեհամակարգով
և ժողովրդավարական միտումներով: Սակայն կայսրերը
այդ շրջանում չկարողացան ճիշտ կողմնորոշվել և քրիս
տոնեության մեջ տեսնել միավորող գաղափարական գոր
ծոն,կայսրությանտրոհումըկասեցնողմիջոց,չկարողացան
հասկանալ,որստեղծվածպատմականիրավիճակումմիայն

1  И. С. Свенцицкая,Раннее христианство: страницы истории. М., 1988. 
С. 171. 
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քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու շնորհիվ է
հնարավոր լուծել կայսրությանառջև ծառացած ճակատա
գրականխնդիրները:

Քրիստոնեության տարածումը և վերաճումը իրական
գաղափարաքաղաքականուհոգևորուժի`կայսրությունում
կատարվում էր «վարից վեր»` առաջին պարզ համայնքնե
րիցմինչևեկեղեցականկարգավորվածևկուռկազմակեր
պություն: Այս գործընթացը, ի վերջո, կայսերական իշխա
նությանը ստիպեց սթափ նայել իրականությանը: Ուստի` 
Դիոկղետիանոսի` գահից հոժարակամ հրաժարվելու մեջ, 
հավանաբար,արտահայտվելէայնիրողությանգիտակցու
մը, որ «առանցքրիստոնեական զանգվածներիաջակցման` 
կայսրությանհամախմբմանորևէքաղաքականությունայ
լևսհնարավորչէ»1: 

ԱյսուղղությամբառաջինքայլըկատարեցկեսարԳա
լե րիո սը (293–311թթ.)`311թվականիհրովարտակովօրինա
կանացնելով քրիստոնեությունը, որը հաստատվեց և զար
գացվեց313թվականիԿոս տան դի նո սիևԼի կի նիո սի «Միլանի
հրովարտակում»:Նշվածփաստաթղթերի շնորհիվքրիստո
նեությունըքաղաքացիությանիրավունքստացավկրոնա
կանմյուսվարդապետություններիկողքին:Իսկպաշտոնա
կանկարգավիճակայնստացավՆիկիայիՏիեզերաժողովում
(325թ.) ԿոստանդինոսՄեծկայսեր (272–337թթ.) գործուն
միջամտությամբ:Սակայնդաևս չի կա րե լի քրիս տո նեու թյան 
վերջ նա կան հաղ թա նա կը հա մա րել կայսրությունում:Ինքը`կայս
րը, շարունակում էր երկրպագել հեթանոսական պանթեո
նը,կրել«գերագույնքրմի» («պոնտիփիկոսի»)ավանդական
տիտղոսըևմկրտվելէմիայնմահվանմահճում337թվակա
նին: Ընդսմին,վերջինհանգամանքըշատգիտնականներվի
ճահարույցենհամարում:ՄինչևԹեո դո սիոս I կայսրը,փաս
1  А. Донини,У истоков христианства: от зарождения до Юстиниана / пер. с 

итал. М., 1979. С. 214. 
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տորեն,հռոմեականկայսրերըքրիստոնեությաննկատմամբ
«ոլորապտույտ քաղաքականություն» էին վարում: Միայն
մահիցառաջ` 395թվականինԹեոդոսիոս կայսրըքրիստո
նեությունըմիակպաշտոնական(պետական)կրոնհռչակեց
կայսրության ամբողջ տարածքում1, ինչն էլ նշանավորեց
երկու պաշտամունքի ձևական հավասարության ավարտը, 
քրիս տո նեու թյան վերջ նա կան հաղ թա նա կը:Ուշագրավէ,որայս
իրադարձությունը համընկավ Հռոմեական կայսրության
տրոհման` Արևմտյան և Արևելյան մասերի պաշտոնական
բաժանմանհետ:

Այսպիսով` կարելի էասել, որ III դարի երկրորդ կեսին
և՛Հռոմեականկայսրությունում,և՛Հայաստանումստեղծ
վելէրհամանմանիրավիճակ,որըհամախմբողևհամադրող
կրոնագաղափարական գործոնի ընտրություն էր պահան
ջում: Ու թեև քրիստոնեությունն առավել տարածված ու
կազմակերպորենամրացածէրկայսրությունում,ուեկեղե
ցինլիովինպատրաստէրհամագործակցելկայսերականիշ
խանությունների հետ, այդուհանդերձ, կայսրերը տարբեր
պատճառներով չկարողացան ըստ արժանվույն գնահատել
պետականությանամրապնդմանգործումքրիստոնեության
և քրիստոնեական եկեղեցու իրական հնարավորություն
ներնուհզորներուժը:

Հայաստանում քրիստոնեությունը նմանտարածում և
կազմակերպական հասուն ձևավորում չուներ: Բայց հենց
այստեղ մարդ կության պատ մության մեջ ա ռա ջին ան գամ 
քրիս տո նեությու նը հռչակ վեց պե տա կան կրոն: Քրիստո
նեությանընդունումըՀայաստանում,ՏրդատՄեծի,Գրիգոր
Լուսավորչիևնրանցզինակիցներիդրսևորածվճռականու
թյունըկարելիէբացատրելայնբանով,որնախ`նրանքխո
րապեսգիտակցումէինթե՛ներքին,թե՛արտաքինվտանգ

1  Նույնտեղում, էջ 204:
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ներըպետությանգոյությանհամար:Երկրորդ`նրանքճիշտ
կողմնորոշվեցինպետականամբողջականությանպահպան
մանևամրապնդմանառկամիջոցներիընտրությանմեջ:

Քրիստոնեության ընդունումը հայերին մերձեցրեց
կայսրությանարևելյանմարզերիևքրիստոնեականեկեղե
ցիների հետ, որոնք, սակայն, ավանդաբար ընդդիմություն
էինկազմումպաշտոնականՀռոմինկատմամբ:Հետևաբար` 
հայոցարքունիքիվարածկրոնականքաղաքականությունը
ամենևինչէրնշանակումհռոմեամետկողմնորոշում,առա
վելևս`այնչիկարելիգնահատելիբրևՀայաստանիևՀռոմի
քաղաքականմերձեցմանարտահայտություն:Քրիստոնեու
թյան ընդունումը նպաստում էր կայսրության արևելյան
մարզերի,սահմանամերձքրիստոնեականեկեղեցիներիհետ
հարաբերություններիհաստատմաննուընդլայնմանը,բայց
ոչ պաշտոնական Հռոմի հետ, որը շարունակում էր պար
բերաբար քրիստոնյաների զանգվածային հալածանքներ
կազմակերպել: Այսպես, Հայաստանում քրիստոնեության
ընդունումիցանմիջապեսհետոՀռոմումհակաքրիստոնեա

կան հզորալիք բարձրացավ (Դիոկղիտիանոսի հալածանք
ները), ինչըանդրադարձելէրնաևհայ–հռոմեականհարա
բերությունների վրա: Այս դիմակայության ընթացքում
Հայաստանը հանդես էր գալիս որպես քրիստոնեության
պաշտպան:ԻնչվերաբերումէդեպիՀռոմըհայերիունեցած
հակվածությանօրինակներին,ապադրանքբացատրվումեն
ոչթեկրոնադավանաբանական,այլգերազանցապեսքաղա
քականնկատառումներով:Ավելին,ոչպակասթվովօրինակ
ներկարելիէբերելնաևդեպիՊարսկաստաննունեցածհակ
վածությանօգտին:

Հռոմի«հանդուրժողականությունը» բացատրվումէոչ
միայնայնբանով,որՀայաստանումքրիստոնեությանըն
դունումն առաջին հերթին ուղղված էր զրադաշտականու
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թյանևՍասանյանՊարսկաստանիդեմ,այլևտվյալժամա
նակաշրջանում գործուն արտաքին քաղաքականություն
վարելու և իրադարձություններին միջամտելու կայսրու
թյան անկարողությամբ: Իսկ Պարսկաստանի «հանդուրժո
ղականությունը» կարելի է բացատրել այն բանով, որ Հա
յաստանում քրիստոնեության պետական կրոն հռչակումը
ուղղվածէրնաևհեթանոսականՀռոմիդեմ:Ուստի`պարս
կա–հռոմեական հարաբերությունների տեսանկյունից ևս
այնվտանգչէրպարունակում:

Այսպիսով` ա) Հայաստանում քրիստոնեությունը պե
տականկրոնհռչակելըիրականումնշանակումէրնաևպե
տականնորգաղափարախոսությանհռչակում,բ)պատմա
կանայսիրադարձությունըհիմքստեղծեցինչպեսզրադաշ
տական Պարսկաստանից, այնպես էլ դեռևս հեթանոսական
Հռոմիցգաղափարախոսականսահմանազատման, իսկմիջ
նորդավորվածձևով`նաևքաղաքականինքնուրույնության
ու անկախության համար, որոնք պետականության պահ
պանման և ինքնուրույն պետական քաղաքականություն

վարելուհիմքերնէին1,գ)քրիստոնեություննառաջինհեր
թինկոչվածէրգաղափարախոսականմիասնական(միաստ
վածության) հիմքի վրա ամրապնդել երերուն պետական
ամբողջականությունը, դ) այդ ամենը ազգային–պետական
ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու և՛ հռչակումն
էր,և՛գաղափարախոսականհիմնավորումը:

Քրիստոնեությանընդունմամբուրվագծվեցինհայժո
ղովրդի և պետականության հետագա զարգացման ուղի
ները, հոգևոր կյանքի, մշակույթի, մտածողության և աշ
խարհընկալմանուղենիշներնուչափանիշները,որոնքթեև
դժվարությամբ,բայցհետզհետեթափանցումէինազգային
գիտակցության,ապրելակերպի, կենցաղիմեջ:Աստիճանա

1  Հմմտ.` Հայժողովրդիպատմություն, հ. 2, էջ 71:
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բարայնվերածվեցազգայինգաղափարախոսության,հզոր
հոգեմտավոր զենքի` արտաքին գաղափարաքաղաքական
նկրտումների կասեցման, ազգի միավորման և համախմբ
մանդժվարինգործում:Հայժողովրդիհոգևորպատմության
շրջադարձային այս էջը ոչ միայն պատմաճանաչողական
նշանակությունունի,այլևբովանդակումէտեսական–քա
ղաքականհայեցակարգ,որնազգիգաղափարախոսներնու
գործիչներըկիրառումէինհոգևոր–մշակութային,եկեղեցա
քաղաքականգործունեությանոլորտում: 

Պետական քաղաքականության ոլորտում հոգևոր–գա
ղափարախոսական գործոնի կարևորումը, ինչպես արդեն
ցույց է տրվել, Հայոց պատմության մեջ առաջին անգամ
հստակ նշմարվում է Տիգրան Մեծի քաղաքականության
մեջ:Եթեպետականմեծգործիչնուքաղաքագետընորաս
տեղծ կայսրության ամրապնդումը, միասնական ամբողջի
վերածումըևռազմաքաղաքականհզորացումըտեսավհա
մադրականգործոնի`պետությանկազմակերպմանուկառա
վարմանհելլենիստականձևերիևհելլենիստականմշակույ

թիմեջ`դրանպետականքաղաքականությանկարգավիճակ
հաղորդելով, ապա պատմական նոր պայմաններում իբրև
համադրողգործոնընդունվեցքրիստոնեականուսմունքը:

2. Հա յոց պե տու թյան և ե կե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րը

IV դա րում: Ներ սես Մե ծի սո ցիալ–փի լի սո փա յա կան  
հա յացք նե րը

Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն
հռչակելու գերագույն նպատակն էր անկախ, ինքնուրույն
արտաքինևներքինքաղաքականությունվարելնապահո

վելը, թագավորական կենտրոնական իշխանության, հայ
կականպետականությանամրապնդումը:Սակայնքրիստո
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նեությունը` որպես ուսմունք,աշխարհայացքևգաղափա
րախոսություն ազգային հատկանիշ չուներ: Այն համա
մարդկայինկրոնէր, հոգևորարժեհամակարգ, ինչնէլայն
ընդունելի էր դարձնում սոցիալական տարբեր խավերի և
ժողովուրդներիհամար: 

Հայեկեղեցինևսսկզբնականշրջանումազգայիներան
գավորում չուներ: Այլ հարց է, որ քրիստոնեության ըն
դունումը Տրդատթագավորի և նրա մերձավոր շրջապատի
մտադրությամբկոչվածէրլուծելնաևազգային–պետական
կարգիխնդիրներ: Բնական է, որԳրիգոր Լուսավորչի Հա
յոց կաթողիկոս ձեռնադրումը պետք է կատարեր քրիստո
նեականեկեղեցուառաջնորդներիցմեկը,քանզիմիայնայս
դեպքումնակարողէր«պաշտոնական»ճանաչումստանալ
նաևմյուսեկեղեցիներիառաջնորդներիկողմից:Այսառու
մովԿապադովկյանԿեսարիայումԳրիգորԼուսավորչիՀա
յոց կաթողիկոսձեռնադրումը չի կարելի «պատահականու
թյուն» համարել:Մյուս կողմից` դաբնավ չէր նշանակում
կախվածություն կայսրությունից, քանզի պաշտոնական
Հռոմըդեռևսմնումէրհեթանոսական:

Հայեկեղեցինաստիճանաբարհզորանումէրթե՛գաղա
փարական, թե՛ քաղաքական, թե՛ տնտեսական առումով և
շուտովվերածվումէհզորավատատերիուհամահայկական
կազմակերպության: Հայ եկեղեցին, բնականաբար, ձգտում
էր ներազդել պետական իշխանության և քաղաքականու
թյանվրա,ինչըհակասումէրարքունիքիշահերին:Թագա
վորըեկեղեցինդիտումէրորպեսպետականկառույցներից
մեկը,ուստի`հայոցթագավորներիևկաթողիկոսներիմիջև
ծագածհակասություններըիշխանությաներկու(աշխարհիկ
ևհոգևոր) ձևիհարաբերություններիզարգացմանբնակա
նոնհետևանքէին: 
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Հայոցթագավորներինընդհանուրառմամբհաջողվում
էր տարբեր ճանապարհներով և միջոցներով չեզոքացնել
Հայեկեղեցուիշխանականնկրտումները:Ինչվերաբերումէ
Հայեկեղեցուներսումգործողասորականկուսակցությանը, 
ապա նրա ներկայացուցիչները կաթողիկոսական աթոռին
հայտնվեցին միայն V դարի 30–ական թվականներին, երբ
կաթողիկոսներիննշանակումէրպարսիցարքունիքը:Ուս
տի`դժվարէհամաձայնելայնտեսակետին,որիհամաձայն` 
«Լուսավորչի տունը Հայաստանի և Արևմուտքի միջև կա
մուրջիդերէրխաղում`և՛քաղաքական,և՛մշակութային»1: 

 Հայոցպետականքաղաքականությանանկախությու
նըպահանջում էր նաևանկախություն եկեղեցական հար
ցերում,ինչընշանակումէրհրաժարվելձեռնադրմաննպա
տակով կաթողիկոսներին Կեսարիա ուղարկելուց: Այս ուղ
ղությամբառաջինքայլը կատարեցԳրիգորԼուսավորիչը, 
երկրորդը` Ար շակ II (350–367թթ.)թագավորը:Սակայննշված
գործողություններնավելիշատքաղաքականմիջադեպէին, 
դիվանագիտականքայլ,քանքաղաքականհստակդիրքորո
շում,թեևչափազանցկարևորնշանակությունունեցանՀայ
եկեղեցուանկախացումընախապատրաստելուգործում:

ՀայեկեղեցինվերջնականապեսանկախացավՊապթա
գավորի(370–374թթ.)եկեղեցականնուրբևճկունքաղաքա
կանությանշնորհիվ,ինչընորմակարդակիբարձրացրեցև
հստակեցրեցպետություն–եկեղեցիհարաբերությունը: 

Պապ թագավորի եկեղեցական քաղաքականության
պսակնէՀայԱռաքելականեկեղեցուքաղաքականանկա
խացումը ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցուց: Թա
գավորական հրովարտակի համաձայն` Հայոց կաթողիկոսը
այսուհետպետքէօծվերՄեծՀայքիեպիսկոպոսներիկող

1  Ա.Ա.Մարտիրոսյան,Մաշտոց. Պատմաքննական տեսություն. Եր., 1982, 
էջ 107108:
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մից: Հայ ե կե ղե ցու կազ մա կեր պո րեն ան կա խա ցու մը ընդ
հան րա կան ե կե ղե ցուց միա ժա մա նակ ի րա կան հիմք ստեղ
ծեց` նաև աս տի ճա նա բար ստա նա լու ազ գա յին բնույթ:

Նախարարականկարգիբնույթն,ըստէության,խոչըն
դոտում էր համապետական խնդիրների և շահերի համար
ժեքիմաստավորումը:ԹեևIVդարիվերջինՀայեկեղեցինևս
յուրատեսակխոշորնախարարություն էր, և նրանևսբնո
րոշ էին «կենտրոնախույս» միտումներ, սակայն, ի տարբե
րություննախարարականտների,այնմիասնականևհամա
հայկականկազմակերպությունէր`միաստվածայինվարդա
պետությամբ, որը նաև պետական գաղափարախոսության
գործառույթ էր կատարում: Ուստի` նրա կենտրոնախույս
միտվածությունը թագավորական իշխանության բացար
ձակությանվիճարկմանմեջէր`պետությանառկայության
պայմաններում:Այսինքն`եկեղեցիներկակիբնույթուներ: 
Մի կողմից, լինելով յուրահատուկ նախարարություն, այն
կենտրոնախույսէր,մյուսկողմից` որպեսմիասնականհա
մապետականկազմակերպությունևպետականգաղափարա

խոսությանկրող`կենտրոնաձիգէր:
Հայոց պետականության առկայության պայմաննե

րումգերազանցապեսդրսևորվումէրառաջինսկիզբը, իսկ
պետականության գոյության վտանգման պայմաններում` 
երկրորդը: Այդ իսկ պատճառով 380–ական թվականներին
ՀռոմիևՊարսկաստանիմիջևերկրիբաժանումիցհետոՀայ
եկեղեցինանվերապահորենսատարկանգնեցպետականիշ
խանությանըԱրևելյանՀայաստանում:Հայեկեղեցունման
դիրքորոշումըևսմիքայլէրազգայինբնույթձեռքբերելու
ուղղությամբ:Խոսքըհամազգայինգաղափարախոսության
մասին է, ինչնայն ժամանակ նշանակում էր քրիստոնեու
թյանտեղայնացում,վերածումազգայինկրոնի,ընդունելի` 
հասարակության սոցիալական բոլոր խավերի համար, այլ
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կերպասած`այնպետքէխթաներազգայինինքնագիտակ
ցությանզարգացմանգործընթացը: 

IV դարի քաղաքական հարաբերությունների համա
տեքստում որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում
Հայոց կաթողիկոս, եկեղեցական–քաղաքական ականավոր
գործիչՆեր սես Մե ծի (353–372թթ.)գործունեությունըևսո
ցիալ–փիլիսոփայականհայացքները:

Ներսես Մեծի սոցիալ–քաղաքական հայացքներում
քննարկվողհիմնահարցերիցէիշխանությանաղբյուրի,իշ
խանությանծագմանևդրատեսակներիխնդիրը:Ըստնրա` 
իշխանությանևիրավունքիմիակուգերագույնաղբյուրն
Աստվածէ:Ինչպեսմարդկայինկեցությունը,պատմությու
նը բաժանվում է երկու հիմնական փուլի` մինչմեղսագոր
ծականևհետմեղսագործական,այնպեսէլիշխանությունը
բաժանվումէերկուտեսակի`մինչմեղսագործականևհետ
մեղսագործական:ԻշխանությանառաջինտեսակըԱստծուն
վայելելու իշխանությունն է իբրև հնարավորություն, իսկ
երկրորդը`պայմանավորվածէմեղսագործությանհետևան
քով առաջացած կարիքների բավարարման անհրաժեշտու
թյամբ. «ՈրովհետևԱստծումեծությունըստեղծեցամենինչ
ևմարդունդարձրեցամենինչիտերը,հրամայեցև[մարդիկ] 
բազմացան: Ապա իշխաններ նշանակեց և առաջնորդներ
կարգեց:Իսկերբմիանգամ[մարդիկ]պատվիրազանցեղան, 
իշխանությունիցզրկվեցին, որստացելևառաջուցունեին
ուերկրորդանգամմիայնկարիքներիհամարթույլտրվեց
ոմանցիշխել, ոմանց չիշխել, որպեսզիգոնե հետո իշխելով
ճանաչենքշնորհըևչիշխելովամենատիրոջիշխանությու
նը գիտակցենք»1: Այլ կերպասած` Աստված երկուանգամ
է մարդկանց շնորհում իշխանություն: Ինչպես ճանաչե
1 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն / Բնագիրը Ք. Պատկանյանի, 

թարգմ. և ծանոթ. Ստ. Մալխասյանի, Եր., 1987, էջ 133: Այսուհետև 
տեքստում` Բուզ.:
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լովարարվածաշխարհը`մարդըմիաժամանակճանաչումէ
Աստծուգոյությունը,այնպեսէլմեղսագործությունիցհե
տոիշխելուևչիշխելուշնորհիվմարդըճանաչումէԱստծու
շնորհըևնրագերագույնիշխանությունը:

ԽորհրդահայորոշգիտնականներփորձումէինՆերսես
Մեծիհայացքներումտեսնելիշխանությանձևերիպատմա
կան զարգացում կամ «հաջորդում»: Մինչդեռ, վերոնշյալ
հատվածըորևէհիմքչիտալիսնմանեզրակացությանհա
մար:

Նախ` «իշխաններնշանակեցևառաջնորդներկարգեց» 
արտահայտությունըվերաբերումէանմիջապեսաստվածա
յին գործողությանը (մինչ մարդու պատվիրազանցությու
նը), մինչդեռ երկրորդ անգամ Աստծու կողմից րնդամենը
«թույլտրվեցոմանցիշխել,ոմանցչիշխել» (պատվիրազան
ցությունիցհետո):

Երկրորդ` իշխանության, իրավունքի, կառավարման և
այլնի պատմությունը (կամ մարդկային համակեցության
երկրայինպատմությունը)սկիզբէառնումպատվիրազան
ցությունիցհետո:

Երրորդ`Հայոցկաթողիկոսիհայացքներումանիմաստէ
իշխանության«պատմականորենիրարհաջորդող», «բնական
և արհեստական (սոցիալական կարիքների համար տրված) 
ձևեր»որոնել1:

Չորրորդ` «բնական օրենք» հասկացությունը նշանա
կումէոչթեիշխանությունբնությաննկատմամբ,այլաստ
վածային,աստվածատուր,բնականօրենք:

Ուստի` իշխանության առաջին տեսակը կարելի է հա
մարելաստվածային,իսկերկրորդը`մարդկային(երկրային), 
բայցաստվածայինինմանությամբ` կարգավորելումեղսա

1 Հմմտ.`  Գ.Տ.Խրլոպյան,Հայ սոցիալական  իմաստասիրության  պատմու
թյուն, Եր., 1978, էջ 61:
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գործ մարդկանց հարաբերություններըևգոնեայդ ճանա
պարհովմարդկանցօգնելուճանաչելԱստծուն,նրաշնորհը
և բացարձակ իշխանությունը: Այլ կերպ ասած` իշխանու
թյան երկրորդ տեսակը նպատակամիտված է սոցիալական
իրականությանմեջառկա,իսկերբեմնտիրողչարի,չարա
գործություններիդեմ:

Երկրային կյանքում աստվածային իշխանությունը
մարմնավորված է թագավորական իշխանության մեջ, ուս
տի`թագավորիիշխանությունըբնականէ`տրվածԱստծուց, 
իսկմյուսիշխանավորներիիրավունքներնուիշխանությու
նը,սոցիալականուքաղաքականդիրքըտրվումէթագավո
րիկողմից:Այդիսկպատճառով, եթեթագավորընույնիսկ
հանցանքէգործում,ապանապատասխանատուէ` «հանցա
վորէԱստծուառաջ» [Բուզ., 251]:Ուստի`ՆերսեսՄեծըհոր
դորումէր«հավատարիմմնալ»Աստծունշանակած«մարմ
նավորտերերին» [Բուզ., 253]:

Սոցիալականբոլորխավերումչարևբարիուժերը,չա
րագործներն ու բարեգործները համագոյակցում են. «այս
աշխարհիսվրաարդարներնումեղավորներըխառնենապ
րում»:Նմանհամագոյակցությանմեջկյանքնիմաստավո
րող և ուղղորդող գործոնը բարին ու արդարն են: Ավելին, 
«արդարների պատճառով մեղավորներն էլ խնայվում են և
ապրումեն:Արդարներիպատճառովմեղավորներիկյանքն
էլ երկարում էայսաշխարհում» [Բուզ., 177]: Այստեղար
տահայտվածէքրիստոնեականլավատեսությանհիմնարար
գաղափարը,որըմարդկանցկողմնորոշումէդեպիապագան: 
Ուստի`ՄեծնՆերսեսըհորդորումէ,որ«միշտպետքէնկա
տիունենալհարությանհույսը, չկարծել, որմարդումահն
անդառնալիէ» [Բուզ., 121]:

Հայոց կաթողիկոսը պաշտպանում է սոցիալական հա
րաբերությունների,հասարակականևքաղաքականուժերի
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բարոյականացմանգաղափարը,ինչը,նրակարծիքով,պետք
էապահովիսոցիալ–քաղաքականներդաշնակությունը,հա
մերաշխությունհաստատիհասարակությանմեջ:

Սոցիալական տարբեր խավերի գոյությունը, հասարա
կականաստիճանակարգությունը բնական երևույթ է:Այդ
իսկ պատճառով սոցիալական բոլոր աստիճանները, խավե
րըպարտավորենխուսափելծայրահեղություններից:Մեծն
Ներսեսը«ամբողջերկրինպատվիրումէր,հենցիրեն`թագա
վորին,մեծամեծներինևառհասարակնրանց,որոնքուրիշի
վրաիշխանությունունեին,որգութունենանիրենցծառա
ների,ստորադրյալներիևաշակերտներիվրա,սիրեննրանց
իբրևիրենցհարազատների,ապօրինիկերպովուչափազանց
հարկերովնրանց չնեղեն, հիշեցնելով, որ նրանցհամար էլ
Աստվածկաերկնքում:Այդպեսծառաներինէլպատվիրում
էր հավատարիմ ու հնազանդ լինել իրենցտերերին, հիշեց
նելով նրանց, որ դրա համար վարձք կստանան տիրոջից» 
[Բուզ., 121, 123]:

Այսպիսով` հայոցկաթողիկոսիկարծիքով, բոլորմար
դիկհավասարենԱստծուառջև:Ուստի`իշխանավորներնու
տերերըպետքէգթասիրտ լինենենթականերինկատմամբ, 
որովհետև անկախ սոցիալական և քաղաքական դիրքից` 
մարդիկհարազատենմիմյանց:

ՆերսեսՄեծըձեռնարկումէլայնածավալգործունեու
թյունսոցիալականոլորտում,մասնավորապեսհատուկ«ու
շադրություն էր դարձնում ողորմածության կարգեր հաս
տատելուվրա» [Բուզ., 119]:Կաթողիկոսիկարգադրությամբ
Մեծ Հայքի բոլոր գավառներում հիմնվում են «աղքատա
նոցներ», որտեղ հավաքում էին «ախտավորներին, բորոտ
ներին,հաշմանդամներին,ցավագարներին:Որոշեցինշինել
ուրկանոցներ,սահմանելնրանցսնունդևդարման,իսկաղ
քատների համարպատսպարան» [Բուզ., 121]: Նշված հաս
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տատություններումապրող մարդիկ որևէ կարիք չպետք է
ունենան`փրկվելով«մուրալու»տառապանքից:Նմանհաս
տատություններիստեղծումըՆերսեսՄեծիմտադրությամբ
կոչվածէրմիկողմիցօգնելսոցիալապեսանապահովմարդ
կանց, մյուս կողմից` հասարակական գիտակցության մեջ
ամրապնդելսոցիալ–բարոյականարժեքներըև,առաջինհեր
թին,ողորմածությանուգթասիրությանզգացումը: 

Սոցիալական քաղաքականությանը զուգընթաց Ներ
սեսՄեծըլուրջուշադրությունէրդարձնումնաևկրթական
և դպրոցական քաղաքականությանը: Այս նպատակով նա
«Հայաստանիբոլորգավառներումհիմնեցհունարենևասո
րերենլեզուներիդպրոցներ» [Բուզ., 123]`լուսավորություն` 
քրիստոնեությունտարածելունպատակով:

Ներսես Մեծի լայնածավալ ու եռանդուն գործունեու
թյան գերագույն նպատակն էր ամբողջ Հայաստանը, ողջ
ժողովրդին «դարձնել... վանականների մի ընդհանուր միա
բանություն» [Բուզ, 119]`հասարակականուպետականբո
լորգործառույթներով:Ուստի`պատահականչէ,որնաթա
գավորական և եկեղեցական իշխանությունների հարաբե
րակցությանհարցումգերակայությունըտալիսէրհոգևոր
իշխանությանը: Նրա կարծիքով` հոգևոր իշխանությունը, 
իտարբերությունաշխարհիկի,աստվածայինշնորհիիսկա
կան,անարատմարմնավորումնէ:Այստեղիցէլնրաձգտու
մը` ամբողջ Հայաստանը վերածել հսկայական վանական
միաբանության` համակարգված եկեղեցական կանոններով
ուհոգևորարժեքներով:Այլկերպասած`ՆերսեսՄեծիպե
տականության իդեալը, որը նափորձում էր իրականացնել
Հայաստանում,աստվածապետությունն(թեոկրատիա)էր:

Ռազմավարականնմանծրագրիիրականացմանփորձը, 
բնականաբար, հանդուրժելի չէր թագավորական իշխանու
թյանհամարևհակասումէրնրամիահեծանությանհավակ
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նություններին,ինչնէլհանգեցրեցպետությանևեկեղեցու
միջևխորհակասություններիառաջացման:Հակասության
իրականպատճառըոչթեհոգևորիշխանությանեկեղեցա
շինական, սոցիալական, կրթական և այլ ոլորտներում ակ
տիվքաղաքականությունն էր, ինչնանհրաժեշտ էր հայոց
պետականությանը, այլ գերակայության նրա հավակնու
թյունը, պե տա կան կա ռույց նե րը նվի րա պե տա կան ե կե ղե
ցու կա ռույ ցով փո խա րի նե լու ձգտու մը: Խոս քը, փաս տո րեն, 
առ կա պե տության շրջա նա կում նոր պե տա կան հա մա կար
գի ստեղծ ման մա սին էր, ո րը պետք է թա գա վո րի մե նիշ խա
նությու նը փո խա րի ներ հո գևոր ա ռաջ նոր դի մե նիշ խա նու

թյամբ: Ներսես Մեծի հայացքներում նշմարվում է պետա
կանությանմոդելի ուրվագծեր, որը հետագայում ստացավ
պա պա կե սա րա կա նությունանվանումը:

Հայաստանիհամարմիջազգայինանբարենպաստպայ
մաններում,երբքաղաքականուպետականինքնիշխանու
թյանպահպանմաննպատակովՀայաստանըպատերազմում
էրերկու լայնճակատով`ՀռոմեականկայսրությանևՍա
սանյանՊարսկաստանիդեմ,հիշյալքաղաքականծրագիրը
գործնականում, ըստ էության, խոչընդոտում էր ինքնիշ
խանպետականհամակարգիպահպանմանուամրապնդման
գործընթացը: Մինչդեռ, քննվող ժամանակաշրջանում թե՛
թագավորական, թե՛ եկեղեցական իշխանությանքաղաքա
կանությունըպետքէմիանշանակուղղվածլիներիշխանու
թյաներկուձևիմիջևներդաշնակությանստեղծմանը: 





ԳԼՈՒԽ ԵՐ ՐՈՐԴ

 ՀԱՅ ՀԱՅ ՐԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՓԻ ԼԻ ՍՈ ՓԱ ՅՈՒԹ ՅԱՆ  
ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

1. Հայ կա կան գրե րի գյու տի գի տամ շա կու թա յին և
 քա ղա քա կան հա մա տեքստն ու միտ վա ծու թյու նը

Գրերիգյուտըսովորաբարընկալվումէորպեսդա
րակազմիկ պատմամշակութային երևույթ, քաղա

քակրթությանզարգացմանորոշակիաստիճան, բեկումնա
յինփուլ,գրավորկամինչպեսերբեմնանվանումեն`ընտրա
խավայինմշակույթիստեղծմանևզարգացմանանհրաժեշտ
նախապայման:Միաժամանակ,գրերիգյուտըթե՛պատմա
կանորեն, թե՛ մենթալիտետի (հոգեկերտվածքի) մակարդա
կումառնչվումէպետականությանզարգացվածությաննու
հզորացմանը,երբ«հերթըհասնումէ»նաևռազմաքաղաքա
կան,պետականհզորությանմշակութային«ապահովմանն» 
ու հիմնավորմանը: Այսպիսին է պատմության ընդհանուր
օրինաչափությունը: Այս պարագայում լեզվի և առհասա
րակմշակույթիոլորտումվարածքաղաքականությունըպե
տականքաղաքականության«շարունակություննէ»,կոնկ
րետացումը: 

Միաժամանակ, մարդկության պատմությանը հայտնի
են դեպքեր, երբ մշակույթ–քաղաքականություն հարաբե
րակցությանմեջտեղիէունենումգործառութայինդերերի
փոխարինում:Նմանիրողության լավագույն օրինակներից
է հայկականգրերիգյուտիևազգայինմատենագրության
ստեղծումը: 
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IV դարում պետական ամբողջականության պահպան
մանուղղությամբձեռնարկվածբոլորջանքերնապարդյուն
եղան: Հայաստանիարևմտյան մասում թագավորությունը
վերացվեց միանգամից, ինչը կտրուկ փոխեց քաղաքական
իրադրությունը Հայաստանում և ամբողջ տարածաշրջա
նում: Թեև Հայաստանի արևելյան մասում թագավորու
թյունըգոյատևեցմինչև428թ.,այնուհանդերձ,պետական
ամբողջականության կորստի վտանգը դարձել էր իրակա
նություն: Կենտ րո նա կան իշ խա նության ամ րապնդ ման և 
պե տա կա նության պահ պան ման խնդիր նե րը տե ղի տվե ցին 
մի այլ` ա ռա վել դժվա րին ու ճա կա տագ րա կան` ազ գա յին 
ինք նա պաշտ պա նության, ազ գա յին կե ցության ինք նության, 
պե տա կա նության մնա ցուկ նե րի պահ պան ման խնդրին, ո րը 
բար դա նում էր Սա սան յան Պարս կաս տա նի կրո նա գա ղա փա
րա կան և քա ղա քա կան զավ թո ղա կա նության հե տևան քով:

Ազգիհոգևորևաշխարհիկառաջնորդներըգիտակցեցին, 
որ ազգային–քաղաքական ծառացած խնդիրների լուծումը
հնարավոր է միայն ժողովրդի հոգեմտավոր ներուժի կենտ

րոնացման,ազգիսոցիալականբոլորխավերիհամախմբման, 
համազգային պայքարի ընդհանուր ճակատի կազմակերպ
մանպարագայում:Դա, իրհերթին, ենթադրում էր կազմա
կերպվածևհամակարգվածգաղափարախոսությամբզինված
ուժիառկայություն:ԱյդպիսիուժէրՀայԱռաքելականԵկե
ղեցին,որնէլշուտովստանձնեցազգիփրկությանառաքե
լությունը`գլխավորդերակատարությունունենալովերկրի
գաղափարաքաղաքական և հոգևոր–մշակութային կյան
քում,ազգայինամբողջականության,հատկապես` պե տա կա
նության, քա ղա քա կան ան կա խության կորս տից հե տո1:

Սակայն քրիստոնեությունը դեռևս լիովին չէր բացա

հայտել իրներունակություններըև չէրվերածվելհամազ

1  Հմմտ.` Հայժողովրդիպատմություն, հ. 2, էջ 1213:
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գային կրոնի, չէր դարձել ազգի հոգևոր–գաղափարական
միասնության խորհրդանիշ, ազգային շահերի կրողն ու
պաշտպանը: Նշված գործառույթների իրականացումը խո
չընդոտում էին ոչ միայն ժողովրդի պատմական հիշողու
թյունը, հեթանոսական հարուստ անցյալը, աշխարհընկալ
մանավանդական,կայունացածձևերիկենսունակությունը, 
այլևայնհանգամանքը,որՀայաստանումքրիստոնեության
տարածումը, հոգևոր կրթությունը և եկեղեցական ժամեր
գությունըկատարվումէինօտար`ազգինխորթլեզուներով
(հունարեն և ասորերեն): Այլ կերպասած` լինելով Հայաս
տանիպետական կրոն, հետևաբար` նաևպետականգաղա
փարախոսություն,քրիստոնեությունըչէրդարձելազ գա յին 
գա ղա փա րա խո սություն:Որովհետևազգիսոսկչնչին`հու
նարեն ևասորերեն լեզուներինտիրապետող մասն էր (սո
ցիալականվերնախավը)իվիճակիըմբռնելքրիստոնեական
կրոնի էությունն ու նշանակությունը: Ինչպես հաղորդում
էՓավստոսԲուզանդը,շատերըքրիստոնեություննընդու
նելէին«ստիպված`իբրևմիմարդկայինսովորություն,իբրև
միմոլորություն,առանցջերմեռանդհավատի…Ոչթեգի
տությամբ,հույսովուհավատով,ինչպեսորհարկնէր,այլ
միայն քչերը, որոնք փոքր ի շատե ծանոթ էին հունական
կամասորի գրագիտության` մասամբ հասկանում էինայդ
[կրոնը]» [Բուզ., 55]:

Բացիայդ, թեև Հայաստանի բաժանումից հետո երկրի
երկումասերնէլ (հատկապեսարևելյանը)որոշակիներքին
ինքնավարությունունեին,սակայնշուտովհարևանտերու
թյուններըվերսկսեցինկրոնագաղափարականձուլմանքա
ղաքականությունը, ինչը մասնավորապես արտահայտվեց
լեզվի քաղաքականության մեջ: Հայաստանի պարսկական
մասում արգելվեց հունարենը, որը Հայ եկեղեցու, ուսում
նակրթականհամակարգի, մշակույթի, ներքինևարտաքին
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հարաբերությունների պաշտոնական լեզուն էր, իսկ հռո
մեական մասում` ասորերենի ուպարսկերենի գործածումը, 
որոնքհամանմանգործառույթներէինկատարում:Հարևան
տերությունները ձգտում էին լեզվական գործոնի միջոցով
լուծել կրոնական, գաղափարախոսական և պետական–քա
ղաքականխնդիրներ:Այսինքն`կոնկրետպատմականպայ
մաններումլեզվիխնդիրնինքնինքաղաքականբովանդա
կությունևմիտվածությունստացավ: 

Ազգի առաջնորդներն ու գաղափարախոսները, ճիշտ
կողմնորոշվելով բարդ շրջադարձերում, հանգեցին հանճա
րեղ եզրակացության. ազգային ինքնապաշտպանության
հիմնահարցիլուծմանհամարանհրաժեշտէառաջինհերթին
խոսակցականհայերենըդարձնելՀայեկեղեցուպաշտոնա
կանլեզուն:Դանշանակումէրնաևկառավարման,քաղա
քականումշակութայինգործունեությանլեզվիկարգավի
ճակհաղորդելնրան:

Ազգայինգրերիստեղծումըկոչվածէրնախ`ամրապն
դել Հայ եկեղեցու և քրիստոնեական վարդապետության

դիրքերըերկրում:Երկրորդ`յուրատեսակպատնեշստեղծել
Պարսկաստանիևնրակողմիցհովանավորվող`Սասանյան
ներիկամակատարասորալեզուեկեղեցուդեմ:Երրորդ`խո
րացնելՀայեկեղեցուազգայինբնույթը, լեզվիհիմքիվրա
հնարավորությունընձեռելովհունականեկեղեցուցանկախ
քաղաքականություն վարել: Հայկական գրերի ստեղծման
գաղափարըոչթեհասարակականզարգացման«անխուսա
փելի» ծնունդ էր կամ «IV–V դարերի սոցիալ–տնտեսական, 
քաղաքականևքաղաքակրթականմեծտեղաշարժերի»բնա
կանհետևանք,այլազգիքաղաքականմտքիփայլունար
տահայտությունը:Այդխնդիրը405թ.փայլունլուծեցմեծ
գիտնական, լուսավորիչ և քաղաքական մտածողՄես րոպ 
Մաշ տո ցը`ՀայոցկաթողիկոսՍա հակ Պար թևիգործունմաս
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նակցությամբևՎռամ շա պուհարքայի(388–414թթ.)անմի
ջական աջակցությամբ: Բազմաթիվ այբուբենների ուսում
նասիրության և գրի ու գրչության լավագույն սկզբունք
ների հաշվառմանհիմանվրաՄեսրոպՄաշտոցը ստեղծեց
հարուստևինքնատիպայբուբեն: «Ճանաչելզիմաստութիւն
ևզխրատևիմանալզբանսհանճարոյ»`առաջինբառերնեն` 
գրվածմայրենիլեզվով,հայերենտառերով:

Ազգային–քաղաքականհայեցակարգիևծրագրի լիար
ժեքիրականացմանհամարանհրաժեշտէրայնարտացոլել
նաև հայկական այբուբենում: Այսինքն` վերջինիս ստեղծ
ման ժամանակ պետք էր նկատի ունենալ ոչ միայն հայոց
լեզվիհնչյունայինառանձնահատկությունները,այլևերկ
րումուտարածաշրջանումտիրող վիճակըևազգային–քա
ղաքականհայեցակարգը: 

Հայտնիէ,որհռոմեականեկեղեցինարգելումէրմյուս
ժողովուրդներին թարգմանել Սուրբ Գիրքը և ժամերգու
թյունը կատարել մայրենի լեզվով: Սակայն դա չի նշանա
կում,որհունականեկեղեցինավելիազատախոհէր1:Բանն
այնէ,որարևելաքրիստոնեականաշխարհումմյուսեկեղե
ցիները,ինչպես,օրինակ`ասորականըևեգիպտականը,որևէ
կերպչէինզիջումհունականինևերկարժամանակմրցում
էինառաջնությանհամար:Ինչվերաբերումէղպտականայ
բուբենիստեղծմանը,ապադատեղիէունեցելեգիպտական
եկեղեցուհզորացմանժամանակաշրջանում,ուստի`հունա
կանեկեղեցինդաորևէկերպչէրկարողխոչընդոտել:

ԱյլիրավիճակէրտիրումՀայաստանումVդարիսկզբին: 
Հունականեկեղեցինձգտումէրգերակայության`հենվելով
Արևելահռոմեականկայսրությանպետականևռազմական
հզոր համակարգերի վրա: Ասորական եկեղեցին շարունա

1 Հմմտ.` Т.В.Гамкрелидзе,Алфавитное письмо и древнегрузинская пись
менность. Типология и происхождение алфавитных систем письма. Тби
лиси, 1989 (На груз. яз.), С. 294. 
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կումէրմնալհզորուժկայսրությանարևելյանմարզերում
ևՀայաստանում:Երկուեկեղեցիներնէլիրենցքաղաքակա
նությունն իրականացնում էինՀայ եկեղեցու ներսումգո
յություն ունեցող կուսակցությունների, լեզուների և այդ
լեզուներովստեղծվածքրիստոնեականգրականությանմի
ջոցով:Այսհանգամանքընույնպեսպետքէհաշվիառնեին
Վռամշապուհարքան,ՍահակՊարթևըևՄեսրոպՄաշտո
ցը:Հետևաբար`իրավիճակնավելիբարդէր,քանսոսկազ
գայինգրերիստեղծմանևմայրենիլեզվովժամերգության
ապահովմանխնդիրը:

Հայոցայբուբենիստեղծումնանանցդերունեցավազ
գիհոգեմտավորզարգացմանգործում,ամուրհիմքստեղծեց
հոգևորևմշակութայինինքնության,իսկդրամիջոցովնաև
հանուն«ազգային»ուպետականանկախության«պահպան
մանկամվերականգնման»ծավալվածպայքարիհամար1: 

Ազգայինգրերիգյուտըամուրհիմքստեղծեց`ազատվե
լուհունարենիևասորերենի«ճնշումից»,այդլեզուներիմի
ջոցովհամապատասխանեկեղեցիներիհոգևոր,քաղաքական
ուգաղափարախոսականազդեցությունից,ինչընշանակում
էրնաևմշա կու թա յին յու րա տե սակ պատ վա րի ստեղ ծում այդ 
ե կե ղե ցի նե րին սա տա րող տե րություն նե րի` Ա րևե լահ ռո մեա
կան կայս րության և Սա սան յան Պարս կաս տա նի գա ղա փա
րա քա ղա քա կան զավ թո ղա կա նության ճա նա պար հին:

Հիշյալ ծրագրի կարևորագույն կետերից էր մայրենի
լեզվով եկեղեցա–ժամասացական գրականության ստեղ
ծումը: Բնականաբար` առաջին շրջանում կարող էր խոսք
լինելթարգմանականգրականությանմասին:Ուստի`Մես
րոպՄաշտոցնուՍահակՊարթևըհունականուասորական
գիտամշակութային կենտրոններում կրթություն ստացած

իրենց աշակերտների հետ ձեռնամուխ եղան քրիստոնեա
1 С.С.Аревшатян,Формирование философской науки в древней Армении 

(V – VI вв.), С. 3334. 
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կանգրականությանհիմնականհուշարձանների, եկեղեցու
հայրերիերկերիևառաջինհերթինԱստվածաշնչիթարգմա
նությանը,որպեսզի«իրենցազգիդպրություննավելիզար
գացնենևհեշտացնեն»:Աստվածաշնչիթարգմանությունը
նպաստեց`հայոցլեզունվերածելու«համազգայինգրական
լեզվի,պաշտոնականճանաչումհաղորդեցկենդանիխոսակ
ցականլեզվին»1:

V դարի առաջին կեսին ստեղծված թարգմանական և
ինքնուրույն գրականությունը գլխավորապես ուղղված էր
ՍասանյանՊարսկաստանիկրոնագաղափարականևքաղա
քականզավթողականությանդեմ:

Միաժամանակարտաքինոտնձգություններիդեմարդ
յունավետ պայքարելու համար անհրաժեշտ էր ընդարձա
կելազգային–քաղաքականպայքարի ճակատն ու ստեղծել
հուսալի թիկունք: Ուստի` Մեսրոպ Մաշտոցը ձեռնամուխ
է լինումնաևիբերականևաղվանական լեզուներիհամար
գրերի ստեղծմանը, այդ երկրների աշխարհիկ ու հոգևոր
առաջնորդներիօժանդակությամբկարգավորումէդպրոցա
կանկրթությունը,լուսավորականևթարգմանականգործը: 
Սույնծրագրիիրականացմանըզգալիչափովնպաստումէր
այն հանգամանքը, որ, ինչպես նշում էՄ.Աբեղյանը,այդ
երկրներիեկեղեցիներըսերտորենկապվածէինՀայեկեղե
ցուհետևփաստորեն«նույնսպառնալիքիտակէին»:

Մեսրոպ Մաշտոցին այնուհետև հաջողվում է հայկա
կանգրերըտարածելնաևՀայաստանիբյուզանդականմա
սում (421–422թթ.):Այսիրողությունըչափազանցկարևոր
նշանակությունունեցավ,քանզինախադրյալներստեղծվե
ցինազգիլեզվականևհոգևոր–մշակութայինմիասնության
ապահովման,լեզվականինքնավարության,հունականլեզ
վի ու գրականության ազդեցության, ինչպես նաև հունա

1 Նույնտեղում, էջ 35:
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կանեկեղեցուգաղափարաքաղաքականճնշմանթուլացման
համար:

Այսամենիշնորհիվստեղծվեցնաևդիմակայությանև
պայքարիընդարձակճակատ,ծավալվեցմշակութայինհզոր
շարժում`հանունգաղափարականուհոգևորինքնության, 
ինչըկոչվածէր լրացնելպետականությանևքաղաքական
անկախությաներերունություննումնացուկները: 

Այդամենիշնորհիվմեկդարառաջպե տա կան պաշ տո
նա կան կրոն հռչակված քրիստոնեությունը պատմական
կարճժամանակահատվածումվերածվեցնաևտի րա պե տող, 
հա մազ գա յին կրո նի,իսկՀայԱռաքելականեկեղեցինդար
ձավ համազգային շահերի արտահայտիչն ու պաշտպանը, 
ինչիհետևանքովհանունքրիստոնեականեկեղեցուևհա
վատիմղվողպայքարնայդժամանակիրավացիորեննույ
նացվեց հանունազգային,պետական ուքաղաքականան
կախությանմղվողպայքարին:Ավարայրիճակատամարտը
(451 թ.)ազգայինինքնագիտակցությանմեջտեղիունեցած
գաղափարականևքաղաքականտեղաշարժերիարտահայտ

մանառարկայականձևնէր:Քրիստոնեականգաղափարա
խոսությունըբարոյականևգաղափարականպարտության
մատնեցզրադաշտականՊարսկաստանիվարածզավթողա
կան քաղաքականությանը: Գաղափարախոսական զավթո
ղականության ճանապարհին ստեղծված հոգևոր–մշակու
թայինհզորպատվարըՊարսկաստանինստիպեցհրաժարվել
զավթողական քաղաքականությունից, ինչի հետևանքով
Հայաստանը շուտով կիսանկախպետության կարգավիճակ
ձեռքբերեց:ՔրիստոնեությանդիրքերըՀայաստանումամ
րապնդվեցին,ևպարսկականվտանգըմղվեցերկրորդպլան:

Այսպիսով` հայկական գրերի ստեղծման պատմական
փաստըչիկարելիդիտելիբրևհասարակական–քաղաքական, 
սոցիալ–տնտեսականկամորևէայլոլորտիբնականոնզար
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գացման տրամաբանական արդյունք: Հայոց պետության
տրոհման,պետականինքնիշխանությանկորստիշրջանում
հազիվթեկարելիէխոսելազգայինկյանքինշվածոլորտնե
րիզարգացման(այնէլ`բնականոն)մասին:Ինչվերաբերում
է գրերի գյուտի պայմանավորվածությանը քրիստոնեա
կան–եկեղեցական գրականության ստեղծման անհրաժեշ
տությամբ,ապաայդխնդիրնիբրևայդպիսինհրատապէր
քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց անմիջա
պեսհետո,այսինքն`դեռևսմեկդարառաջ: 

Հայքաղաքականգործիչներիումտածողներիտրամա
բանությունն ընթանում էր հակառակ ուղղությամբ, այն
է`ազգայինգրերիհիմանվրածավալելովհոգևոր–մշակու
թային և գաղափարական հզոր շարժում` ապահովել ազգի
մշակութային ինքնությունը` ազգի հո գևոր–մշա կու թա յին 
անվ տան գության երաշխիքը: Գրերի գյուտըպետք է հիմք
ծառայերազգայինմշակույթիբարձրձևերի`գիտական,փի
լիսոփայական, կրթական, գեղարվեստական և այլնի զար
գացման, ազգային գիտակցության ու ինքնագիտակցու
թյան վերելքի համար: Այդ ամենի գերագույն նպատակն
էրազգըզինելազգայինգաղափարախոսությամբ:Իսկդա
արդենոչթեբունմշակութային,այլազգային–քաղաքական
ընդհանուրխնդիրէ,ուստի`առանցքային,որոշիչգործոնը
քաղաքականնէր,իսկմյուսները`օժանդակկամածանցյալ:

2. Մես րոպ Մաշ տո ցի փի լի սո փա յու թյու նը

2.1. Գրավորժառանգու թյունը

Գրե րի գյու տից հե տո Մես րոպ Մաշ տոցն իր հա մա խոհ
նե րի հետ միա սին դրեց հայ քրիս տո նեա կան մշա կույ թի անկ
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յու նա քա րե րը, նոր մտայ նությանուոգեկանությանհիմքերը
ևվճռականդերխաղացգիտական–մշակութայինկյանքի բո
լոր աս պա րեզ նե րում: Իր հո գևոր լից քը ժա մա նա կա կից նե րին 
ու հե տա գա սե րունդ նե րին հա ղոր դե լու նպա տա կով նա գրեց 
նաև ինք նու րույն եր կեր` իր ա շա կերտ նե րին և ժո ղովր դին 
քրիս տո նեա կան ո գով դաս տիա րա կե լու ու կրթե լու հա մար:

Նրա ինք նու րույն եր կերն են Գրի գոր Լու սա վոր չի ա նու
նով ա վանդ ված «Հաճախապատումճառերը» և Ա գա թան գե
ղո սի «Պատմության» մեջ ընդգրկ ված «Ս. Գրի գո րի վար դա
պե տությունը», որոնք փիլիսոփայական բացառիկ նշանա
կություն ունեն: Ըստ ավանդության` «Հա ճա խա պա տում 
ճա ռե րը»վե րագր վել են հա յոց ե կե ղե ցու հիմ նա դիր Գրի գոր 
Լու սա վոր չին (մոտ.240–326թթ.):Այսհանգամանքըառա
ջինանգամհիմնավորկերպովկասկածիենթարկեցգերմա
նացիհայագետՊ.Ֆետտերը`ուշադրությունդարձնելովմի
կարևորփաստիվրա,որառկաէԿորյունի«ՎարքՄաշտոցի»
երկում:Կորյունըհայտնումէ,որ420–430–ականթվական
ներին,արդենդժվարանալովտևականշրջագայություններ

կատարել`քրիստոնեությունըքարոզելունպատակով,Մաշ
տոցըձեռնարկեցգրավորքարոզչություն`խրատական,բա
ցատրականճառերիևքարոզներիմիջոցով:

Կենսագրիևժամանակակցիայդցուցումնանմիջակա
նորեն առնչվում է «Հաճախապատում ճառերին», որոնք
վերագրվել են Գրիգոր Լուսավորչին` ամենայն հավանա
կանությամբ դրանց ազդեցությունն ու հեղինակությունը
բարձրացնելու նպատակով: Պ. Ֆետտերի կարծիքով` այդ
ճառերի հեղինակը Մեսրոպ Մաշտոցն է: Այս տեսակետին
հետագայումմիացավհայ հինգրականությանճանաչված
մասնագետակադեմիկոսՄ.Աբեղյանը:

ԸստՊ.Ֆետտերի`«Հաճախապատումճառերը»չէինկա
րողգրվելIVդարիառաջինքառորդին,ԳրիգորԼուսավորչի
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օրոք`նախայնպատճառով,որ2–րդ,5–րդ,6–րդճառերում
հեղինակըՍ.Հոգուէությանմասինխոսումէ`հետևելով381
թ.կայացած,հոգեմարտներիդեմուղղվածԿոստանդնուպոլ
սիՏիեզերականժողովիորոշումներին:Ճառերումորևէակ
նարկչկանաև451թ.Քաղկեդոնիժողովի`Քրիստոսիբնու
թյան հարցին վերաբերող որոշումների կապակցությամբ:
Ավելացնենք նաև, որ հիշյալ ճառերում արտացոլված չեն
431 թ. Եփեսոսի Տիեզերաժողովի որոշումները` ուղղված
Նեստորիուսմունքիդեմ:ԱյդՏիեզերաժողովներիորոշում
ներնայնքանկարևորէինբոլորեկեղեցիներիունրանցվար
դապետների համար, որ անկարելի էր ողջ քրիստոնեական
աշխարհըհուզողաստվածաբանականևդավանաբանական
հարցերիվերաբերյալորոշումներըորևէկերպշրջանցել:Հե
տևաբար`այդճառերըգրվածեն380–ականթվականներից
հետոևմինչև431թվականը:

Բացիայդ,«Հաճախապատումճառերում»Աստվածաշն
չից բերված բոլորքաղվածքներումառկա էայնթարգմա
նությունը,որըկատարվածէ405թ.հետոևոչթեայնվերջ

նական,երկրորդթարգմանությունը,որնիրագործվեցհու
նարենընտիր«Յոթանասնից»օրինակից432–435թվական
ներին:ՃառերիհեղինակըշատլավգիտիԱստվածաշունչը
և,հավանաբար,նրաառաջինթարգմանիչներիցմեկնէ:

Եվ, վերջապես, երրորդ կարևոր փաստարկն այն է, որ
հեղինակը հանդես է գալիս զրադաշտականության գաղա
փարախոսությանդեմևխոսումպարսիկների`որպեսքրիս
տոնեությանըսպառնացողժողովրդիմասին:Այդվտանգը
սկսեցուժեղանալ420–ականթվականներիցսկսած:

Հենցայդթվականներիվրաէիրուշադրությունըսևե
ռումՊ.Ֆետտերը:V դարի 20–ականթվականներիքաղա

քականևբարոյականմթնոլորտիմասինէխոսումհետևյալ
փաստը:ՃառերիհեղինակըհայԱրշակունիներիմասինխո



96  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

սում է այնպիսիտոնով, որը սազական էր նրանցանկման
նախօրեին. «Եթե նրանք չզգաստանան և չդառնան դեպի
բարին,ապակարժանանանԱստծուավելիմեծպատուհասի
…ևնրանքիրենցմեղքերիհամարկպատժվենարդարացի
կերպով»:Նմանօրինակնախազգուշացումըկարողէրվերա
բերելԱրշակունյացհարստությանմիայնվերջիններկայա
ցուցչին` Ար տա շես Չոր րոր դին (422–428 թթ.): Այնպես որ
ԳրիգորԼուսավորչինվերագրվածճառերըկարողէինգրվել
միայն420–ականթվականներին,իսկնրանցհեղինակը,նկա
տիունենալովԿորյունիհաղորդումը,կարողէրլինելմիայն
Մաշտոցը:

ՄենքընդունումենքՊ.ՖետտերիուՄ.Աբեղյանիկար
ծիքըևնրանցփաստարկները:

Պ.Ֆետտերիաշխատությանլույսընծայումիցքիչանց
տպագրվեցՀ.ԲարսեղՍարգսյանի«Ագաթանգեղոսև յուր
բազմադարյան գաղտնիքը» ուսումնասիրությունը, որտեղ
հեղինակն առաջ է քաշում մեկ այլ տեսակետ, որի համա
ձայն`ԿորյունիհաղորդումըվերաբերումէԱգաթանգեղոսի

«Պատմության» մեջ ընդգրկված «Ս. Գրիգորի Վարդապե
տությանը»:ԾանրակշիռփաստարկներիմիջոցովԲ.Սարգս
յանըհամոզում է, որ «Ս.ԳրիգորիՎարդապետությունը»,
անտարակույս,գրվելէVդարիառաջինքառորդումևպատ
կանումէՄեսրոպՄաշտոցիգրչին:«Հաճախապատումճա
ռերի» և «Ս. Գրիգորի Վարդապետության» համեմատու
թյունըցույցէտալիս,որԿորյունիցուցումըչպետքէդի
տել որպեսայլընտրանք` դրանց հեղինակայինպատկանե
լությանհարցըլուծելիս:

Կորյունը տալիս է երկրորդ կարևոր հաղորդումն այն
մասին,որՄաշտոցըԿոստանդնուպոլսումեղածժամանակ

ստանալովբյուզանդականկայսերհամաձայնությունը`իր
գյուտը նաևԱրևմտյան Հայաստանում տարածելու վերա
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բերյալ,օգտվեցառիթից,որպեսզիկայսերականգրադարա
նիցստանաիրենհետաքրքրողանհրաժեշտգրքեր:Դրանք
Հայաստանումհայտնիևհեղինակավորեկեղեցականհայ
րերի`ԲարսեղԿեսարացու,ԳրիգորԱստվածաբանՆազիան
զացու,ԿյուրեղԱլեքսանդրացու,ՀովհանՈսկեբերանի,Եփ
րեմԱսորուաշխատություններնէին,որոնցիցէլօգտվելէ
թե՛ «Ս. Գրիգորի Վարդապետության», թե՛ «Հաճախապա
տումճառերի»հեղինակը:Եկեղեցականժողովներումհաս
տատված դրույթների ժամանակագրական շրջանակովայդ
երկու հուշարձանը չեն անցնում 430–ական թվականների
սահմանը:

Ն.Մառըառաջադրումէմիհամարձակևուշագրավվար
կած`ոչմիայն«Վարդապետության»,այլևԱգաթանգեղոսի
ողջ«Պատմության»,դրանախնականխմբագրության`Մես
րոպ Մաշտոցի գրչին պատկանելու վերաբերյալ: Ն. Մառն
իրավացիէ:Ինչքանէլ«Պատմության»հեղինակըձգտելէ
իրեններկայացնելIVդարիառաջինքառորդիդեպքերիժա
մանակակից,տարբերակնարկներըևայլաբանականտեղի

ներըցույցենտալիս,որ«Պատմության»հեղինակը,խոսելով
IVդարիառաջինքառորդումԳրիգորԼուսավորչիևՏրդատ
Երրորդիօրոքկատարվածդեպքերիմասին,ինքըապրելու
գործելէայդդեպքերիցշուրջմեկհարյուրամյակհետո:

Vդարի20–30–ականթվականներին,երբՍահակՊարթևի
ևՄեսրոպՄաշտոցիգլխավորածդպրոցըիրագործելէրմի
շարքկարևորհուշարձաններիթարգմանությունը,հայգրա
կանության գործիչների առջև ողջ սրությամբ դրվեց հայ
իրականության հետ կապված ինքնուրույն երկերի ստեղծ
մանխնդիրը:«Ագաթանգեղոսիպատմությունը»հենցայդ
պիսիերկիստեղծմանառաջինփորձնէ:

Ըստիրադարձություններիտրամաբանության`Գրիգոր
Լուսավորիչըպետքէհոգտաներնաևհայոցգրերիստեղծ

7 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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ման համար, ինչպեսայդտեղի էր ունեցել մի շարք երկր
ներում, որտեղ նոր հավատի քարոզիչները Աստվածաշնչի
թարգմանությանևհավատիգրավորքարոզչությաննպա
տակովդառնումէիննաևգրերիստեղծողներ(օրինակ,Վուլ
ֆիլան`գոթերի,ԿյուրեղըևՄեթոդիոսը`սլավոնականժո
ղովուրդներիհամարևայլն):Սակայնայդտեղիչունեցավ
Հայաստանումայնպատճառով, որարքունիքըևավագա
նինստանումէինհունականկամասորականկրթություն,և
պաշտամունքայինգրքերիընթերցումըևունկնդրումնայդ
լեզուներով նրանց համար որևէ դժվարություն չէր առա
ջացնում, իսկ ժողովրդիհամարբանավորձևովժամերգու
թյունիցհետոհայերենքարոզիժամանակշարադրվումէին
քրիստոնեականհավատքիտարրականհիմունքները:Բայց
դաերկարշարունակվելչէրկարող,որովհետևհայպետա
կանության ճգնաժամը, հարևանպետությունների զավթո
ղականնկրտումներիաճըհասցրինայնբանին,որՀայեկե
ղեցինժողովրդականլայնզանգվածներումհուսալիհենա
րանստանալունպատակովպետքէանցներքրիստոնեական

կրոնիամենաեռանդունքարոզչության`ժողովրդինհասկա
նալիլեզվով:Իսկդրահամարանհրաժեշտէրնախունենալ
ազգային գիր ու գրականություն: Փաստորեն` Մաշտոցը
և նրա համախոհները շարունակեցին Գրիգոր Լուսավորչի
անավարտթողածգործը`հարյուրամյաընդմիջումիցհետո:
Լուսավորչին վերագրված ջատագովական և հայրաբանա
կանգործերըլրացրեցինհայքրիստոնեականմշակույթիմեջ
եղածկարևորբացը,թեևորոշուշացումով:

Փիլիսոփայականառումով«Հաճախապատումճառերը»
և«Ս.ԳրիգորիՎարդապետությունը»բացառիկհետաքրք
րությունեններկայացնում`որպեսՀինՀայաստանիքրիս

տոնեական փիլիսոփայության ամենավաղ և հիմնական
ուղղության`հայրաբանությանհուշարձաններ,որոնքար



 ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 99

տահայտումենVդարիառաջինկեսիհայհասարակության
գաղափարականմիտումներնուաշխարհայացքը:

«Հաճախապատումճառերը»և«Ս.ԳրիգորիՎարդապե
տությունը»թեևհայգրականությանառաջինինքնուրույն
ստեղծագործություններն են, այնուամենայնիվ, հետազո
տողի առջև բացում են հայ իրականության մեջ քրիստո
նեականփիլիսոփայությանկազմավորմանբավականբարդ
պատկեր:Դրանքառանձնանումենգրականբարձրմակար
դակովևփիլիսոփայականլայնիրազեկությամբ,ինչըբա
ցատրվումէայնբանով,որհայոցգրերիստեղծմանպահին
քրիստոնեությունըՀայաստանումարդենանցելէրհարյու
րամյաուղի,միժամանակամիջոց,որըբավարարէրհոգևոր
պաշարի կուտակման և նոր գաղափարախոսության ձևա
վորմանհամար:

Չպետքէանտեսելնաևայնհանգամանքը,որքրիստո
նեությունըպետական կրոն հռչակելուց շատառաջ հայե
րը գիր ունեցող ժողովուրդ էին: Ընդհուպ V դարի սկիզբը
նրանքպետության,կրոնիևհոգևորմշակույթիկարիքները

բավարարելու համար օգտագործում էինհունարեն,պարս
կերեն,արամերեն,ասորերենլեզուներըևգրերը,ինչըան
տարակույսդրականդերխաղացինչպեսսեփականդպրու
թյունըստեղծելիս,այնպեսէլառաջինինքնուրույնստեղ
ծագործություններում հոգևոր ու գրական բարձր մակար
դակնապահովելուգործում:

Փիլիսոփայական–աստվածաբանական գրականությու
նըհայոցհնագույնդպրությանկարևորբաղկացուցիչմասն
է:Ուստի`ամենևինզարմանալիչէ,որառաջինինքնուրույն
ստեղծագործություններըարտացոլումենոչմիայնVդարի
առաջինկեսիհեղինակներիկրթությանևմտավորկարողու

թյուններիմակարդակը,այլևվաղուցհասունացածհասա
րակականպահանջը:
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2.2. Ա րա րիչ և ա րար ված աշ խարհ: Սուբս տան ցի խնդի րը

Մաշտոցին` որպեսհայրաբանականփիլիսոփայության
ներկայացուցիչ բնորոշ է գոյաբանական խնդրակարգի
նկատմամբ շեշտված ուշադրությունը, որը ելակետային
է նրաաշխարհայացքի համար:ԴաԱստծու` որպեսգերա
գույնէակի,աշխարհիսկզբնապատճառիգաղափարնէ:

Ըստ Մաշտոցի` Աստված բացարձակ, ոչնչով չսահմա
նափակված,ոչմեկիևոչմիբանիկողմիցչստեղծվածգե
րագույն էություն է, «միակ ինքնակա էություն, որի ինք
նությունը պայմանավորված է իր սեփական գոյությամբ: 
Նա անծին իսկություն է, անսկիզբն էություն, անսահման
մշտնջենավորություն,անփոփոխճշմարտություն»1:

Աստվածբոլորգոյերիարարիչնէ,աշխարհիևնրամեջ
գտնվողամենինչիստեղծողը,կենդանիևանկենդանբնու
թյանծնողը:Նրաստեղծագործուժըանսկիզբուանվերջէ,և
նագտնվումէմշտականգործունեությանուարարմանմեջ: 
Այդստեղծագործզորությունըհավերժէուանսպառ,ևայդ
պատճառովէլնրաաղբյուրը`աստված«ինքըչինորանում, 
որովհետևչիհնանում,ևչիլրացվում,որովհետևչիպակա
սում,որովհետևինքըմնումէնույնըիրլիությանևանվեր
ջությանմեջ,ևայդանվերջուանսահման,անհասանելիու
կատարյալբարերարությանմեջչկադրսիցեկածորևէեկա
մուտկամհավելյալբան»  [նույնտեղում]:Նրաստեղծագործ
ևբարեգործզորությանշնորհիվկյանքենստանումբոլոր
արարածները,որոնքնախապեսգոյությունենառնումնրա
մտքումևայնուհետևմարմինենստանումնրախոսքովու
բարիկամքով:Նյութականևոչնյութականէությունների
1 ՅաճախապատումճառքսրբոյհօրնմերոյերանելոյնԳրգորիԼուսաւորչի 

(աշ խատ.` Ա. Տէր–Միքելեան), Էջմիածին, 1894, էջ 1: Այսուհետ տեքստում` 
Հաճախ.:
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աշխարհըդիտվում է իբրևաստվածայինբանականության
մեջ սկզբնապես առկա էությունների իրացում: Աշխար
հիարարմանհամարԱստվածորևէնյութի կարիք չուներ, 
քանզինա«ստեղծելէամբողջգոյըոչնչիցևոչ–գոյից`հո
գևորըևմարմնավորը,շնչավորըևանշունչը»  [Հաճախ., 27]: 
Միասնական աստվածային սկիզբը «ընդգրկում է ամբողջ
գոյը, այնամեն ինչի հիմքում է, ամեն ինչից վեր ևամեն
ինչիցդուրս,ամենինչսկզբնավորվումէնրանից,ամենինչ
գտնվում է նրամեջևամեն ինչգոյություն ունի հանուն
նրափառքի»:

Այսպիսով` անսկիզբը, անվերջը, միասնականը, անփո
փոխը, հավերժը ծնում է վերջավորը, սկիզբ ունեցողը, 
բազմակին, փոփոխականը և անցողիկը: Բնական իրերի և
երևույթների փոփոխականության ընդունումը պայմա
նավորվածէնախ`աստվածայինիևբնականիհակադրման
անհրաժեշտությամբ,երկրորդ`զգայապեսընկալելիփոփո
խական բնության իրականգոյությամբ: Իսկաստվածային
ևերկրայինսկիզբներիհակադրումըպահանջումէրհամա

պատասխանարտահայտումբևեռայինհասկացությունների
միջոցով,որոնքարտացոլումեննշվածսկիզբներիանհամա
չափությունը,անչափհեռավորությունը,ինչպիսիքենան
վեր ջըևվեր ջա վո րը, ան փո փո խըևփո փո խա կա նը, միաս
նա կա նըևբազ մա կին:

Քանի որ բոլոր գոյերը, այդ թվում` մարդը, Աստծու
արարածներ են և ենթակա փոփոխության ու ոչնչացման, 
ուստի`պաշտամունքիևհավատիօբյեկտպետքէ լինիո՛չ
թեանցողիկը,այլհավերժը,ո՛չթեարարվածը,այլարարիչը: 
Մինչդեռ հեթանոսները «աստվածացնում են բոլոր իրերը` 
շնչավորևանշունչ» [Հաճախ., 31]:

Այս դատողությունները և դրանցից տրամաբանորեն
բխող նկատառումները ուղղված էին սուբստանցի հարցի
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զրադաշտական կրոնի դուալիստական մեկնաբանության
դեմ:

Աստվածիրստեղծածոչմիբանականէակիհամարհա
սանելի չէ, որովհետև «նաանսահման էևանքննելի, և չի
կարողբանականությունըհասուլինելնրան,ևոչէլմիտքը
քննելևնրաճանաչմանհամարչիկարողբավելոչհոգևոր
զորքիիմաստությունը,ևոչէլմարդկայինորդիներիգիտու
թյունը»:Իրգոյությանպատճառնինքնիրմեջպարունա
կողայդ`բանականությանհամարանհասանելիգերագույն
էակըմիասնականէևանբաժանելի,թեևիրենդրսևորումէ
երեք Անձով: Մաշտոցը համոզված ու հետևողական եռա
միականէ:Ըստնրա` բնությունը,աշխարհըստեղծվածեն
մարդունծառայելու,նրակարիքներըբավարարելուհամար. 
երկինքը,աստղերը,արևըևլուսինը,բույսերնուկենդանի
ները,ամենինչԱստծուկամքովստեղծվելէմարդուհամար: 
Սակայնմարդիկ,այսինքն`հեթանոսները,որոնցվրաչիտա
րածվելիսկականհավատիլույսը,չգիտենիրենցարարչինև
պաշտումենիրերը:Նրանքիրենցհամարայդիրերըկուռք
ենդարձրելևդրանցվերագրելտարբեր հատկություններ, 
որոնք յուրահատուկ ենմիայնարարիչԱստծուհավերժա
կանէությանը[Հաճախ., 31]:

Ստեղծվածաշխարհիկարևորագույնհատկություննեն
փոփոխելիությունը և ժամանակավոր բնույթը, ստեղծված
լինելըևկախումընրանցստեղծողէությունից: «Բոլորարա
րածները,– պնդում է Մաշտոցը,– միշտ կարոտ են Արարչի
օգնության,ևոչԱրարիչը`արարածների:ՈրովհետևԱստ
ված անփոփոխ է, իսկ արարածները փոփոխվում են, ինչ
պեսմանուկնանցնումէերիտասարդության,ևերիտասար
դը`ծերության,ևծերը`մահվանգիրկը:Եվորպեսգարունը
փոխվումէամռան,ևամառը`աշնան,ևաշունը`ձմռան,որը
խափանումէամռան,ևամառը`աշնան,ևաշունը`ձմռան, 
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որըխափանումէբոլորկենդանիների,տունկերիևբույսերի
եռանդը:Եվարեգակը,ըստայդժամանակներիփոփոխվում
է,Աստծուսահմանվածիհամաձայներկարացնելովևկար
ճացնելով օրվատևողությունը ... Եվայսպես ըստԱրարչի
հրամանի նա սպասավորություն է անում արարածներին: 
Նմանապեսևլուսինըիրծառայություննէկատարում`ժա
մանակներիփոփոխությանգործին, մաշվելովև լիանալով, 
որպեսզի նրանով մենք ճանաչենք երկրավոր արարածնե
րի մաշվելու և նորոգվելով կրկին հառնելու ժամանակը: 
Աստղերը ևս գիշերով սպասավորում են նավագնացներին, 
ինչպեսևայլշարժումներով`մարմնավորէակներիկարիք
ներին, բայց ոչ ըստ հեթանոսական բարբաջանքների` ճա
կատագրիև ծնունդներիգուշակությանհամար» [Հաճախ., 
244]:Այսինքն`բնությանմեջդիտարկվողորոշակիօրինա
չափություններըոչայլ ինչեն,քանաստվածայինկամքի
դրսևորում:

ՆույնոգովՄաշտոցըքննումէնաևբնականիրերիև
երևույթներիփոխակերպումը:Ըստնրա`որևէնյութորոշա
կիպայմաններումկարողէվերածվելմիայլնյութի,ապա
վերադառնալնախնականվիճակին:Սակայնայլնյութասե
լով`նաառաջինհերթինհասկանումէորակականտարբեր
վիճակներ:Այսգաղափարըձեռքէբերումբնափիլիսոփա
յական սկզբունքի նշանակություն, որի միջոցով մտածողը
փորձում է բացատրել բնականերևույթները:Այսպես, ջու
րը«երբեմնվերածվումէձյան,երբեմն`սառույցի,երբեմն` 
անձրևի,երբեմն`կրակիևփայլատակի,իսկերբեմնբույսերը
սնողցողի,որպեսզիգազաններին,թռչուններին,կենդանի
ներին կարողանանապահովել կերովև ուտելիքպատրաս
տելմարդկանցհամարևբավարարելարարածներիկարիք

ները» [1, 306. 44, 36]:



104  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Այստեղ, ինչպեսևայլտեղերումհուրևջուրասելով` 
Մաշտոցը հասկանում է ոչ թե աշխարհակարգի համապա
տասխան տարրերը, այլ դրանց որակական գոյացումները, 
որոնք ունակ են տարբեր ձևափոխումների և կարևոր դեր
ենկատարումողջկենդանիբնության(այդթվում`մարդու) 
կենսագործունեությանմեջ:

Մաշտոցըդատապարտումէհեթանոսներին,ովքեր«բո
լոր տարրերը աստվածներ դարձրին, շնչավորներին և ան
շունչներին, ջուրըև հուրը»: Բայց ինչպես կարելի է երկր
պագելդրանց, «չէ՞որջուրըստեղծվեցԱստծուկողմիցկեն
դանիներիկարիքներիհամար,որպեսզիհագեցնիերկիրը,և
հետոփչանա`նեխելովևնվազելով:Հուրըևսմերպետքերի
համարստեղծվեց,որխնամքովվառվիևծառայիմեզ,ևորը
իրենսնուցող[փայտի]սպառվելուցհետոհանգչումևչքա
նումէ» [Հաճախ., 31]:Նույնձևովէլպաշտամունքիևերկր
պագությանառարկաչենկարողլինելոչօդնուամպը,ոչ
արևն ու լուսինը, ոչ երկինքն ու երկիրը, ոչ կենդանիներն
ու բույսերը, որովհետև դրանք բոլորն էլ, ինչպես ամբողջ
բնությունը, ստեղծված է Աստծու կողմից և փոփոխական
են:Անիմաստուվնասակարէպաշտելայն,ինչարարվածէ, 
որովհետևդաշեղումէբունԱրարչից,այնանփոփոխուհա
վերժկենդանիՍտեղծողից,որիշնորհիվապրումէողջտիե
զերքըևարարչությանծաղկեպսակմարդը:

Ինչպեստեսնում ենք, գոյաբանական (օնթոլոգիական) 
հիմնախնդիրըլուծելիսՄաշտոցընրամեջդնումէքրիստո
նեականփիլիսոփայականդրույթ:Այնծառայումէմիաստ
վածության (մոնոթեիզմի) գաղափարի հիմնավորմանը և
միաժամանակբազմաստվածության(պոլիթեիզմի)ևերկվա
պաշտության (դուալիզմի), հեթանոսական փիլիսոփայու

թյանհիմնադրույթներիհերքմանը:Աստծու`որպեսգերա
գույնգոյիհարցիփիլիսոփայական,գոյաբանականդրված
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քը բացահայտում է Մաշտոցի հայացքների նաև մի այլ
բնութագրականառանձնահատկություն,այնէ`հայրաբա
նության ներկայացուցչին յուրահատուկ գերբնապաշտու
թյունը (սուպրանատուրալիզմը) և արարչապաշտությունը
(կրեացիոնիզմը):Աստծուգերբնականությունըևանդրան
ցականությունը, ըստՄաշտոցի, զուգորդվումեննրահա
վերժական,անսպառստեղծագործուժիհետ,որըևարարել
էողջտիեզերքը:Նաունիբացարձակազատությունևմիա
ժամանականսահմանիշխանությունիրարարածների`աշ
խարհիևնրաբնակիչներիվրա:Բայցիրազատություննու
իշխանությունընաերբեքիչարըչիգործադրում,որովհե
տևնաբացարձակբարությունէ:

Հակադրելովիրտեսակետըմազդեականփիլիսոփայու
թյանը,որնընդունումէրերկուսկզբնագոյերի`բարիևչար
աստվածներիառկայությունը,Մաշտոցըհռչակումէիրմո
նիստականսկզբունքը,համաձայնորի`գո յու թյուն ու նի միակ՝ 

բա րի աստ վա ծա յին էու թյուն: Աստծու անկապտելի հատկու
թյունըբարություննէ,ևնամիայնբարիէակներիարարիչ

է,«որովհետևայնամենը,ինչԱստվածստեղծելէ,բարիէ
ստեղծել»[Հաճախ.,60]:

2.3. Ա զատ կամ քի մա սին ուս մուն քը

Չարը`որպեսայդպիսինիսկզբանեառկաէությունչէ.
այնչունիէութենական(սուբստանցային)կեցություն:Բայց
այդդեպքումինչո՞վբացատրելաշխարհումառկաչարիքը:
Որտեղի՞ց էայնառաջանում:Առաջքաշելովքրիստոնեա
կանփիլիսոփայությանհամարկարևորայսխնդիրը`Մաշ

տոցն իր պատասխանները կրկին ուղղում է պարսիկների
մազդեականկրոնիդուալիզմիդեմ:Ինչպեսհայտնիէ,մազ
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դեականությունը (կամ զրադաշտականությունը) ելնում
է դուալիստական սկզբունքից, որի համաձայն` աշխարհը
ստեղծվածէերկուաստվածների`բարիՈրմիզդի(Ահուրա
մազդայի)և չարԱհրիմանի (Անհրամանյու,Արհմնի)կող
մից:Դասելովպարսիկներին«խուժադուժազգերի»շարքը,
«որոնք [իսկական] կրոն չունեն»,Մաշտոցնարծարծում է
աշխարհումչարիծագմանվերաբերյալքրիստոնեականտե
սակետը:

Եթե «բոլոր արարածները բարերարի կողմից բարի են
ստեղծվել», և «ոչ ոք բնությամբ չար չի ստեղծվել»,ապա
որտեղիցենառաջացելչարիքնուարատավորությունը:Չ՞է
որ նույնիսկ թունավոր օձերը, առյուծները, հովազները և
առհասարակ«գազաններըբնությամբչարչեն»,նրանքմեզ
ահիմեջպահելով`միայնհիշեցնումենայներկյուղիմա
սին,որմենքպետքէունենանքԱստծուհանդեպ,որպեսզի
մենքչշեղվենքառաքինիկյանքից:

Որոնելովաշխարհումգոյությունունեցողչարիպատ
ճառըևհերքելով չարիի սկզբանեգոյությանհեթանոսա

կան,մասնավորապես`մազդեականհայեցակետը,Մաշտոցն
առաջ է քաշում կամքիազատության,անձնիշխանության
հիմնախնդիրը:Ստեղծելովբանականէակներին, հրեշտակ
ներինևմարդկանց`Աստվածշնորհելէնրանցա զատ կամք, 

ընտ րու թյուն կա տա րե լու ա զա տու թյուն, որը կարող էտանելև'
դեպիբարիք,և'դեպիչարիք:Բայցինչպե՞ստարբերելբա
րիքըչարիքից:Ո՞րնէբարինուչարը,առաքինինևարա
տավորը տարբերելու, գնահատելու չափանիշը: Մաշտո
ցըտալիսէհետևյալպատասխանը.այն,ինչչիհակասում
Աստծուկամքին,չիհակադրվումնրանևուղղվածչէնրա
դեմ,տանումէդեպիբարին, իսկայնամենը, ինչ շեղվում

է վերոգրյալից, ինչ բխում է հպարտությունից ուամբար
տավանությունից և աստվածահաճո չէ` ըստ քրիստոնեա
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կանտեսակետի,որըևպաշտպանումէՄաշտոցը,տանում
էդեպիչարիք:Հենցայստեղ`կամքիայդազատությանմեջ
է,որնօգտագործվումէոչխելացիձևովևԱստծուկամքին
հակառակ` ուղղվելով դեպի արատավորը, այստեղ է չարի
աղբյուրը:«Որովհետևսատանանգոյությունչուներ,մինչև
որնա(այդհրեշտակը–Ս.Ա.)չդարձավամբարիշտ»:Բայց
նույնիսկայդընկած`իրԱրարչիդեմապստամբածհրեշտա
կըչդարձավարարիչ,թեևշատչարիքներէգործումևգայ
թակղումմարդկանց:

Կամքի ազատության և աստվածային նախախնամու
թյան, դրանց առնչակցության խնդիրը Մաշտոցի օրոք և
հետագա դարերում շատ է հուզել քրիստոնյա աստվածա
բաններիմտքերը:Աստվածաշնչիճակատագրապաշտական,
ֆատալիստականդրույթներիևկամքիազատությանմասին
քրիստոնեականուսմունքիմիջևհակասությունըառաջաց
րելէբուռնբանավեճեր,որոնցմասնակցումէինժամանակի
խոշորագույնմտածողները:

ԱյդհարցումՄաշտոցիժամանակակից,արևմտյանեկե

ղեցու սյուներից մեկի`Օ գոս տի նոս Ե րա նե լու (354–430 թթ.)
տեսակետն ուներ ճակատագրապաշտական բնույթ: Այն
տանում էր դեպի աստվածային բացարձակ նախասահմա
նությանճանաչումևփաստորենտեղչէրթողնումմարդու
«անձնիշխանության»համար,որը«շնորհելէր»ինքը`Աստ
ված: Օգոստինոսը գիտակցում էր իր հայեցակետի խոցելի
լինելըևայդպատճառովայնհագեցրելէրբազմաթիվմեղ
մացուցիչվերապահումներով:Այսպես`օրինակ`նաստիպ
ված էր հատուկ վերապահումով նշել, որ «մենք ամենևին
մեզհարկադրվածչենքհամարումո'չ հերքելկամքիազա
տությունը`ընդունելովԱստծունախագիտությունը,ո'չէլ

ժխտել(որնանպարկեշտությունէ)ապագայիԱստծուկան
խատեսությանը`թույլտալովկամքիազատությունը:Մենք
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ընդունումենքև՛մեկը,և՛մյուսը.մեկըլավհավատալուհա
մար,մյուսըլավապրելուհամար»1:Չնայածայսշեղմանըև
իրարամերժտեսակետներիէկլեկտիկհամատեղմանը,Օգոս
տինոսիուսմունքըչփոխեցիրֆատալիստականբնույթը:

Մյուս ծայրահեղ տեսակետի արտահայտությունն էր
Օգոստինոսի գլխավոր հակառակորդ աստվածաբան Պելա 

գիո սի (360–418 թթ.) ուսմունքը, որտեղ աստվածային
շնորհն ու նախախնամությունը կորցնում էին իրենց նշա
նակությունը: Ըստ Պելագիոսի` մարդը ծնվում է առանց
որևէ մեղքի, նրավրա ծանրացած չէ սկզբնական (Ադամի)
մեղքը,ևնամեղքէգործումինքնիրկամքով,և ինքնէլ
իրվարքով,առանցԱստծումասնակցության,վաստակումէ
«փրկություն»:Պելագիոսիուսմունքը418թ.մերժվեցեկե
ղեցուկողմիցև431թ.դատապարտվեցԵփեսոսիտիեզերա
կանժողովում:Սակայնայդդատապարտվածությունը չէր
նշանակում,որեկեղեցինայսհարցումընդունեցՕգոստի
նոսի տեսակետը` որպես պաշտոնական ուսմունք: Եկեղե
ցու կողմից հովանավորվող ուղղափառ տեսակետը տվյալ

հարցումհեռուէինչպեսօգոստինոսականության,այնպես
էլպելագիոսականությանծայրահեղություններից:Ուղղա
փառուսմունքիհամաձայն,չկաո'չբացարձակնախախնա
մություն,ո'չէլկամքիբացարձակազատություն:«Փրկու
թյունը», որպես մարդկային կյանքի գերագույն խնդիր,
պահանջում է միաժամանակ և՛ Աստծու, և՛ մարդու մաս
նակցություն:Դաաստվածամարդկայինխնդիրէ:Մինչդեռ
Օգոստինոսըչափազանցնումէրաստվածայինիդերըև,ըստ
էության,հակվելովանսահմանափակնախասահմանվածու
թյան և նախախնամության` իմաստազրկում էր մարդու
մասնակցություննիրիսկփրկությանհարցում:ԻսկՊելա

գիոսըևպելագիոսականները,առաջինգծիվրամղելովմար

1Августин. Творения блаженного Августина. Ч. III. Киев, 1906. С. 258. 
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դու«անձնիշխանությունը»,նսեմացնումէինաստվածային
նախախնամության դերը և Աստծու գործուն մասնակցու
թյունըմարդու«փրկության»և«շնորհներին»արժանանա
լուհարցում:

Մաշտոցը,լինելովՕգոստինոսիևՊելագիոսիմիջևտե
ղի ունեցող բուռն բանավեճի ժամանակակիցը, քաջատեղ
յակ էր նրանց հայացքներին, բայց կարողացավխուսափել
նրանց ծայրահեղություններից ու մնալ «ուղղափառ»տե
սակետիպաշտպանությանդիրքերում:Ինչպեսցույցէտա
լիսնրահայացքներիվերլուծությունը,Մաշտոցըկանգնած
է հակաճակատագրապաշտության դիրքերում և մերժում է
Օգոստինոսիբացարձակնախասահմանությանգաղափարը:
Նաընդունումէմարդկայինհոգու«անձնիշխանությունը»
ևգտնում,որչարիքնառաջանումէազատկամքի«փրկող
շնորհին»դիմադրելուհետևանքով:

Քրիստոնեական ուղղափառ այդ տեսակետը հիմնա
կանում ուղղված է պարսից դուալիստական կրոնի դեմ:
Մաշտոցը մերժում է մազդեական կրոնափիլիսոփայական

ուսմունքը, որի համաձայն` աշխարհը գտնվում է երկու
աստվածային ուժի` բարու և չարի, լույսի և խավարի իշ
խանության տակ: Ըստ մազդեական ուսմունքի` ամբողջ
տիեզերքը լցված է լույսի (սրբազան, բարի բանականու
թյան)ևխավարի(անարգ,չարբանականության)միջևտե
ղի ունեցող մշտնջենական հակամարտությամբ: Բայց դա,
ասումէՄաշտոցը,սուտուսմունքէ,«որովհետևխավարը
գոյությունչուներևչունի,որովհետևայնստվերէ`մար
միններիցառաջացող,ևոչթեինչ–որէություն:...Ստվերը,
այսինքն`խավարըվերանումէևայլևս չիերևում,երբոր
ծագում է լույսը» [Հաճախ., 61]: Չարը նման է էությամբ

գոյությունչունեցողխավարի.այն,ըստՄաշտոցի,ազատ
կամքիարգասիքէ,որըհակվածէմեղսագործության:Կամ
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քիազատությունը,«անձնիշխանությունը»մարդըպետքէ
գործադրիբարիգործերկատարելուհամար:Դրանումէ,ըստ
Մաշտոցի, նրափրկությունը, մինչդեռ չար գործը, որ կա
տարվումէնույնազատկամքով,մարդունտանումէդեպի
կործանում[Հաճախ.,77]:Կամքիազատությանճիշտօգտա
գործումիցէկախվածնրաապագան,որովհետևերկրիվրա
գործածգործերովէԱստվածորոշումարդարհատուցումը:
«ԱնձնիշխանկամքովմենքկարողենքԱստծունթեքելդե
պիբարիկամք`մերբարիգործերով,ինչպեսևթեքելդեպի
պատուհաս`ըստմերչարգործերի:Որովհետևմերկամքից
է կախված` վայելել [նրա] բարիքներից կամ մերժել» [Հա
ճախ.,235]:Այսպիսով`բարիգործերիհամարԱստվածնրան
հաղորդ է դարձնում «շնորհների», տալիս «փրկություն»:
Աստվածաշխարհումամենինչբարիէստեղծել.«իսկչարի
քը,որնառաջէգալիսկամքիազատությունից,ամենմեկին
առանձինտանումէդեպիկործանում»1:

Ստեղծելովմարդունիրկերպարանքովունմանությամբ`
Աստվածշնորհելէնրանբանականությունևազատկամք,

«որպեսզինաիմանաինչպեսխուսափելչարիցևընտրելբա
րին...իրազատկամքով»[Ագաթ.,137]:Իտարբերություն
մարդու`երկինքնուերկիրը,արևը,լուսիննուաստղերը,ծո
վերը,գետերը,կենդանիները,բույսերը,այսինքն`ողջբնու
թյունըապրումևշարժվումէնախասահմանվածօրենքնե
րով,այնզուրկէբանականությունիցևչունիընտրություն
անելուկարողությունևազատություն,այդիսկպատճառով
էլանշեղորեն ենթարկվում էԱստծու հրամաններինև եր
բեքչիհեռանումդրանցից:«Եվմիայնմարդունէտրված
կամքիազատությունը,որպեսզինագործիայնպես,ինչպես
կցանկանա»[Ագաթ.,140]:Բայցարդենառաջինմարդնօգ

1 Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1914, էջ 135: Այսուհետ 
տեքստում` Ագաթ. 



 ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 111

տագործեցայդազատություննիվնասիրենևմեղքգործեց,
ճաշակելովարգելվածպտուղը:Աստվածոչմիառնչություն
չունի չարի հետ, որնառաջ եկավոչ նրակամքով:Գոյու
թյուն ունի մեկանսահմանորեն բարի կենարար էություն`
«անսպառ լույս,աննկարագրելիփառք,անիմանալիպատ
կեր»[Ագաթ.,159]:Դամիակաստվածայինգոյնէ,բարու
ևլույսիաղբյուրը,որը«ընդգրկումէամենինչ,գտնվումէ
ամենինչիհիմքում,ամենինչիցվերևամենինչիցդուրս.
ամենինչառաջէեկելնրանից,ամենինչգտնվումէնրամեջ
ևամենինչգոյությունունինրափառքիհամար»[Ագաթ.,
181]:

Ինչպեստեսնումենք,Մաշտոցիկրոնափիլիսոփայական
համոզմունքը հետապնդում է նաև ջատագովական նպա
տակներ: Այն պարունակում է քրիստոնեական հավատի
պաշտպանություն և արդարացում, ինչպես և Հայոց եկե
ղեցու համարամենից մեծ վտանգ ներկայացնող մազդեա
կան դուալիստական կրոնափիլիսոփայության հերքում:
Որպեսքրիստոնեականուսմունքիջատագով`նաձգտումէ

քրիստոնյաներիԱստծուցվանելմազդեականաստվածների
բոլոր հնարավոր ոտնձգությունները և հերքել նրանց մե
ղադրանքներըքրիստոնեականուսմունքիանհետևողակա
նությանուհակասականությանվերաբերյալ:

ԻդեալիստականմոնիզմիդիրքերիցՄաշտոցըձգտումէ
հիմնավորելայնդրույթը,որԱստվածոչմիառնչություն
չունի աշխարհում երևացող և մերթընդմերթ տարածվող
չարի հետ:Սակայն նրաապացույցներն ունենավելի շատ
կատեգորիկհայտարարություններիբնույթ`արվածհամոզ
ված քրիստոնյայի կողմից: Մազդեական–զրադաշտական
դուալիզմը, որը կրում է դիալեկտիկայի սաղմեր և ընդու

նումիրարդեմպայքարողերկուսկզբունքներիգոյությու
նը, չնայած այն սուր քննադատությանը, որ ենթարկվում



112  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

է մոնիստական, բայց նույնպես կրոնական, քրիստոնեա
կան փիլիսոփայության կողմից, ըստ էության` չի հերք
վում,որովհետևչարիառկայություննընդունվումէ,միայն
մերժվումէԱստծուառնչությունըչարին:Վերջինհաշվով`
քրիստոնեությանևհեթանոսության(այդթվում`մազդեա
կանության)փիլիսոփայականուսմունքներիմիջևպայքա
րը հայրաբանությաններկայացուցիչների ու ջատագովնե
րի,ինչպեստվյալդեպքումնաևՄաշտոցիմոտհանգումէ
սոսկմոնոթեիզմիևպոլիթեիզմիհակադրման,քրիստոնեա
կանուսմունքիկարևորդրույթներիփիլիսոփայականհիմ
նավորման և դրա` հեթանոսության նկատմամբ գերազան
ցությունըապացուցելուձգտման:

Նմանքննադատությանխոցելիությունը,քննադատու
թյուն, որը հետապնդում է ջատագովական նպատակներ,
այնէ,որմազդեականփիլիսոփայությանհետևորդըկարող
էոչառանցհիմքիմեղադրելքրիստոնյաաստվածաբանփի
լիսոփային,որնաձգտումէխուսափելպատասխանտալու
այնհարցին,թեորնէաշխարհումգոյությունունեցողիրա

կան չարիքի ծագման և հարատևման պատճառը: Չէ՞ որ,
ըստ քրիստոնեականտրամաբանության,Աստվածամենա
զոր է և կարող է կանխել չարիամեն մի դրսևորում, բայց
նաայդչիանումևթողնումէ,որիրարարածներըտանջ
վենումատնվենչարչարանքների:Կամքիազատությունը
շնորհվածէԱստծուկողմից,բայցհենցայդազատությունն
էգայթակղումմարդուն,ովնախապեսչգիտի,թեաստվա
ծահաճոէայսկամայնիրարարքը,միտքը,կիրքը:Միակ
ելքնայդկացությունիցմարդունազատընտրությունանե
լուշնորհիցզրկելնէ:Բայցդրանիցկվերանա՞չարիքը:Ո՛չ
ամենևին:ԱյդդեպքումդրաաղբյուրըկմնաինքնԱստված,

ինչնանկարելիէրքրիստոնյաջատագովիհամար:Այստե
ղիցէլծագումենմարդու«անձնիշխանության»վերաբեր
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յալ բոլոր նրբահյուս դատողությունները, այն շնորհված
ազատության, որիցԱստծու կամքին հակառակ ծնվում են
չարիքը,մեղքըևամենտեսակիաղետները,որհետապնդում
են մարդուն նրա ծննդյան օրվանից մինչև մահվան օրը և
հանգիստ չենթողնումնրաննույնիսկանդրշիրիմյանաշ
խարհում,ուրնասպասումէահեղդատաստանիօրվան:

Մաշտոցի հայացքները,պարսիցմազդեականուսմուն
քիկարևորագույնմիդրույթիկրոնափիլիսոփայականհեր
քումից բացի, ունեն նաև քաղաքական միտվածություն,
քանիորաներկբայորենհակադրվումենզավթիչներիկրո
նին,զավթիչներ,որոնքչէինթաքցնումիրենցթշնամական
վերաբերմունքըՀայաստանումիշխողքրիստոնեականկրո
նի հանդեպ: Մաշտոցի հայացքներում արտացոլվել է Հայ
եկեղեցուձևավորվողդավանաբանությունը,ուրհասունա
նում էին հակաճակատագրապաշտական փիլիսոփայական
գաղափարներ: Մերժելով մազդեական ճակատագրապաշ
տությունը,որըչարիքըբխեցնումէրաստվածայիներկրորդ
սկզբնապատճառից` չար աստված Ահրիմանից, Մաշտոցը

չարագործությունների և արհավիրքների պատասխանատ
վությունըդնումէրմարդկանցվրա,որոնցդեմկարելիէր
և հարկավոր էրպայքարմղել:Չարինդիմադրելու գաղա
փարը`այնկանխելուկամարմատախիլանելունպատակով,
օտարերկրյանվաճողներիդեմհասունացողգոտեմարտիար
տահայտություննէր,միգաղափար,որըհետագայումզար
գացվեցՄաշտոցիհավատարիմհետևորդևաշակերտԵզնիկ
Կողբացու աշխատության մեջ, որն ավարտին էր հասցվել
պարսից դեմ բռնկված համաժողովրդական ապստամբու
թյաննախօրեին:

Մյուս կողմից` կամքի ազատության, «փրկության»,

«շնորհի», բարու և չարի ծագման վերաբերյալ Մաշտոցի
գաղափարները,ինչպեստեսանք,տարբերվումէինՕգոստի
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նոսիհայացքներից:Հայտնիէ, որաշխարհումգոյություն
ունեցողչարիքըՕգոստինոսըբացատրումէրորպեսմարդու
մեղսագործությանհամարԱստծուտվածպատիժ,իսկզբա
նեմեղսալիմարդու,ումողջկյանքըպետքէնվիրվածլինի
մաքրմանը, քավությանը` այն աշխարհ անցնելու համար:
Ըստնրա`մարդկանցմիմասը ծնվում է բարի բնությամբ,
մյուսմասը`չար.դասահմանվածէԱստծուկողմից,ևինքը`
մարդը, զրկված է ընտրելու ազատությունից, նրա կամքն
ազատչէ:

ՄաշտոցըհակադրվումէՕգոստինոսի`բացարձակնա
խասահմանվածությանգաղափարինև,զարգացնելովմար
դուկամքիազատությանմասինիրտեսակետը,վերացնումէ
Աստծուհանդեպհնարավորմեղադրանքնարարմաներկա
կի`բարիևչարբնույթիվերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է նշել, որ և՛ Օգոստինոսը, և՛ Մաշտոցը`
որպես նույն ժամանակաշրջանի գործիչներ, յուրովի էին
փորձում լուծել չարի ծագումնաբանության, մարդու մե
ղանչականությանևնրա«փրկության»հիմնախնդիրները:

Հայրաբանական ուղղության փիլիսոփաների այդ սերնդի
կենդանության օրոք մշակվում էին դավանաբանության
նրբությունները: Եկեղեցու նվիրապետները և ժողովները
որոշ ժամանակ հանդուրժում էին «կարծիքների ազատու
թյունը»,իսկհետո,եկեղեցաքաղաքականտարբերնկատա
ռումներիցելնելով,ամրագրումէինհեղինակավոր«եկեղե
ցուհայրերից»որևէմեկիտեսակետըկամէլվերականգնում
մինչևբուռնբանավեճերըեկեղեցուգաղափարականզինա
նոցումեղածնախկինտեսակետը:

Այդպեսեղավևտվյալդեպքում:Օգոստինոսիմահվա
նիցմեկտարիանց,ԵփեսոսիՏիեզերաժողովը (431թ.)բա

րեհաճ վերաբերմունք ցուցաբերելով նրա ուսմունքի հան
դեպ և դատապարտելով Պելագիոսին, այնուամենայնիվ,
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աշխատեց ձերբազատվել հետևողական օգոստինոսակա
նությունից և որպես պաշտոնական հավատամք հռչակեց
միէկլեկտիկուսմունք,որնընդունումէրև'աստվածային
նախասահմանությունըև'մարդու«անձնիշխանությունը»:
Այսինքն`որոշփոփոխություններովև լրացումներովՏիե
զերաժողովըվերադարձավհինտեսակետին,որըմշակելէին
նախորդեկեղեցականհայրերը:Եկեղեցուևիշխողխավերի
շահերից,ինչպեսևկոնկրետիրադրությանուքաղաքական
պայմաններիցէկախված,թեայդէկլեկտիկուսմունքիո՞ր
կողմըպետքէշեշտելևառաջմղել:

Մաշտոցը,ովչէրբաժանումՕգոստինոսիևՊելագիոսի
ուսմունքների ծայրահեղությունները, հավատարիմ մնաց
հինուղղափառուսմունքինև,ելնելովնրաէկլեկտիկբնույ
թից,շեշտումէրկամքիազատությանսկզբունքը`հայիրա
կանությանմեջստեղծվածքաղաքականևկրոնագաղափա
րականպայմաններինհամապատասխան:

Հայաստանի ներքին վիճակը, ուրպարսիկների կրոնա
կան ոտնձգություններիպատճառով ստեղծվել էր լարված,

պայթունավտանգ իրադրություն, և արևմտյան հավատա
կիցների` Հայ եկեղեցու ճակատագրի հանդեպ բացահայտ
անտարբերությունը ստիպեցին Մաշտոցին և հայ մյուս
գաղափարախոսներինզարգացնելայնպիսիգաղափարներ,
որոնքարտացոլումէինՀայաստանիգաղափարախոսական
ոլորտներումիշխողտրամադրություններըևմտայնությու
նը,ինչպեսև,հասկանալիէ,նրաժողովրդի,հատկապեսվե
րինխավերիքաղաքական, կենսական շահերը:Ավելիվառ
այդգիծըդրսևորվեցքիչավելիուշ`ուղղափառուսմունքի
մեկայլհետևորդի,ՄաշտոցիհավատարիմաշակերտԵզնիկ
Կողբացու «Եղծ աղանդոց» («Կեղծ ուսմունքների հերքու

մը»)երկասիրությանմեջ:
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2.4. Ի մա ցու թյան խնդի րը

Մաշտոցիաշխատություններում որոշտեղ է հատկաց
ված մարդու ճանաչողական ունակությունների հարցին:
Այդոչմեծծավալունեցողտեղիներըհնարավորությունեն
տալիս պատկերացում կազմել Մաշտոցի իմացաբանական
հայացքներիևառհասարակհայփիլիսոփայականգրակա
նության զարգացման վաղ շրջանում առկա իմացաբանու
թյանսաղմերիմասին:

Մաշտոցըփորձումէպարզել,թեինչպիսիմիջոցներով
ևինչձևովէմարդըճանաչումիրենշրջապատողաշխար
հը: Աստված մարդուն շնորհել է բանական հոգի և ազատ
կամքուդրանովիսկնմանեցրելիրեն:Բայցմարդնինչպե՞ս
է իրականացնում իր բանական ունակությունը, ևաշխար
հաճանաչմանհամարի՞նչհնարավորություններնաունի:

Նախ,ասումէՄաշտոցը,«Աստվածստեղծելէաշխար
հըորպեսմիդպրոց»,որպեսզինրաբանականարարածնե
րըուսանենԱրարչիխնամքը,կարողանանաստիճանաբար

ճանաչել նրա կողմից ստեղծվածաշխարհը: Երկրորդ` այդ
դպրոցումուսուցումըդյուրացնելունպատակով«արարած
ների կողմից ուսումնասիրվող բաները նա հորինեց որպես
դպրությանգրերևդրանցանուններտվեց,որպեսզիանուն
ներըհնարավորությունտանիրարիցտարբերելուգրերը,և
որպեսզիգրածըարտահայտիանվանէությունը»[Հաճախ.,
6869]: Ի դեպ` նշենք, որ գրերիևդրանցանունների հետ
կապվածայսօրինակըկարողէմիանգամևսհանդեսգալ
որպեսապացույց`հօգուտայնբանի,որ«Հաճախապատում
ճառերի» հեղինակնանմիջականառնչություն ունիգրերի
ստեղծման գործին: Գրիգոր Լուսավորչի շուրթերում այս

օրինակն ունկնդիրների համար անհասկանալի և անտեղի
պիտիլիներ:
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Ըստ Մաշտոցի` աշխարհի իմացությունը երկարատև
գործընթացէ,ինչպեսևմարդնիրծնունդիցհետոհնարա
վորությունչունիանմիջապեսդրսևորելիրմտավոր,ճանա
չողական կարողությունները: Դրանք բացահայտվում են
աստիճանաբար`նրամարմնիաճիևձևավորմանհամապա
տասխան,քանզիմարդըմարմնիևհոգումիասնությունէ
կազմում:«Մութևխավարորովայնիցծնվածմարդըձևա
վորվածէերևումերկրիվրա:Եվերբմարմինըսնվելովաճում
է և ստանում կատարյալ հասակ, նա տարբեր արվեստներ
սովորելովդաստիարակվումէ,ևբանականումտքովօժտ
վածհոգին`մարմնիաճինհամապատասխան,ուսուցիչների
խրատներիշնորհիվբացահայտումէճանաչելուևիմանա
լուընդունակությունը»[Հաճախ.,150]:

Այս միտքը, անշուշտ, հիմք չի կարող լինել` կարծե
լու, թեՄաշտոցըպլատոնական «բնածին գաղափարների»
կամբնածինգիտելիքներիմասինուսմունքիկողմնակիցէ,
ևթեճանաչողությունըհանգումէարթնացմանկամվեր
հիշմանայնգիտելիքների, որոնք նախապես ներդրված են

հոգումեջ:Այստեղխոսքնանհատմարդուճանաչողական
ունակություններիզարգացմանմասինէ,որտեղկարևորա
գույնդերըպատկանումէուսուցմանըևուսուցչին,որոնք
ևլցնումեննրահոգեկանաշխարհը`մարդուտարիքինու
նրամտավորկարողություններինհամապատասխան:

Իմացությունը,գիտությունը,ըստՄաշտոցի,օգնումէ
«ճանաչելԱստծուն»:Հասուլինել,իմանալնրան`մարդան
կարողէ,բայցնաիվիճակիէճանաչելԱստծուն`նրաարա
րածներին,նրաստեղծածաշխարհնուսումնասիրելով,իմա
նալով,ըմբռնելով:ՄաշտոցըչիդնումԱստծուգոյության
ապացուցմանհարցը:Նրահամարդաաներկբաճշմարտու

թյունէ:Աստվածանիմանալիևանըմբռնելիէբանականու
թյանհամար,սակայնճանաչողությունըկարողէմոտեցնել
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նրան, կարող է նպաստել «արարածների միջոցով իմանալ
երկնքիևերկրիևնրանցվրագտնվողարարածներիարար
չին,ևլինելնրակամքիաշակերտևարբանյակ»[Հաճախ.,
150]:Հենցդրահամարանհրաժեշտէդաստիարակության,
ուսուցմանևշրջապատողաշխարհիհետազոտմանմիջոցով
լայնորենզարգացնելմարդումեջներդրվածբանականու
նակությունը:

Ճանաչողության գործիքներն են բանականությունը և
զգայարանները:Դրանք,ասումէՄաշտոցը,«ստեղծվածեն
Աստծու կողմից որպես կյանքի [համարանհրաժեշտ] գոր
ծիքներ» [Հաճախ.,221]:Դրանցօգնությամբմարդճանա
չումէիրերը,տարբերումէչարնուբարին,վնասակարնու
օգտակարը, խուսափում է չարից և ընտրելով բարին` հա
ճոյանում Աստծուն: Դրանց հիմնական նշանակությունն
ուպաշտոնըայն է, որ ճանաչելովաշխարհը` մարդպետք
էգտնիճշմարտությունըևհասկանակյանքիիմաստը,որը,
ըստ Մաշտոցի, Աստծուն ծառայելն է և առաքինի կյանք
վարելը,որոնքէլտանումենդեպիմշտնջենականերանու

թյունանդրշիրիմյանաշխարհում:Ճշմարիտիմացությունը
բանականևզգայականիմացություններիմիասնությունէ:

Ճանաչողությունը հնարավոր է միայն այս` երկրային
կյանքում: Դրա համար պետք է զգայելի իրերի և զգայո
ղի,ճանաչելիիևճանաչողիառկայություն,այսինքն`իմա
ցությանօբյեկտիևսուբյեկտի,որոնքչենկարողլինելո'չ
մարդուծնունդիցառաջ,ո'չէլնրամահվանիցհետո,որով
հետև իմացության, ճանաչողության իրականացումը հնա
րավոր է այդ երկուսի առկայության դեպքում միայն և
նրանց` շփման մեջ մտնելու անհրաժեշտ պայմաններում:
Միայն ընկալող զգայարանի առկայությունը դեռ բավա

կանչէզգայությունառաջացնելուհամար,ինչպեսևուղե
ղիառկայությունըբավականչէբանականճանաչողության
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համար:Օրինակ`մորարգանդումգտնվողերեխանօժտված
լինելովզգայարաններով`«չգիտիո'չերկրիգեղեցկությու
նը,ո'չարևիլուսավորությունը,ո'չ լուսնի,աստղերի,օրե
րիևամիսներիշարժումը,ո'չբույսերիպտղաբերությունը»
[Հաճախ.,220]ևայլն:Այսաշխարհընրահամարծածկվածէ
արգանդով,այնչիազդումնրազգայարաններիվրա,ևդրա
պատճառովնաոչինչչգիտիաշխարհիմասին:Նույնձևով
էլմարդուհոգինայնաշխարհումոչինչչիճանաչում,բայց
արդենմիայլպատճառով.այնաշխարհը,որը,ըստՄաշտո
ցի,իրականգոյությունունի,ազդումէմարդկայինհոգու
վրա,բայցայնիվիճակիչէճանաչել,քանիորչենգործում
նրա զգայարանները: Նախապես անդրշիրիմյան աշխարհի
մասինմարդանկարողէորևէբանիմանալ,որովհետև«այն
ո'չաչքնէտեսել,ո'չականջնէլսել»:

Այսպիսով` առանց զգայարանների և ճանաչողության
օբյեկտիշփմանանհնարէինքնինճանաչումըորպեսայդ
պիսին: Զգայարաններն ընկալում են արտաքին աշխարհը
միայն այն ժամանակ, երբ դրանց և ընկալելի իրերի միջև

չկաանջատողպատնեշ,ուեթեզգայարաններըառողջենև
գործուն:Առանցդրամարդկայինհոգինանկարողէճանա
չելորևէբան:

Յուրաքանչյուրզգայարան,ըստՄաշտոցի,կատարում
էիրգործառույթը:Աչքնընկալումէտեսանելիկերպարնե
րը,ականջը` ձայնը, քիթը` հոտը ևայլն: Սակայն զգայա
րաններըհավասարչեն`ըստճանաչողականուժիևխաղա
ցած դերի: «Բոլոր զգայարաններից, – ասում է Մաշտոցը,
–ամենամաքուրը,բարձրըևանաղարտըտեսողություննէ,
ինչպեսայդսահմանվածէԱստծուց» [Հաճախ.,222]:Այն
ուղեղինէհասցնումճանաչվողիրիվերաբերյալամենակա

րևորտեղեկությունները:Սակայննաչիկարողտալայնտե
ղեկությունները,որգալիսենայլզգայարաններից:«Ամեն
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միզգայարանհոգուհամարկատարումէ[միայն]իրհամար
սահմանվածպաշտոնը,անկարողլինելովկատարելիրընկե
րոջ(իմա`այլզգայարանի–Ս.Ա.)գործը:Այսպես`աչքըչի
կարողլսել,ականջը`տեսնել,իսկլեզուն`հոտոտել...ամեն
մեկը կապված լինելով որոշակի գոյի հետ» [Հաճախ., 186
187]:

Զգայականիմացությանարդյունքներըբանականիմա
ցության հիմքն են: Թեև զզայարաններից եկող տեղեկու
թյուններըչափազանցկարևորենաշխարհիճանաչմանհա
մար,բայցդրանցլրիվվստահելչիկարելի,որովհետևդրանք
կարող են տալ նաև աղավաղված տեղեկություններ, իսկ
երբեմնէլերևութականնիրականիտեղընդունել:Այդիսկ
պատճառով`զգայարաններիցուցումներըպետքէստուգվեն
մտքիկողմից,որըճանաչողությանվերինաստիճաննէ:

Մարդկային միտքը, բանականությունը, ըստ Մաշտո
ցի,վճռականդերէխաղումաշխարհիճանաչմանգործում:
Բանականությունը հավաքում է իր մեջ զգայարաններից
եկողտեղեկությունները,ստուգումևուղղումէդրանցցու

ցումները: Միայն բանականությունն է ճանաչում ճշմար
տությունն իր ամբողջության մեջ: Բանականության գոր
ծունեությունը մտածողը կապում է մարդու ուղեղի հետ:
«Բանականության իմաստությունը բնակվում է ուղեղում,
–գրումէՄաշտոցը,–այնգտնվումէգլխում.նաբոլորան
դամների պսակն է, զգայարանների գործարանը, շարժում
ների առաջնորդը և բոլոր անդամների հսկիչը, ուսուցիչը
և հրամանատարը, որը ուղղում է սխալվող անդամներին,
հաստատունէդարձնումվրիպողներին,իմաստունէդարձ
նումանգետներին,լիացնումէկարիքունեցողներին,բոլոր
հնարքներովիրևուրիշներիփրկությանճարնէգտնումև

հանդեսգալիսհոգուիմաստությանգանձարան»[Հաճախ.,
225]:
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Մաշտոցըգերադասումէբանականճանաչողությունը`
համարելով,որայնտալիսէճշմարիտգիտելիք,որնիրհա
վաստիությամբգերազանցումէզգայարաններովձեռքբեր
վող առարկայական գիտելիքը: Զգայարանները բանակա
նությանօգնականներնուսպասավորներնեն,բայցդրանց
վրա չի կարելի անվարան հույս դնել, որովհետև դրանք
հաճախսխալվում ենև կարող ենթվացող բաննիրականի
տեղընդունել:Ահաայստեղէ,որհանդեսէգալիսբանա
կանությունը,որնուղղումէզգայարաններիսխալցուցում
ները:Բանականություննայնկենտրոննէ,որնապահովում
է զգայարանների աշխատանքը, նա գործողության մեջ է
դնումդրանց:Բանականություննիմանումէ,թեդրանքերբ
ենճիշտտեղեկություններտալիսևերբ`սխալ,ևուղղում
է դրանք: Եվպարտադիր չէ, որ բանականությունը ղեկա
վարվի անմիջական զգայական տվյալներով: Նա կարող է
ճանաչել իրերն ու դրանց որակական հատկանիշները նաև
անուններով,որոնքտրվածենարարմանժամանակԱստծու
կողմից:Բացահայտելովդրանցիմաստը`«մենքանուններից

ճանաչումենքիրերը»[Հաճախ.,71]:Բաղդատելովանուն
ներնիրերիկամհատկություններիհետ,միտքըորոշումէ`
համընկնու՞մենդրանք,թեոչ:Որպեսկանոն`բանականու
թյունը հաստատում է իրերի և նրանցանվանումների հա
մապատասխանությունը, օգնումզգայարաններին,ինչպես
օրինակ` «քաղցրըև դառը, որոնքքիմքով հավասարապես
ընկալվումենորպեսհամեր,ևանվանումովէորմիմյանցից
տարբերվումենքաղցրևդառը[համերը]:Եվսահաստատ
վածէԱրարչիտեսչությամբ»[Հաճախ.,6970]:

Ճանաչողության խնդիրն այն է, որ մարդն իմանա,
ըմբռնի իրերի բուն էությունը` համեմատելով զգայարան

ներիտեղեկություններնայնբովանդակությանհետ,որու
նենհասկացությունները`այդնույնիրերիանվանումները:
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Այդանուններըկամիրերիգաղափարները,ըստՄաշտոցի,
գոյությունունեինԱստծումտքումմինչևայդիրերիստեղ
ծումը:Արարմանգործողությամբիրիամենմիգաղափարին
տրվում էր համապատասխան բնություն: Նախապես գո
յություն ունեցող «անուններին պետք էին բնություններ,
որոնք [զորությամբ]հատուկէինանուններին, որովհետև,
օրինակ, երկիրը, ասում է [Սուրբ Գիրքը], բոլորովին ան
տեսանելիևանպատրաստէր:Եվսկսելովխոսքովստեղծել
արարածներին`նաանվանեցլույսըցերեկ,որըարարածների
կազմությանբացահայտողնէ,որովհետևայն,ինչխոսքով
պետքէստեղծվի,լույսըայդստեղծվածըպետքէցույցտա»
[Հաճախ.,69]:

Այսպիսով` իրի գաղափարը գոյություն ունի Աստծու
մտքում մինչև իրի գոյացումը, և այդ պատճառով` իրերի
հասկացություններընրահամարիրականհոգևորէություն
ներեն,որոնքհետոձեռքենբերումմարմնականգոյություն:
Ուստի` իմացության ընթացքում կարևոր դեր է խաղում
մարմնապես գոյություն ունեցող իրերի անուն–հասկացու

թյուններիճանաչումը,որըևլրացվումէզգայարաններից
եկողտեղեկություններով:

Հետևաբար` մարդու բանական–ճանաչողական հնարա
վորությունների իրականացման գործընթացը պայմանա
վորվածէթե՛ֆիզիկական,թե՛հոգեմտավորգործոններով,
քանզի դրա համար անհրաժեշտ են և՛ մարմնական աճ, և՛
դրան համապատասխան դաստիարակություն ու կրթու
թյուն:Հակառակպարագայում,այսինքն`գործոններիցմե
կի ուժեղացմանդեպքումտեղի է ունենում մյուսիթուլա
ցումևկործանում,ինչը,իրհերթին,հանգեցնումէամբողջ
բնական գործընթացի խախտման: Ուստի` մարդ–անհատի

նորմալ զարգացման համար անհրաժեշտ է երկու գործոնի
համաչափ,ներդաշնակհամակցում:
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Մաշտոցիմեջբերվածհատվածներումևդատողություն
ներումառկաենմիշարքսկզբունքներ,որոնքկարևորնշա
նակություն ունեն նրա իմացաբանական հայացքների և
ողջաշխարհայացքիբնութագրմանհամար:Առաջին`նյու
թականի և ոչ–նյութականի, ուղեղի ու բանականության,
զգայարանների և զգայությունների կապը. մարմնականը
անմարմնականի կրողն է, զետեղարանը: Այլ կերպ ասած`
ինչպես անդրանցական, աննյութական Աստված ուղղոր
դումէբնական,տիեզերականբոլորգործընթացները,նույն
պեսաննյութականբանականություննուղղորդումէբոլոր
զգայարանների և մարմնի մասերի գործողությունները:
Անտիկ բնափիլիսոփայությանավանդույթի ոգովՄաշտո
ցըհամանմանությունէտեսնումմակրո–ևմիկրոտիեզերքի
գործառնություններիմիջև:

Իմացությաննպատակը,ըստՄաշտոցի,Աստծուճանա
չումնէ,բայցայնկատարումէխնդրիմիայնկեսը,այնմո
տենումէԱստծուճանաչմանընրաարարածներիիմացման
միջոցով[Հաճախ.,150]:Աստծունիմանալևճանաչելկարե

լիէմիայնհավատիշնորհիվ,որնէլհանդեսէգալիսորպես
իմացությանբարձրագույնձև:«Անսխալիմաստությունըև
Աստծուճանաչումըձեռքենբերվումհավատով»,–հաստա
տումէՄաշտոցը[Հաճախ.,68]:

Այսպիսին է հայկական հայրաբանության հիմնադրի
դատողությունների օրինաչափ արդյունքը: Ճանաչողու
թյունը խաղում է ենթակայական դեր, այն միայն օգնում
է մոտենալ գերագույն, աստվածային էության ճանաչմա
նը`նրաստեղծածբնությանճանաչմանմիջոցով:Աստված
գտնվում է բնությունից վեր, նա բացարձակ, գերբնական
էություն է, որը հավերժ ուանսպառ իր բարությունից ել

նելով`ստեղծումէամենինչ,յուրաքանչյուրգոյ,ողջտիե
զերքը:
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Հասկանալիէ,որգերբնականապաշտությունըևարար
չականությունըպետքէՄաշտոցինհանգեցնեինհայտնու
թյան գաղափարին, գիտության հանդեպ հավատի գերա
զանցության հաստատման: Այդպիսին էր քրիստոնեական
փիլիսոփայությանկարևորագույնպահանջներիցմեկը,որը
հետևողականորեն, եկեղեցու ուղղափառ հայրերի, համոզ
ված քրիստոնյայի դիրքերից զարգացնում էր Մաշտոցը:
Այդպատճառով էլ հասկանալի է, որ բուն իմաստով իմա
ցաբանությունՄաշտոցիմոտչկա:Ճանաչողությանաստի
ճաններիևձևերիմասիննրաասույթներնարտահայտված
ենդեպքիցդեպք`հայրաբանությանգոյաբանականևտիե
զերաբանականխնդիրներնարծարծելիս,այսինքն`այնչա
փով,որքանովդաանհրաժեշտէաշխարհումմարդուտեղը
ցուցադրելուհամար,միաշխարհ,որըստեղծվածէաստվա
ծայինանիմանալի–անմատչելիէությանկողմից,ևբացատ
րելումարդու, բնությանևԱստծումիջևսահմանվածհա
րաբերությունը, նրանց կապն ուառնչակցությունը, ցույց
տալու մարդու` որպես Աստծու բարձրագույն արարածի

հատկանիշներըևառանձնահատկությունները,ումհամար
բարձրյալըստեղծելէողջտիեզերքը,բուսականուկենդա
նականաշխարհը:

Այսպիսով` Մաշտոցի ուսմունքում իմացությունը վե
րածվում է աստվածաճանաչման, իսկ բնության բանական
հետազոտությունըդառնումէլոկօժանդակմիօղակ`նրա
ստեղծողին իմանալու, նրա բարության և արդարության,
նրաստեղծածիգեղեցկությանուտիեզերականներդաշնա
կության ճանաչման համար: Այդ համապարփակ ներդաշ
նակության,տիեզերքիխիստտրամաբանականևաստիճա
նակարգվածհամակարգիճանաչումըպետքէամրապնդեր

հավատովանառարկելիորենընդունվողարարչիանսահման
իմաստությունը:
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Այդ կապակցությամբ Մաշտոցը շոշափում է նաև գե
ղագիտական (էսթետիկական) հիմնահարց, որը նրա մոտ,
ինչպես և առհասարակ հայրաբանական, ջատագովական
գրականությանմեջ,ենթարկվածէտիեզերաբանականհիմ
նախնդրին:Ստեղծվածաշխարհը,ըստՄաշտոցի,գեղեցիկէ,
ևնրագեղեցկությանաղբյուրնԱստվածէ,որովհետևինքը
գեղեցիկիգերագույնկրողնուստեղծագործողնէ:Նա«անն
կարագրելի և զարմանալի գեղեցկություն է, որն անմատ
չելիէմտքիևբանականությանհամար,անարտահայտելի
էխոսքով,անընդգրկելիէմտքով ...Ողջերկինքը,ամբողջ
աշխարհըևողջտիեզերքըչենկարողգերազանցելնրան»]:
Աշխարհի գեղեցկությունը ստեղծված է Աստծու կողմից,
բայցայնանհամեմատնվազէայնգեղեցկությունից,որնիր
մեջկրումևանվերջարձակումէինքը`Արարիչը:Աշխար
հիգեղագիտականարդարացումըՄաշտոցիմոտմիաժամա
նակենթարկվածէջատագովությաննպատակներին,հեթա
նոսական դուալիզմից քրիստոնեական միաստվածության
պաշտպանությանը:ՄիակԱստված` գեղեցկության կրողն

ուաղբյուրըանբաժանելիէբարուգաղափարից,որովհետև
գեղեցիկը սոսկ բարի է,այնանհամատեղելի է չարիևայ
լանդակությանհետ:Արարիչնամենինչստեղծելէգեղեցիկ
ևբարի,որպեսզիմարդըբնությանգեղեցկությանմիջոցով
ճանաչիաստվածայինգեղեցկությունըևբարությունը:

2.5. Բնա փի լի սո փա յա կան հա յացք նե րը

Մաշտոցիբնագիտականհայացքներիմիջուկնենկազ
մումտիեզերագրությանևբնախոսությանհարցերը,որոնց
լուծումը խարսխված է Սուրբ Գրքի դրույթների մեկնու

թյանևուշհեթանոսականշրջանիառաջինքրիստոնեական
գրողներիտիեզերաբանականպատկերացումներիվրա:Նրա
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երկերում հանդիպում ենք բնափիլիսոփայական և տիեզե
րաբանականառաջինմոդելը`ստեղծվածազգայինհայրա
բանականգրականությանշրջանակներում:

Մաշտոցի ուսմունքում տիեզերքը սահմանափակված
էերկնքովևերկրով`տիեզերքիսահմանագծայինկառուց
վածքայինմասերով,որոնցմիջևտեղադրվածենտիեզերա
կանտարբերուժեր,երևույթներևմարմիններ:Երկինքնու
երկիրըևայնամենը,ինչգտնվումէդրանցմիջև,ստեղծվել
էմիակԱրարչիամենակարողուժով:Երկինքընաըմբռնում
է իբրևխիտ ևգմբեթաձև` վրանի նման, որը շրջափակում
է(պարփակումէ)խորանիստխիտերկիրը:Երկրիներսում
ամենուրեքգոյությունունենդատարկություններ:Երկին
քըկախվածչէորևէբանից,իսկերկիրըտեղադրվածչէինչ–

որբանիվրա:Ամբողջտիեզերքըկախվածէմնում`առանց
սլանալուհամարանհրաժեշտթևերիևկարծեսճախրումէ
Աստծուխոսքիուժիշնորհիվ:Այսինքն`տիեզերքըդիտվում
էիբրևինչ–որինքնապարփակկառույց`սահմանափակված
գմբեթաձևերկնքովուտափակերկրովևպատկերվումէկի

սագնդիտեսքով:Մաշտոցիլեզվիայլաբանականոճըդժվա
րացնումէխոսելայնմասին,թեինչէգտնվումտիեզերքի
սահմաններիցդուրս`դատարկություն,«ոչինչ»կամ«օդ»,
որում«ճախրումէ»տիեզերքը:

Երկնքից ստորև տեղադրված է ջրով ծածկված պինդ
հիմք,ապագնդաձևլուսատուները,որոնքլուսավորումեն
տիեզերքըևչափումժամանակը:

Տիեզերականյուրաքանչյուրերևույթկամմարմինորո
շակի տեղ է զբաղեցնում աշխարհի աստիճանակարգում,
ունի գործառնության նախագծված շրջանակներ: Այսպես,
արեգակըերբեքկանգչիառնումիրշարժմանընթացքում,

լուսիննէլչիդադարումնվազելևաճել,իսկաստղերըչեն
անցնումիրենցհաստատվածկարգը:Օդում շարժվողերկ
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նային գնդերը երբեք չեն շեղվում իրենց ուղիներից: Ընդ
որում`երկնայինլուսատուներիմիմասըերկնքումիշխում
է ցերեկը, մյուսը` գիշերը,փոխարինելով ու չխանգարելով
միմյանց և հաստատված ժամանակին անարգել վերադառ
նալով իրենց տեղը: Երկնային լուսատուները գտնվում են

կարգավորվածշարժմանմեջ,որպեսզիանընդատչբախվեն
շարժմանընթացքում:

Նշված և տիեզերական ու բնական այլ երևույթների
ու մարմինների շարժման պատճառն ու ուղղվածությունը
ՄաշտոցըկապումէԱստծուկամքիևհրամանիհետ:Առ
հասարակ,ամբողջ«երկինքնուերկիրը,արեգակըևլուսի
նըևաստղերիբազմությունը,ծովերը,գետերը,գազաններն
ուկենդանիները,սողուններնութռչունները,ձկները,այն
ամենը,ինչգոյությունունիևայնամենը,ինչգոյություն
պիտիստանա`դրանցիցյուրաքանչյուրըկարգինհամապա
տասխանենթարկվեցԱրարչիհրամանին»:

Այսպիսով`կենդանիևանկենդանողջբնությունը,բա
ցառությամբազատկամքովօժտվածմարդու,ենթարկվում

էնպատակահարմարությանսկզբունքինևգործառնության
նախագծվածծրագրին:Բնությանմեջտեղիունեցողբոլոր
փոփոխությունները,գործընթացներնանմիջապեսպայմա
նավորվածենաստվածայինհրահանգով:Աստվածոչմիայն
հաստատել է իր արարածների կարգն ու գործառնության
շրջանակները,այլևանմիջականորենդրսևորումէիրկամքն
ու ուժը յուրաքանչյուր բնական գործընթացում, երևույ
թում`անմիջապեսուղղորդելովդրանցընթացքը:

Մաշտոցըբնականկապէտեսնումչորսնյութերի`ջրի,
հողի, օդիևկրակիուդրանցորակականվիճակներիմիջև,
ինչպեսևչորսհակադիրսկզբնականորակների`ցրտիևջեր

մության,խոնավությանևչորությանմիջև,որոնցփոխազ
դեցությունը և ներդաշնակ միացումը ծնում է «գեղեցիկ
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խառնուրդ» և պայմանավորում բնության մեջ կատարվող
գործընթացներնուերևույթները:Այսգործոններըապահո
վում են աշխարհի կառուցվածքային մասերի փոխկապվա
ծություննուամբողջականությունը,բնականերևույթների
շրջապտույտնուփուլայինբնույթը:

Բնական աշխարհը Մաշտոցը բաժանում է անկենդան,
կենդանական ու բուսական աշխարհների, որոնք, իրենց
հերթին, բաժանվումենտեսակների ուանհատների:Սեռի,
տեսակիևանհատիփոխհարաբերությունըառավելմանրա
մասննաքննումէբուսականաշխարհիօրինակով:Բույսերի
յուրաքանչյուրտեսակօժտվածէյուրահատուկբնությամբ
և ձևով, որի շնորհիվ բուսական աշխարհի տվյալ տեսակը
տարբերվումէմյուսներից:Բույսերը«երբեքչենփոխում»
իրենցծաղիկներիգույնը,«համը,հոտըևտերևները»:«Քա
նիորարմավենինունիբնականիրտեսքը(ձևը),գույնը,հա
մըևպտուղը,ինչպեսևիրենհատուկարմատներնուբույսի
աճը:Նմանապեսթզենին[օժտվածէ]իրենբնորոշտերևների
ձևովևկեղևիկազմությամբ,պտուղներով,որոնքտարբեր

վումենարմավենուց:Իսկմյուսբույսերըտարբերվումեն
թզենուց:Դրանքբոլորը,անկախգույնիտարբերությունից,
օժտվածենմիևնույնբնությամբ:Դրանցիցյուրաքանչյու
րընույնիսկարձակումէիրենհատուկհոտը»[Ագաթ.,358.
տե՛սնաևՀաճախ.,29]:

Այսպիսով`բուսականաշխարհըիբրևսեռունիընդհա
նուրբնություն:Միաժամանակգոյությունունենտեսակա
յինտարբերություններ,որոնցթվինենդասվումբույսերի
ծաղիկներիձևնուգույնը,հոտը,համը,տերևներիևպտուղ
ների ձևը,արմատների, կեղևի կազմությունն ու ձևը,աճի
առանձնահատկությունները: Նույնիսկ միևնույն տեսա

կիշրջանակներումյուրաքանչյուրբույսիրորոշհատկու
թյուններովտարբերվումէմյուսբույսերից:Իսկհիմնական
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հատկություններով` ձևով և ծաղիկների գույնով նման են
միմյանց:Դահավասարապեստարածվումէբոլորպտղաբեր
ծառերիևծաղիկներիվրա:Մաշտոցըհիշատակումէավե
լիքաներեսունտեսակծառերևշուրջքսանտեսակծաղիկ
ներ:Ավ.ՏերՊողոսյանըիրավացիորեննշումէ,որVդարում
բույսերի այդքան քանակի միայն հիշատակումը հայերեն
լեզվով մեծ արժեք է ներկայացնում մեր բուսաբանական
գրականության մեջ ազգային տերմինաբանության մշակ
մանառումովևվկայումէժամանակիբուսաբանականգի
տությանհետհեղինակիհիմնարարծանոթությանմասին1:

Մաշտոցըհանդեսէգալիսորպեսբուսականաշխարհի
փորձառու դիտող և համակարգող` օժտված պատմամշա
կութային տվյալ ժամանակաշրջանի համար լուրջ բուսա
բանական գիտելիքներով: Բազմաթիվ ծառատեսակների,
ծաղիկների և խոտերի խմբավորումը տարբեր հատկանիշ
ներով`ազգայինգրերիգյուտիցհետոբուսականաշխարհի
դասակարգմանառաջինփորձնէհայկենսաբանականմտքի
պատմության մեջ: Այդտեղ դրսևորվում է ինչպես բուսա

կան աշխարհի, այնպես էլ Թեոփրաստի, Պլինիոսի, կենսա
բանությանբնագավառումանտիկգիտությանավանդույթ
ներըշարունակողքրիստոնեականառաջինգիտնականների
համակարգմանսկզբունքներիլավիմացությունը:

Բույսերի տեսակների տարբերակման հիմնարար
սկզբունքնուչափանիշըՄաշտոցըհամարումէձևիանփո

փոխությունը,որնարտահայտումէբուսականկյանքիորոշ
օրինաչափություններ: Ուստի` բուսական աշխարհի ոչ մի
տեսակչիկարողփոխարինելմյուսինկամփոխանցելնրան
իրձևը:

1Տե՛ս Ավ.Տեր-Պողոսյան,Բիոլոգիական մտքի զարգացումը Հայաստանում 
հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարը, Եր., 1960, էջ 89:

9 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Բուսականաշխարհիկյանքումձևինշանակությանմա
սին գաղափարը հանդիպում է նաև հետագա հայ գիտնա
կանների, մասնավորապես` Հովհաննես Սարկավագ Իմաս

տասերի (XI–XIIդդ.) երկերում:Տեղինէնշելնաև,որXVI 
դարի գերմանացի բուսաբան Հ. Բոքը «բուսական ձևերը
խմբավորումէրդրանցընդհանուրնմանությամբ»,Լ.Ֆու

կեն«ուշադրությունըդարձնումէրգլխավորապեսբույսերի
արտաքինձևիևչափերիվրա»,իսկֆլամանդացիՄ. Լո բե լին 
(XVIդ.)«փորձումէրբույսերըդասակարգելգլխավորապես
տերևներիձևիհիմանվրա»1. 

Բոլորբույսերըկյանքիընթացքումկրումենամենամյա
կրկնվողփոփոխություններ,որոնքկախվածենտարվաժա
մանակից,տարիքիցևայլն:Դամշտապեսկրկնվողփուլա
յինօրինաչափությունէ,քանիդեռբույսըգոյությունու
նի:Կարևորէ,որփոփոխություններըՄաշտոցըբացատրում
էբնականգործոններով`նշելովդրանցբնականանհրաժեշ
տությունը,դիտելովիբրևբնականմիասնականգործընթա
ցիտարբերօղակներ`ամփոփվածտարեկանփուլով:

Նշվածգործընթացներնէականազդեցությունչենունե
նումբույսերիբնության(էության)վրա,քանզիբուսական
աշխարհիյուրաքանչյուրտեսակի«բնությանհամաձայն»`
դրանց ձևը մնում է անփոփոխ, չի փոխակերպվում «այլ
ձևի»,իսկմյուստեսակնիրձևովչինմանվումիրեն:Յուրա
քանչյուրտեսակօժտվածէնախապեստրված«ձևով»,որը
մնումէհաստատունտվյալտեսակիշրջանակներում,քանի
դեռայնգոյությունունի:

ԲուսականևկենդանականաշխարհներըՄաշտոցըդա
սակարգում էնաևդրանց`մարդու օրգանիզմիհամար օգ
տակարության և վնասակարության առումով: Օգտակար

1 Èñòîðèÿ áèîëîãèè. Ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí äî íà÷àëà XX âåêà. Ì., 1972. 
Ñ. 57-58. 
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ների շարքում նաառանձնացնում է դեղաբույսերը ևայն
կենդանիներին,որոնցիցստանումենդեղամիջոցներ:Այս
պես, վնասակար համարվող օձերից են ստանում հռչակա
վոր«տերիակը»,որնօժտվածէբուժիչհատկություններով:
Միաժամանակնանշումէ,որոչբոլորբույսերնուկենդա
նիներըևնրանցհատկություններնենհայտնիմարդուն:

ԱշխարհիառաջացումըՄաշտոցըդիտումէիբրևակն
թարթային գործողության արդյունք: Այն առաջացել է
միանգամից և ողջ բազմազանությամբ ու առատությամբ,
պտուղներով և սերմերով, որոնց շնորհիվ ապահովվում
է տեսակների շարունակականությունը: Այս պատճառով
բույսերի (և կենդանիների) առաջացած բոլոր տեսակները
գոյություն ունեն ցայժմ: Այս միտքը ներունակաբար բո
վանդակումէբույսերիտեսակներիանփոփոխությանևհա
վերժությանգաղափարը:

Մաշտոցըբնությանմեջկարևորումէչափհասկացու
թյունը, որը նա հարաբերակցում է քանակական գործոնի
հետ:Այսպես,«չափավորոռոգումըօգտակարէբոլորբույ

սերիսերմերիհամար,իսկառատևանչափ[ջուրը]նեխում,
ապականումևոչնչացնումէ,իսկերբ[ջուրը]շատէբարձ
րանում,ապաողողումևանհետկործանումէ:Նմանապես
լույսըհաճելիէմերաչքերիհամար,սակայն,եթեհասնում
էմեծջերմության,վնասումէ»[Ագաթ.,316]:Հետևաբար`
բնական երևույթի նորմալ ընթացքը և գործառնությունը
պահանջումենհամապատասխանչափի,որոշակիքանակա
կանսահմաններիառկայություն,որոնցխախտումըկարող
էհանգեցնելբացասականևվնասակարհետևանքների:Չա
փիսկզբունքընատարածումէնաևկենդանականաշխարհի,
այդթվում`մարդուվրա,որիդրսևորումներիցէուտելիքի

չափավորօգտագործումը:
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Ասվածընկատելիէնաևդեղամիջոցներիազդեցության
ժամանակ: Օրինակ` «յուղը, մեղրը և գինին և այդ կար
գիշատբաներ»,երբօգտագործվումենչափավոր«բուժիչ
ազդեցությունենունենում[մարդուվրա],իսկերբօգտա
գործվումեն չափիցավելի`տանջանքներևմահենպատ
ճառում»[Հաճախ.,32]:Նշելովգինուչափիցավելիօգտա
գործման վնասակարությունը մարդու օրգանիզմի բոլոր
մասերի,զգայարանների,բանականությանևայլնիհամար`
Մաշտոցը նշում է, որ դա «չի արգելում գինու չափավոր
օգտագործումը հիվանդների ևտկարների կողմից… ստա
մոքսիհիվանդությանբուժմանևսուրցավերի[վերացման]
համարտկարներիևծերերիմոտ»:Ավելիզգույշպետքէլի
նելտղայականտարիքում,քանզի«միսըևգինինդժվարեն
մարսվում»մատաղօրգանիզմիկողմից[Հաճախ.,101]:

Մաշտոցի աշխարհայացքը վառ կերպով արտացոլել է
410–440–ական թվականների գաղափարական հոսանքների
միտվածությունըևգերիշխողմտայնությունը,երբհայգոր
ծիչներիուշադրությունըկենտրոնացածէրազգայինմշա

կույթիստեղծմանուհարաճունմազդեականվտանգիդեմ
պայքարելու վրա: Այդ ժամանակ ծրագրված աշխատանք
էր տարվում քրիստոնեության գաղափարական հիմքերի
ամրապնդմանուղղությամբ`Սասանյաններիկրոնաքաղա
քական ծավալապաշտական նկրտումներին դիմակայելու
համար:Այդժամանակէ,որավարտվումէԱստվածաշնչի,
հեղինակավոր եկեղեցական հայրերի (Բարսեղ Կեսարացի,
ԳրիգորՆազիանզացի,ՀովհանՈսկեբերան,ԵվսեբիոսԿեսա
րացի,ԵփրեմԱսորիևն)միշարքերկերիթարգմանությունը:
Եվայդժամանակէ,որստեղծվումենառաջինինքնուրույն
հայալեզու երկերը` «Հաճախապատում ճառերը» և «Վար

դապետությունը»: Այդ իրադրությամբ և գաղափարական
մթնոլորտովպետքէբացատրելայնփաստը, որՄաշտոցն
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առանձնահատուկսրությամբէծավալումհեթանոսության,
բազմաստվածության և մանավանդ դուալիստական կրոնի
քննադատությունը,իրառջևունենալովիրականթշնամու`
պարսիցմազդեականներինևմեծվտանգներովհղինրանց
կրոնական ոտնձգությունները:Այդառումովավելի հատ
կանշական են «Հաճախապատում ճառերը», որոնք գրված
եներկրիտարբերնահանգներնուղարկելունպատակով,և
որոնցմեջՍասանյանՊարսկաստանիդուալիստականկրոնի
քննադատություննուհերքումնառավելշեշտվածեն:

Իր երկերում Մաշտոցը երկու կարևոր նպատակ է հե
տապնդում: Առաջինը` քրիստոնեության կարևորագույն
դրույթների հիմնավորումն է և դրանց փիլիսոփայական
մեկնաբանությունը:Այս հարցումդրսևորվել էՄաշտոցի`
որպեսքրիստոնյամտածողիձգտումը.լուծելհայրաբանու
թյան գլխավոր խնդիրը, այն է` փիլիսոփայորեն իմաստա
վորել կրոնական դրույթները, բանական ապացույցներով
ամրապնդել դրանք և բանականության համար ընդունելի
դարձնել: Երկրորդ նպատակը քրիստոնեական ուսմունքի

պաշտպանությունն է` հեթանոսական տարբեր պատկերա
ցումների դեմ մղած պայքարում, քրիստոնեական միաստ
վածությանդիրքերիցպարսիցկրոնիդուալիզմիհերքումը: 
Ջա տա գո վու թյու նը Մաշ տո ցի հայ րա բա նա կան փի լի սո փա յու թյան 

բաղ կա ցու ցիչ մասն է:Նաէառաջքաշելհայջատագովության
հիմնական ելակետային դրույթները, որոնք հետագայում
զարգացրելենԵզնիկԿողբացին,Եղիշենևքրիստոնեական
փիլիսոփայությանհայհետևորդները:

Հայրաբանությունը Հայաստանում իր ծնունդով պար
տականէՄաշտոցինևնրաօրոքումասնակցությամբկա
տարվածմիշարքթարգմանականհուշարձաններին:Հայոց

փիլիսոփայության սկզբնական շրջանի համար Մաշտոցը
կատարել է բացառիկ կարևոր դեր: Հայ փիլիսոփայական
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միտքն իր` սկզբնական շրջանի համար բավական բարձր
գրական և գիտական մակարդակով նույնպես պարտական
է Մաշտոցին: Արևելքի և Արևմուտքի բարձր զարգացած
դպրություններիհիմքիվրաստեղծվածուձևավորվածՄաշ
տոցիփիլիսոփայականժառանգությունըպարունակումէր
ստեղծագործական մեծ հնարավորություններ, որոնք բա
ցահայտվեցիննրահետևորդներիևաշակերտներիստեղծա
գործություններում:

3. Եզ նիկ Կող բա ցու փի լի սո փա յու թյու նը 

3.1. Գրա վոր ժա ռան գու թյու նը

Հայ փիլիսոփայության և դասական գրականության
մեջ ուրույնտեղ է գրավումՄաշտոցիաշակերտև հավա
տարիմհետևորդԵզնիկԿողբացին(մոտ.380–450թթ.):Նրա
միակ պահպանված փիլիսոփայական–աստվածաբանական

երկը,որըպայմանականորենանվանվելէ«Գիրքընդդիմու
թեանց»և«Եղծաղանդոց»,հասելէմեզմիակձեռագրով:
Մաշտոցի անվանՄատենադարանի ձեռագիրը` թիվ 1097`
ընդօրինակված1280թվականին, չունիվերնագիր, ինչպես
ևբաժանումներ`գրքերի,բաժիններիևգլուխների:Դակա
տարել են հետագա հրատարակիչները և թարգմանիչները
(ՀակոբՆալյան,1762թ.,Կ. Պոլիս,ԳարեգինՏրապիզոնցի,
1951թ.,Բուենոս–Այրեսևուրիշներ):

1992թ.ԺնևումՄարտիրոսՄինասյանիաշխատասիրու
թյամբլույստեսավԵզնիկիերկիգիտաքննականբնագիրը,
որնանաչառկերպովհաշվիէառելԵզնիկովզբաղվածնա

խորդ բանասերների (Ն. Բյուզանդացի, Գ. Գալեմքերյան,
ԼուիՄարիես,Ե.Դուրյան,Վ.Առաքելյան,Ա.Ա.Աբրահամ
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յանևն)առաջարկությունները:Մ.Մինասյանը,հետևելով
Ն. Բյուզանդացուն, որպես վերնագիր անկյունավոր փա
կագծերումառաջարկելէ«Ճառքընդդէմաղանդոց»անվա
նումը,որըբխումէբնագրիցևառավելհարազատէԵզնի
կիմտահղացմանը,անշուշտ,աղանդբառըհասկանալովոչ
միայնկրոնական–եկեղեցականառումով,այլևորպեսփիլի
սոփայական–աստվածաբանական անընդունելի ուսմունք,
դպրոցկամուղղություն:Ահաայդմերժելի,Հայոցեկեղե
ցուտեսակետիցանընդունելիուսմունքներիհերքմաննեն
նվիրված Եզնիկի ճառերը, որոնք իր ուսուցչի` Մաշտոցի
գրչինպատկանող«Հաճախապատումճառերի»տրամաբա
նականշարունակություննեն:

ՉափազանցմեծէԵզնիկիերկիպատմականարժեքըհայ
դասականգրականությանևառավելևսփիլիսոփայության,
ՀինՀայաստանիտեսականմտքիուսումնասիրմանհամար:
Այն շարադրվել է 440–ական թվականների ընթացքում և
ավարտվել,ամենայնհավանականությամբ,մինչև450–451 
թվականներիՎարդանանցպատերազմը:«Եղծաղանդոցը»

իր բովանդակությամբևգաղափարականմիտվածությամբ
Մաշտոցի նախաձեռնած` քրիստոնեության համար վտան
գավոր կրոնափիլիսոփայական ուսմունքների դեմպայքա
րիշարունակություննէ,բայցգրականևգիտականավելի
բարձրմակարդակով:Եզնիկինպատակնէհինհեթանոսա
կանփիլիսոփայականուսմունքներիքննադատությունըև
հերքումը:Եթեդրանավելացնենքպարսիցմազդեականկրո
նափիլիսոփայության`որպեսհեթանոսությանտարատեսա
կիդեմուղղվածհակաճառությունը,այդխիստայժմեական,
Հայաստանումքրիստոնեությաննանմիջականորենսպառ
նացողուսմունքիտեսականհերքումը,ապապարզկդառնա

Եզնիկիաշխատությանհիմնականնպատակակետը,այն է`
քրիստոնեական միաստվածության արդարացումը և մազ
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դեական դուալիզմի (երկարմատականության) հերքումը`
հեթանոսությանընդհանուրքննադատությանհիմքիվրա:

Բայցդահարցիտեսական–փիլիսոփայականկողմնէ:Ոչ
պակասկարևորությունունիԵզնիկիերկիազգային–քաղա
քականմիտվածությունը:Խոսելովաշխատությանայդկող
միմասին`անհրաժեշտէհատուկշեշտել,որայնհրապարակ
իջավ որպեսայնպայքարիգաղափարականհիմնավորում,
որըհայերըմղումէինպարսիցգերիշխանությանդեմ,այն
համառպայքարի,որը451թ.սպարապետՎարդանՄամի
կոնյանի գլխավորությամբ վերաճեց համաժողովրդական
ապստամբության: Հայերի պայքարը Սասանյանների քա
ղաքական գերիշխանության և հավատափոխության հար
կադրանքիդեմուներկրոնականգունավորում,իսկ451թ.
ապստամբությունըստացավ կրո նա կան պա տե րազ մի բնույթ:
Եվդամիանգամայնհասկանալիէր.միջինդարերումշատ
ախոյաններիքաղաքականևազգայինշահերըհաճախստա
նումէինկրոնականզգեստավորումևդրսևորվումտարբեր
կրոններիբախմանձևով:

Եզնիկի «Եղծ աղանդոցը» ներառել է V դարի առաջին
կեսիգաղափարականկյանքիառավել բնորոշգծերը:Նրա
մյուս կարևոր հատկանիշն այն է, որ Հայաստանից բացի,
այնարտացոլումէնաևՄերձավորևՄիջինԱրևելքիգա
ղափարականմթնոլորտը:Բացիմազդեականությանևառ
հասարակ հեթանոսության քննադատությունից, Եզնիկը
քննումևմերժումէայնպիսիտարածված,ուղղափառքրիս
տոնեությանհամարվտանգավորաղանդներ,ինչպիսիքեն
մանիքեությունը և մծղնեությունը (մեսսալականությու
նը), գնոստիկյան ուսմունքը, մասնավորապես` Մարկիոնի
աղանդը:Եվայդամենընահերքումէքրիստոնեականուս

մունքին անհամատեղելի հին հունական փիլիսոփայական
դպրոցների` ստոյիկյան, պյութագորյան, էպիկուրյան և
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նույնիսկպլատոնականուպերիպաթետիկյան(արիստոտել
յան)ուսմունքներիհետմեկտեղ:

Քրիստոնեության փիլիսոփայական հիմնավորման և
հակառակորդ ուսմունքների քննադատության համար Եզ
նիկնօգտագործումէտասնյակիցավելիսկզբնաղբյուրներ,
որոնքպատկանումենII–Vդարերիհայրաբանությաններ
կայացուցիչներին:ԴրանցիցառավելհիշատակելիենԱրիս

տիդես Աթենացու (IIդ.)«Ջատագովությունը»,Մեթոդիոս

Ոլիմպիացու (III–IV դդ.) «Կամքի ազատության մասին»,
Բարսեղ Կեսարացու (IV դ.) «Վեցօրյա արարչության մա
սին»,Եպիփան Կիպրացու (IV դ.) «Ընդդեմ աղանդների»,
Թեոդորոս Մոպսուեստացու (IV–V դդ.) «Պարսից մոգերի
ուսմունքիդեմ», Իրենեոսի (II դ.),Եփրեմ Ասորու (IVդ.),
Որոգինեսի (II–IIIդդ.),Հիպպոլիտեսի (II–IIIդդ.)ևայլոց
երկերը:Բացիդրանից,Եզնիկնօգտագործելէիրուսուցչի`
Մաշտոցի գրությունները, «Հաճախապատում ճառերը» և
այլն:

Վերոհիշյալբոլորերկերինմիավորումէգաղափարական

ընդհանուր ուղղվածությունը: Դրանց մեջ հայրաբանու
թյանդիրքերիցհերքվումենհեթանոսականհավատալիքնե
րըևքրիստոնեականտարբերաղանդները:Այդսկզբունքով
էղեկավարվելԵզնիկԿողբացինիրաղբյուրներնընտրելիսև
դրանցմեծմասըհայերենթարգմանելուհամար:Չշեղվելով
հայրաբանականփիլիսոփայությանհիմնականխնդիրներից,
ըստէությանշարունակելովՄաշտոցիգիծը`Եզնիկըխորաց
նում է նրա փիլիսոփայական կողմը: Ի տարբերություն իր
ուսուցչի`նաչիսահմանափակվումգաղափարապեսթշնա
մական ուսմունքների ժխտումով և քրիստոնեական փիլի
սոփայության հիմնական դրույթների ազդարարումով, այլ

տալիս է անընդունելի ուսմունքների հիմնավոր քննադա
տությունը`դրանցհիմնականբովանդակությանշարադրու
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մովևմիայնդրանիցհետոբացահայտումէսեփականհա
յացքը:

Եզնիկի երկում հայ գրականության մեջ առաջին ան
գամ փիլիսոփայական մտահայեցությունը հանդես է գա
լիս իր քրիստոնեական հանդերձներով, օգտագործվում են
ձևական տրամաբանության հնարները` հակառակորդների
դրույթներիհերքմանհամարևփորձէարվումառաջադրել,
մշակելփիլիսոփայականտերմինաբանություն,միբան,որ
Մաշտոցի գործերում դեռևս բացակայում է: Եզնիկի նպա
տակնէփիլիսոփայորենզինելիրհայրենակիցներին`ընդ
դեմհեթանոսությանուաղանդավորության,տեսականորեն
հիմնավորել քրիստոնեության ելակետային դրույթները և
փիլիսոփայորեն իմաստավորել նրա հիմնական գաղափար
ները:ԱյդխնդիրներըԵզնիկըլուծումէվարպետորեն`իրեն
դրսևորելով որպես հայրաբանական–ջատագովական գրա
կանությանմեծգիտակ:

Եզնիկըհայտեսականմտքիպատմությանմեջառաջին
անգամ սահմանազատեց կրոնական և գիտափիլիսոփայա

կանմտածողություններիոլորտները,դրանցմեթոդներնու
ճշմարտությանհիմնավորմանեղանակները:

Եզնիկիերկըհետազոտողներնարդարացիորենդասում
են համաշխարհային հայրաբանական գրականության բա
ցառիկ հուշարձանների շարքին: Աստվածաբանության և
հայրաբանության նշանավոր մասնագետ, գերմանացի հա
յագետ Պ. Ֆետտերը Եզնիկի մասին գրում է. «նրա գիրքը
հառնումէմերառջևորպեսմիբացառիկերևույթհայրաբա
նական գրականության մեջ: Դատաղանդաշատ ժողովրդի
առաջինփորձն է, որնարթնացել էր հեթանոսությունիցև
անգիտությունից`դեպիքրիստոնեականմտածողությունը,

ելել էր հեթանոսականաշխարհայեցողության, նրա գլխա
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վոր դրույթների և հիմնական գաղափարների դեմ»1: Այդ
գնահատականըպետքէընդունելամբողջությամբ,սակայն
անելովմեկվերապահում:Եզնիկիերկըոչթեառաջին,այլ
երկրորդփորձնէհեթանոսականաշխարհայացքինընդդի
մակայելու ուղղությամբ: Եզնիկից առաջ այդպիսի փորձ
արդեն կատարել էրՄաշտոցը. դրա մասինասում է ինքը`
Պ. Ֆետտերը: Եզնիկը քրիստոնեական փիլիսոփայության
այն ուղղության գաղափարակիցն ու շարունակողն է, որի
հիմնադիրը և առաջին անգամ Հայաստանում ճանապարհ
հարթողըեղավՄաշտոցը:

Եզնիկիերկինբարձրգնահատականէտալիսնաևհայ
րաբանականգրականության մեկայլականավոր հետազո
տող,ֆրանսիացիհայագետԼուիՄարիեսը.Եզնիկիաշխա
տությունը «ոչ միայնմնում է որպես հայգրականության
գանձերից մեկը,այլև մտքիխորության, նրանումամբար
վածգիտելիքիևփայլունոճիշնորհիվայնկարողէպատ
վավոր տեղ գրավել դասական շրջանի հայրաբանության
մտավորարտադրանքիմեջ»:Լ.Մարիեսըտալիսէիրհեղի

նակավորվճիռը.«Այսոչծավալուներկիպարզությունըև
կառուցվածքիամբողջականությունըայնդնումենտվյալ
ժամանակաշրջանիինչպեսհունական,այնպեսևհայկական
ջատագովականկարևորագույներկերիշարքը»:

Եվ,իրոք,Եզնիկի«Եղծաղանդոցը»խնդիրներիընդգրկ
ման լայնության, հակադիր ուսմունքների վերլուծության
խորությանևքրիստոնեականուսմունքիհիմքերիհետևո
ղականպաշտպանությանշնորհիվ,որնիրագործվածէփի
լիսոփայորեն մտածող աստվածաբանի դիրքերից, լիովին
հնարավորություն են տալիս նրա երկը գնահատել որպես
միջազգային չափանիշով հայրաբանական գրականության

1 Պ. Ֆետ տե ր, Հայագիտական աշխատասիրութիւնք /թարգմ. Յ. Տաշեան, 
Վիեննա, 1895, էջ 87:
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ևջատագովությաննշանավորհուշարձան:Իսկօգտագործ
ված սկզբնաղբյուրների առատության շնորհիվ, որոնց մի
մասը չի պահպանվել բնագրով, այդ երկը դարձնում է մի
հուշարձան,որըտեղեկություններէմատուցումտվյալժա
մանակաշրջանիողջքրիստոնյաԱրևելքիփիլիսոփայական
մտքիևկրոնականհոսանքներիբովանդակությունըլուսա
բանելուհամար:

3.2. Մե թո դա բա նա կան դիր քո րո շու մը

«Եղծ աղանդոցը», ըստ քննարկվող խնդիրների, բաղ
կացած է չորս մասից, որոնք հրատարակիչների կողմից
պայմանականորենվերնագրվածեն.ա)Հեթանոսականհա
վատալիքների հերքումը, բ) Պարսից մոգերի ուսմունքի`
մազդեականությանհերքումը,գ)Հունականփիլիսոփաների
ուսմունքներիհերքումը,դ)Մարկիոնիաղանդիհերքումը:

Շարադրման ընթացքում աստիճանաբար փոխվում են
ժխտվողհակառակորդները,որոնքհեռուենիրարիցգաղա
փարականևկրոնականսկզբունքներովուհասարակական
պատկանելությամբ: Սակայն նրանց միավորում է հակադ
րությունըքրիստոնեականփիլիսոփայությանըևհեղինակի
ընդհանուր քննադատական կեցվածքը` հակառակորդների
հայացքների ստահոտության բացահայտումը և սեփական
համոզմունքներիապացուցումնուհաստատումը:Հեղինա
կին չի մտահոգում իր գաղափարական հակառակորդների
տարատեսակությունն ու տարաբնույթ ուսմունքների հե
տևորդլինելը:Դրանցմեջկանհեթանոսներևքրիստոնյա
ներ,մոնիստներևդուալիստներ,մատերիալիստներևիդեա
լիստներ:

Եզնիկընրանցհակադրումէիրքննադատականմեթոդը,
որնինքըհստակորենձևակերպումէհետևյալկերպ.«Արդ,
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Աստծուեկեղեցուգործնէ`արտաքին[հակառակորդներին]
հերքելճշմարտությանփաստարկումներով,առանց[Սուրբ]
Գրքի[օգնության],իսկկարծեցյալևմոլորվածներքին[հա
կառակորդներին]`մերկացնելՍուրբԳրքիմիջոցով»1:

Մեթոդաբանական նման դիրքորոշումը, մի կողմից,
հիմնավորում էր քրիստոնեական եկեղեցու շահերին հա
մապատասխանանտիկ շրջանի գիտափիլիսոփայական ժա
ռանգության,փաստարկմանանտիկմիջոցներիևմեթոդնե
րի յուրացմանանհրաժեշտությունը, հնարավորություն էր
ընձեռումհավասարապեսօգտվելինչպեսքրիստոնեական,
այնպեսէլհեթանոսականաղբյուրներից,մյուսկողմիցհա
մապարփակ քրիստոնեական գաղափարախոսության հա
մակարգումքաղաքացիությանիրավունքէրտրամադրում
«արտաքին»` անտիկ գիտությանը: Դրա շնորհիվ փիլիսո
փայական խնդրակարգը ձեռք բերեց հարաբերական ինք
նուրույնության կարգավիճակ: Ճիշտ է, Եզնիկը ձգտում է
այդսկզբունքըկիրառելիրշարադրությանողջընթացքում,
սակայննաերբեմննահանջումէդրանից,կիրառելովտրա
մաբանական փաստարկներ` աղանդավորական դրույթներ
հերքելու համար, և հղելով Աստվածաշունչը` հեթանոսա
կան ոլորտի փիլիսոփայական և կրոնական ուսմունքները
քննադատելուհամար:

3.3. Գո յա բա նա կան խնդրա կար գը

Որպես հայրաբանության ներկայացուցիչ և քրիստո
նեականեկեղեցուջատագով`Եզնիկը,ինչպեսիրուսուցիչ
Մաշտոցը, գոյաբանական հիմնահարցը դիտում է հիմնա
կանևկարևորագույնհիմնախնդիր:Այնկարմիրթելիպես
անցնումէնրաերկիողջբովանդակությանմիջով`անկախ

1 ԵզնիկԿողբացի, Եղծ աղանդոց, Թիֆլիս, 1914, էջ 78: Այսուհետ տեքստում` 
Եղծ:
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հերքվողհակառակորդներից, լինեննրանքհեթանոսփիլի
սոփաներ, պարսից կրոնափիլիսոփայության հետևորդներ,
թեհերձվածողքրիստոնյաներ`ստանալովմիանշանակլու
ծումներ:

Աստված,ըստԵզնիկի,միակգոյնէ,անստեղծևարարող
էություն,որնստեղծելէողջտիեզերքը,նյութականաշխար
հըևկենդանիէակներին:Իրգրքիհենցսկզբումնաազդա
րարումէհայրաբանականգոյաբանության(օնտոլոգիայի)
ելակետային դրույթը` ընդգծելով նրա գերբնապաշտու
թյունըևստեղծապաշտությունը(սուպրանատուրալիզմըև
կրեացիոնիզմը): «Գոյը անհրաժեշտաբար մշտնջենական և
անսկիզբէ,նաիր լինելիությանհամարորևէմեկիցսկիզբ
չիառնում,ևչունիիրենիցվերորևէմեկին,որինպետքլի
ներնրապատճառըկարծելկամիմանալ,թենրանիցէառել
իր գոյության սկիզբը: Որովհետև չկա ոչ ոք, որ նրանից
առաջլիներ,ևոչոք,որնմանլիներնրան,ևոչընկեր`նրան
հավասար,ևոչնրանհակառակէություն,ևոչգոյություն
ընդիմակայող, և ոչ գոյություն, որը նա օգտագործեր որ

պեսհումքիրկարիքներիհամար,ևոչմինյութ,որիցնա
պետքէստեղծերայն,ինչորստեղծելուէր,որովհետևնա
էամենինչիպատճառը,որկանչվեցլինելիությանևգոյու
թյանոչ–գոյիցև[իրիսկստեղծած]գոյից»[Եղծ,6]:Այսպի
սով`Աստվածնաևմիակէություննէ:Այնգերբնականէև
նրակարևորագույնհատկությունըարարողզորություննէ:
Նաստեղծելէողջտիեզերքը,ընդորում`ստեղծելէոչնչից`
արարելովնաևայնհումքը,նյութըևհոգևորգոյը,որոնցից
նրակամքովառաջացելենև՛նյութականաշխարհը`իրիրե
րով,առարկայականգոյերով,և՛կենդանիէակները`բանա
կանարարածները, և՛ ոչ–բանական կենդանիները, և՛ բույ

սերը: Այդ միակ ու գերագույն աստվածային գոյն իր մեջ
պարունակումէողջաշխարհիևնրաէակներիգաղափարը,
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որը նրաանսպառբարության շնորհիվդրսևորվում է նրա
արարչականզորությամբ:

Մարդնինչպե՞սկարողէիմանալայդգոյիգոյության
մասին:Կամիակհնարավորպատասխան:Եզնիկը,հետևե
լով հայկական հայրաբանության հիմնադիր Մաշտոցին,
հանգումէհայտնությանգաղափարին.Աստծունհնարավոր
չէճանաչելբանականությամբ,որովհետևնաիրէությամբ
և ոչ մարդու մտքի սահմանափակությանպատճառովան
մատչելիէնրան:«Քանիորմիակ[աստվածային]էությու
նըանճանաչելիէևնրաբնություննանիմանալիէ,այդիսկ
պատճառով նրա ըմբռնմանը մոտենալուանհնարությունը
պետքէտեսնելնրաանճանաչելիությանմեջ,իսկայդէու
թյանմասինգիտությունըձեռքէբերվումոչթեհետազո
տությամբ,այլհավատով»[Եղծ,56]:

Այս դրույթը, սակայն, հիմք չիտալիս Եզնիկինդասել
ֆիդեիստների, գիտությունը հավատով փոխարինողների
շարքը,որովհետևնաիհաշիվհավատիչինսեմացնումգի
տությունը,ընդհակառակը,նաբազմիցսիրենիցվանումէ

նման մեղադրանքը` գովաբանելով մարդկային բանակա
նությունը` որպես ճանաչողության հուսալի միջոց: Միա
ժամանակնաիմացությանըիրավունքչիտալիսթափանցել
անդրանցականաշխարհիոլորտևզբաղվելԱստծուէության
հետազոտությամբ,որովհետևդա,ըստնրամտածելակերպի,
կարողէնսեմացնելԱստծունևհավասարեցնելնրանիրիսկ
արարածներին,իրիսկստեղծածբնությանը:

Բացիայդ,Եզնիկնանհրաժեշտէհամարումցուցաբերել
իրվերաբերմունքըգնոստիկներինկատմամբ,բացահայտել
Աստծուն ճանաչողական առկա հնարավորություններով,
ըմբռնելմարդուձգտմանսնանկություննուվնասակարու

թյունը:Հետագայումնահատուկանդրադառնումէգնոս
տիկՎալենտինոսիևնրահետևորդՄարկիոնիհայացքնե
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րի քննադատությանը, մերժում գնոստիկությունը` որպես
սնանկմիուղղություն:Իսկայստեղ,իրգրքիհենցսկզբում
նահռչակումէհայրաբանությանելակետայինայնդրույթը,
որըհաստատումէաստվածայինգոյիգերբնականությունը
և նրա հանդեպ հավատ ունենալու անհրաժեշտությունը`
որպեսնրամասինգիտելիքունենալումիակմիջոց:Բանա
կանությունըտրվածէմարդունԱստծուկողմից`ողջբնու
թյունըճանաչելուհամար,իսկբունԱրարչինիմանալմարդ
իզորուէմիայնհավատով:ԱմենմիհավատացյալԱստծու
մասինկարողէիմանալայնքան,ինչքաննրանկհայտնիին
քը`Աստված,որովհետևմիայննակարողէհենցիրստեղծ
ածմարդուն«մոտեցնելիրանստեղծէությանիմացմանըև
հասցնելիրարարածներիըմբռնմանը,նրանցիցամենմեկի
բնությանըհամապատասխան»[Եղծ,6]:Այսպիսով`Եզնի
կը որևէ սահմանափակում չի դնում բնության ճանաչման
հարցում, իսկԱստծուիմացությանոլորտումընդունելիև
հնարավորէհամարումմիայնհավատը:

Հայտնության գաղափարը Եզնիկը առաջադրում է

Աստծու մասին եղած հեթանոսական, հերետիկոսական ու
աղանդավորականուսմունքներիդեմպայքարելուհամար,
որովհետևդրանքաղավաղում ենքրիստոնեականմիաստ
վածության(մոնոթեիզմի)դրույթները:

Աստվածության քրիստոնեական հայեցակարգը, աստ
վածային միակ սուբստանցի մասին ուսմունքը Եզնիկը
հակադրումէհինաշխարհիպոլիթեիստականևպանթեիս
տականտարբերուսմունքներին,ընդորում`տեսական–փի
լիսոփայական հիմնավորումներով և անհաշտ կրքոտու
թյամբ,ինչնառանձնապեսբնորոշէրհայրաբանությանու
ջատագովությանդասական շրջանի ներկայացուցիչներին:

Հենց այդ առանձնահատկություններն են, որոնց շնորհիվ
Եզնիկըդասվումէվաղքրիստոնեականժամանակաշրջանի
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հայրաբանությանառավելվառներկայացուցիչներիշարքը`
իրավունքտալովասելու,որ«Եզնիկնավելիանտիկհայէ,
քանքրիստոնեականդոկտոր»[311,150],որովհետևնաչի
ամփոփվումեկեղեցականուսմունքինեղշրջանակներումև
անտիկ փիլիսոփաների հետ բանավիճելիս օգտագործում է
նրանցիսկփիլիսոփայականզինանոցը,որըշուտովանմատ
չելիդարձավեկեղեցականվարդապետներիհամար:

Հավերժականևգերբնականաստվածայինսուբստանցի
արարչականզորությունը,ըստԵզնիկի,աշխարհիառաջաց
մանպատճառնէ:Այդսուբստանցըհոգևորէ,նազուրկէ
նյութականությունիցևանտեսանելիէ,մինչդեռաշխարհը,
ի տարբերություն իր արարչի, նյութական ու մարմնային
է: Աշխարհը ստեղծելու համար Աստված անգոյությունից
արարեց, գոյացրեց չորս տարրերը` հողը, օդը, ջուրը, հու
րը,ևայնուհետևդրանցիցարարեցողջտիեզերքը,«վերին
երկինքըևայնամենը,ինչկաերկնքում,և՛երևելիերկին
քը, որը ջրերից է [բաղկացած], և՛ երկիրը, և՛ այն ամենը,
ինչնրանիցէ[բաղկացած]ևգտնվումէնրանում:Իրենից

էամենինչ,ևԻնքը`ոչմեկից»[Եղծ,6]:Ստեղծելովնյու
թը` Աստված սկզբնատարրերին հաղորդեց դրանց հիմնա
կանհատկանիշները,հողին`ցրտություն,կրակին`ջերմու
թյուն, ջրին` խոնավություն, օդին` չորություն: Նրանցից
արարվածտեսանելի ողջնյութականաշխարհըգտնվում է
շարժմանևփոփոխությանմեջ,մինչդեռնրաԱրարիչըան
փոփոխէ,անշարժուհավերժ:

ԸստԵզնիկի`նյութըսուբստանցչէ,քանիորարարված
է,Աստծուստեղծագործություննէ,ևայդիսկպատճառով`
որպեսստեղծված,փոփոխականուոչ–մշտնջենավորմիբան`
նաչիկարողպաշտվել,չիկարողերկրպագությանառարկա

լինել, «ինչպես, օրինակ,արևը, լուսինը,աստղերը, կրակը,
ջուրըևհողը, որոնքպաշտվումենմոգերիևհեթանոսնե

10 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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րիկողմից»[Եղծ,10]:Երկրպագելպետքէմշտնջենավորին
ևանփոփոխհավերժգոյին,որըստեղծելէբոլորգոյացու
թյունները,ևոչարարածներին.սաէհեթանոսականկրոնի
Եզնիկիքննադատությանելակետայինդրույթը:Հայրաբա
նությանգոյաբանականխնդիրըԵզնիկըենթարկումէայդ
քննադատությաննպատակներինևմոնիզմիդիրքերիցքայլ
առքայլքանդումհեթանոսականհավատքիևբազմաստվա
ծապաշտությանհիմքերը:Նացույցէտալիս,որանիմաստ
ուանհեթեթէիբրևաստվածներիպաշտելայն,ինչստեղծ
ված է և դրված իր որոշակի տեղում` մարդուն ծառայելու
համար:Աշխարհընմանեցնելովմարտակառքի,որինլծված
ենչորստարբերևհակամարտնժույգներ–տարրեր,Եզնիկը
պնդումէ,թենրանցընթացքըվարումէԱստված,«այնու
ժը`գաղտնիկառավարը,որնայդիրարհակառակչորս[ձիե
րին]ենթարկումէիրեն`հաշտուհնազանդպահելով»[Եղծ,
13]:

Մերժելովնյութիինքնակագոյլինելը`Եզնիկըփորձում
էտալնյութիփիլիսոփայականսահմանումըևառանձնաց

նելայնկարևորագույնհատկանիշները,որոնքտարբերում
ենայնոչ–նյութականից:Քննելովոգուևնյութի,ոգեկանի
ևմարմնականիտարբերդրսևորումները`Եզնիկըեզրակաց
նումէ.«Միխոսքով,այն`ինչմերզգայարաններովշոշափ
վում,կամզննվումէ,կամէլընկալվումէ,այնմարմնական
է,իսկայն`ինչչիներգործում`անմարմինէ:Նուրբէլույսի
տարրը,բայցքանիորաչքովընկալվումէ,մարմնականէ:
Նուրբէօդիտարրը,բայցքանիորիրցրտությամբազդում
էմարմնիվրա,մարմնականէ:Նուրբէկրակիտարրը,բայց
որովհետևիրջերմությամբազդումէմարմնիվրա,մարմնա
կանէ:Նույնպեսևջրի[տարրը],որըծանրբաներիցավելի

նուրբէ,ևթեթևբաներիցավելիթանձրէ»[Եղծ,68]:
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Նյութի,այսինքն`մարմնականի սահմանումըվկայում
է,որԵզնիկնընդունումէնյութըորպեսիրականգոյ,վկա
յումէնրաձգտումը`բնապաշտությանդիրքերիցտալմար
դուց անկախ գոյություն ունեցող, նրա զգայարաններով
աներկբայորենընկալվողևօբյեկտիվորենգոյությունունե
ցողիրականությանսահմանումը:Այդսահմանումը,իհար
կե,ոչմիդեպքումչիկարողհիմքլինելԵզնիկինմատերիա
լիստ, նույնիսկ միայն այս հարցում նյութապաշտության
կողմնակից հայտարարելու համար, ինչպես դա արել են
որոշհետազոտողներ:Նյութը,աշխարհը,մարմնականիրե
րիամբողջությունըԵզնիկի, ինչպես յուրաքանչյուրաստ
վածաբան–փիլիսոփայի համար մարդու գիտակցությունից
անկախ գոյություն ունեցող օբյեկտիվ իրականություն է:
Փաստորեն`այստեղշոշափվումէփիիսոփայությանհիմնա
կանհարցը`միջնադարյանդրվածքով:Այո',աշխարհնիրա
պեսգոյությունունի,նշումէԵզնիկը,բայցայնստեղծված
էԱստծուկողմիցևչունինրանիցանկախ,հավերժ,ինքնա
կաց,սուբստանցիոնալգոյություն:Եզնիկնայսհիմնական

հարցում չի շեղվում իդեալիզմից: Հռչակելով գերագույն,
աստվածային միակ գոյի բացարձակ առաջնայնությունը`
նաանտարակույսպետքէնաևընդուներԱստծուստեղծա
գործության օբյեկտիվ գոյությունը, արարչագործության
արգասիքը և որպես հայրաբանության հետևողական ներ
կայացուցիչ` հաստատեր այդ ստեղծագործության, բնու
թյանառաջնայնությունըմարդուգիտակցությանհանդեպ:

Հաստատելովաստվածայինսուբստանցիառաջնայնու
թյունըևնյութականաշխարհի`որպեսԱստծուստեղծագոր
ծությանարդյունքի երկրորդային լինելը, Եզնիկը հատուկ
շարադրումումերժումէիրհամարանընդունելիգոյաբա

նականհիմնախնդրիլուծումները:Մերժվողներիթվումեն
Պլատոնը,Արիստոտելը(ճեմականներիհետմիասին),Պյու
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թագորասը,ստոյիկները,էպիկուրյանները:Վերջիններիննա
քննադատումէմատերիալիզմիհամար,որ«Նրանքաշխար
հըհամարումեն լիովինինքնակաց»[Եղծ,159],այսինքն`
նյութին վերագրում են սուբստանցիոնալ գոյի կարգավի
ճակ,անարարևհավերժգոյություն:Համառոտակիհաղոր
դելովէպիկուրյանատոմիստականուսմունքիբովանդակու
թյունը`Եզնիկըէպիկուրյաններինանվանումէանաստված
ևհերքելուհամարխոստացված«ճշմարտությանփաստար
կումների» փոխարեն բերում է Պողոս առաքյալի խոսքը,
խախտելով իր իսկառաջադրած մեթոդը` «արտաքիններին
հերքելճշմարտությանփաստարկներով»,ևայդոչպատա
հականորեն,քանիորնա,ըստէության,ասելիքչունի,երբ
ընդդիմախոսըելնումէտրամագծորենհակառակդիրքերից:
ԱյդպեսէվարվումԵզնիկընաևստոյիկներիևԴեմոկրիտե
սիհետևորդներիհետ:Առաջիններիննամերժումէնրանց
նյութապաշտականպանթեիզմիհամար,որովհետևնրանք,
«ստոիկյանները, ընդունելով միայն տեսանելի աշխարհը,
ուսումնասիրում են միայն նյութը, և ամբողջ գոյություն

ունեցողըանվանումենմարմնական,ևտեսանելիաշխար
հըկոչումենաստված»:Եզնիկըմիայնհայտարարումէ,որ
նրանքմոլորվածեն,որնրանքչենճանաչելայնուժը,«որը
շարժումէողջտեսանելիաշխարհը»,ևորայդշարժողուժն
էլԱստվածէ,ևոչթեայն`ինչնրանիցշարժումէստանում:
Ըստ էության քննադատություն և «ճշմարտության փաս
տարկներ» չկան ո'չ այստեղ, ո'չ էլ այն դեպքում, երբ նա
մերժումէնրանց,ովքերընդունումեն,«որաշխարհիբնու
թյունըբաղկացածէկրակիէությունից»[Եղծ,158–159]:

Այլէվիճակը,երբԵզնիկըձեռնամուխէլինում«հեթա
նոս» իդեալիստ փիլիսոփաների` Պյութագորասի, Պլատոնի

ևճեմականներիհայացքներիքննադատությանը:Միկող
միցնագովումէնրանցայնբանիհամար,որնրանքընդու
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նումենոգու,Աստծուաննյութառաջնամիակիառաջնայ
նությունը,բայցքննադատումէնրանցայնուսմունքները,
որոնք տարբերվում են քրիստոնեական մոնիզմից և մոնո
թեիզմից:

Ավելի հանգամանորեն Եզնիկը քննարկում է Պլատո
նի գոյաբանությունը, մի մտածողի, ում ուսմունքը մոտ է
իդեալիզմի քրիստոնեական ձևին, բայց այս դեպքում ևս
պլատոնականուսմունքըենթարկվումէքննադատության`
որպեսոչամբողջովինհամատեղելիքրիստոնեականփիլի
սոփայության պահանջների հետ: Ըստ Եզնիկի` Պլատոնն
ընդունում է «աստծուն, նյութը և գաղափարը» հավասա
րապես, ընդ որում` «աստված արարիչ է ոչ թե բնության,
այլտեսակների»,այսինքն` ձևերի:Այստեղից էլ Պլատոնի
հետևորդների մոտ գայթակղություն առաջացավ` պնդե
լու,որ«աստվածկարողացավտալչկարգավորվածնյութին
միայնձև,բայցոչայնպես,որինչպեսամենազորբոլորգո
յություն ունեցողներին չգոյությունից բերի գոյության»:
Եթեընդունելայդդրույթը,տրամաբանումէԵզնիկը,Աստ

վածկնմանվիարհեստավորիկամվարպետնկարչի,ովքերի
վիճակիչեննյութնարարելևորևէառարկակամարվեստի
գործստեղծելուհամարվերցնումենառկաուիրենցնպա
տակինհարմարնյութըևհաղորդումդրանցցանկացածկամ
մտահղվածձևը:Ստացվումէ,որՊլատոնը«Աստծունվերա
գրումէթուլություն,իբրնահարկադրվածէրմեկուրիշից
մուրալնյութը,որովնահանդեսէգալիսորպեսարվեստա
գետներին ոչնչով չգերազանցող, նրանցնմաննյութի կա
րոտ մեկը» [Եղծ, 156–157]: Եզնիկի խոսքերում զգացվում
էմեղադրանքՊլատոնիհասցեին`այնբանիհամար,որնա
իբրընդունումէաշխարհի«Աստծունհավերժակից»գոյու

թյունը,թեևնշումէ,որայլդեպքերումՊլատոնըպնդումէ
աշխարհիստեղծվածևոչնչացմանենթակալինելը:
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Այդ հակասությունը վերագրելով Պլատոնին` Եզնիկը
քննադատումէնրանհետևյալկերպ.եթեաշխարհըհավեր
ժակից է Աստծուն և գոյություն ունի որպես նրա ստվեր,
ապա«ինչպեսստվերըերբեքչիհեռանումնույնիրից,[որի
ստվերնէ],այնպեսևաշխարհըերբեքչիհեռանումԱստ
ծուց»[Եղծ,157]:Եթեդաայդպեսէ,ապաաշխարհըևսչի
կարողավերվելև կործանվել, որովհետևնա որպես ստվեր
կապված է Աստծուն: Սակայն հերետիկոսները, ըստ Եզնի
կի,կառչելովՊլատոնիայդմտքերից`հասանայնբանին,որ
Աստծունէլհամարեցինժխտմանառարկա:Իսկեթեդահնա
րավորչէ,ապանրաստվերըպետքէհավերժգոյությունու
նենա:Այդտեսակետը,իհարկե,Պլատոնինչիվերաբերում.
հայտնիէնրագաղափարնաստվածայինլոգոսիևաշխար
հիառաջացման`որպեսնրաստորինևժամանակավորայ
լակեցությանվերաբերյալ,որտեղիցմարդկայինհոգիները`
որպես համաշխարհային աստվածային հոգու մասնիկներ
պետք է վերջապես ազատվեն, արտազեղվեն: Իրականում
Պլատոննառաջադրելէրօբյեկտիվիդեալիզմիմիուսմունք,

որտեղ նյութական աշխարհին հատկացված էր ածանցյալ,
ստորադասդեր`ոչ–գոյիկարգավիճակով:Ըստերևույթին`
Եզնիկը նկատի ունի աղանդավորական ինչ–որ ուսմունք
ներ, որոնք շահարկում էին Պլատոնի անունը, որովհետև
դրանք ոչ էլ նորապլատոնականությանայն հետևորդների
տեսակետներնէին,ովքեր,ինչպեսհայտնիէ,ոչմիայնչէին
վերաքննելՊլատոնիիդեալիստականուսմունքը,այլևխո
րացրելէինդրամիստիկականկողմը,ինչպեսօրինակ`Պլո
տինոսը,Յամբլիքոսը,Պորփյուրըևուրիշներ:

Հին հունականփիլիսոփայությանդեմ ուղղվածԵզնի
կի քննադատությունը հետապնդում է մեկ նպատակ` մեր

ժելամենմիտեսակետ,որնայսկամայնձևովընդունում
է կամ ենթադրաբար կարող է ընդունել աշխարհի, նյութի
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սուբստանցիոնալգոյությունը:«Չկաորևէնյութ,որըկա
րողէառկալինելԱստծուհետհավասարապես»[Եղծ,164],
–սաէԵզնիկիկարևորագույնհետևությունը,որնանհրա
ժեշտէնրան`ժամանակակիցկրոնականևփիլիսոփայական
ուսմունքներիայնտարատեսակներիքննադատությանհա
մար, որոնք իրենց հիմքում ունեն երկարմատական, դուա
լիստականելակետկամէլաներկբայելիմատերիալիստական
բովանդակություն: Նյութապաշտների հետ (Էպիկուր, Դե
մոկրիտես,ստոյիկյաններ)Եզնիկըչիբանավիճում,նաան
միջապեսմերժումէնրանց`որպես«անաստվածների»`չբե
րելով խոստացված «ճշմարտության փաստարկները»: Ինչ
վերաբերում է «հեթանոսական» դուալիզմի ևպոլիթեիզմի
հերքմանը,ապանաիրոքմեծտեղէհատկացնումդրանևոչ
անհիմն:ՉէորVդարումՀայաստանումիրականվտանգէին
ներկայացնումոչթեստոյիկյաններիկամէպիկուրյանների
ուսմունքները,առավելևսպլատոնականներիևպյութագո
րականներիհոգեհարազատիդեալիստականգաղափարները,
թեևնրանցտեսակետներիտարածումըՀայաստանումհա

զիվթեկարելիէարհամարհել,այլմազդեականկրոնիդուա
լիստական փիլիսոփայությունը, ինչպես և մանիքեական
ումարկիոնականաղանդները,ընդորում`վերջիներկուսը
«պրեվենտիվ», նախապաշտպանական առումով, մինչդեռ
առաջինը`մազդեականությունը,իրգաղափարականևքա
ղաքականհակադրությանողջհրատապությամբ:

Եզնիկիերկումկարևորագույնխնդիրներիցէրփիլիսո
փայական դուալիզմի հերքումը, այսինքն` այն տեսական
հիմքի մերժումը, որի վրա կառուցված էր մազդեականու
թյունը`որպեսկրոնևորպեսփիլիսոփայություն:Այսպես,
եթեմենքընդունենքնյութիսուբստանցայինգոյությունը,

ապակստացվի,որԱստվածաշխարհըստեղծելիսվերցրելէ
արդենառկա,բայց«որակչունեցողևանձևնյութը»արար
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չագործելունպատակով:Եթեդաընդունենք,ապաիսկական
արարում, ինչպեսպահանջում է քրիստոնեական ուսմուն
քը,չենքունենա:ՀռչակելովԱստծունհավերժակիցնյութի
գոյությունը`հեթանոսփիլիսոփաներըասումեն,թեԱստ
վածնյութինհաղորդելովորակևձև`ստեղծեցբոլորգոյե
րը,իսկողջանպետքմնացորդը,«արարմանհամարոչպի
տանիմրուրըդեննետեց:Եվահաայդմրուրիցէ[ծնվում]
չարըմարդկանցհամար»[Եղծ,16]:ՍակայնդրանԵզնիկն
անշուշտհամաձայնչէ:Նյութըչիկարողչարիաղբյուրլի
նել,որովհետևնաէլստեղծվածէԱստծուկողմից,իսկնրա
ամենստեղծածըբարիէ:ԸստԵզնիկի`չիկարելիմիասնա
կաննյութըբաժանելերկումասիևասել,թեմիմասիցնա
ստեղծեցայն,ինչպետքէստեղծեր,իսկմյուսմասը`«մրու
րը», թողեց որպեսանպետքություն, և որ հենց դրանից էլ
աշխարհումառաջացելէչարիքը:

«Ճշմարտությանթշնամիների»մոլորությանպատճառն
այնէ,որնրանքընդունումեներկուսուբստանց`Աստծուն
ունյութը,ևդրանհամապատասխան`երկուսուբստանցա

յինսկզբունք`բարինևչարը,նույնացնելովբարինԱստծու
հետ,իսկչարը`նյութի:Բայցայդուսմունքը,ըստԵզնիկի,
ամբողջովին սնանկ է և մերժելի, որովհետև կա միայն մեկ
էություն, մեկ սուբստանց` Աստված, իսկ նյութը և դրան
նույնացվող չարիքը սուբստանցային, էութենական չեն:
Ուրեմն`չարըհավերժականչէ,որպեսայդպիսին`այնչու
նիէութենականգոյություն,ստեղծվածչէԱստծուկողմից,
ինչպեսմյուսգոյացությունները:Նույնիսկայդուսմունքի
կողմնակիցները,ովքերպնդումեն,թե«նյութնէչարիաղբ
յուրը»,ընդունումեն,որԱստվածբարությանակունքէև
բարիարարածներիարարիչ:Սակայնդաչիփոխումվիճակը,

քանիոր,ըստԵզնիկի,աստվածայինբարիսուբստանցիհետ
մեկտեղչարնյութականսուբստանցիընդունումըխոսումէ
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Աստծուտկարությանմասին, որը չի կարողացելխափանել
չարըևհանդուրժելէչարիգոյությունըբարուհետմիասին:
Իսկդաքրիստոնյափիլիսոփայիտեսակետիցանթույլատրե
լիէևսկզբունքորենանընդունելի:

Մերժելովհինհունականմտածողներիդուալիստական
դրույթները`Եզնիկնիրքննադատությունըդարձնումէտե
սականհիմք`պարսիցկրոնի,քաղդեականաստղագուշակու
թյան,մանիքեությանևմարկիոնականաղանդիդուալիզմի
հերքմանհամար:Այդուսմունքներիհերքումըզբաղեցնում
էԵզնիկիերկիկեսիցավելին:Պետքէնշել,որԵզնիկիմոտ
գոյաբանական հիմնահարցը` հայրաբանությանը բնորոշ
աստվածաբանականկտրվածքով,սերտորենկապվածէբա
րոյահոգեբանական հիմնահարցի, այն է` կամքի ազատու
թյան,Աստծուևմարդու`որպեսկամքիսուբյեկտներիհիմ
նահարցիհետ:Բազմաթիվէջերևամբողջականհատվածներ
նվիրելովհեթանոսականփիլիսոփայության,պարսիցկրոնի
ևաղանդավորականուսմունքներիհերքմանը`Եզնիկըբո
լորդեպքերումսուբստանցիխնդրիլուծումըկապումէչա

րիքիառաջացմանխնդրի,չարիևբարուառնչակցության,
դրանց բնության հարցի լուծման հետ: Այդ հիմնախնդիր
ներընրահամարգոյությունունենորպեսմիևնույնհարցի
տարբերկողմեր:

Պարսից կրոնի, մազդեականության գաղափարական
սնանկություննապացուցելուհամարԵզնիկըքննումէդրա
դուալիստականհիմնադրույթըևայնմերժումքրիստոնեա
կանմոնիզմիդիրքերից:Այսպես,մազդեականներըպնդում
են,թետիեզերքըստեղծվածէԶրվանիերկուորդիների`Որ
միզդիևԱհրիմանի կողմից:Որմիզդը ողջգեղեցիկիև բա
րի էակներիարարիչն է,Ահրիմանը` չարիքի, արատավորի,

տանջանքիպատճառնուստեղծիչը:Եզնիկըհարցէտալիս,
թեինչպե՞սմիհորից,որըբարությանմարմնացումնէ,կա
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րողէծնվելԱհրիմանը:Չէ՞որբարինչիկարողծնելչարիք:
Իսկեթենածնվելէ,ապաինչո՞ւ հայրըչիխափանելայն,
մի՞թենաիվիճակիչէրանելայդ:Եվվերջապեսինչո՞ւին
քը`Զրվանը,չիստեղծելաշխարհը`իրբարիէությանըհա
մապատասխան, այլ պետք է հազարամյա հաշտ` պաշտա
մունքկատարեր,որպեսզիծնվերնրաՈրմիզդորդին,բայց
երկմտելու,կասկածելուհետևանքովնրահետմիասինծնվեց
նաևչարԱհրիմանը:

ԸստԵզնիկի`պարսիցկրոնափիլիսոփայությունըչիդի
մանումքննադատության,զուրկ էտարրականտրամաբա
նությունից:Այդկրոնըհորինելենմարդիկևիրենցբարքե
րիհամաձայն`իրենցհնարածաստվածներինվերագրելեն
իրենցիսկհատկություններըևսկսելերկրպագելսեփական
հնարանքներին: Եզնիկը բացահայտում է մազդեականու
թյան ներքին հակասությունները և պարզունակ, միամիտ
մոլորությունների էությունը: Մազդեականության նրա
քննադատությունը վերաճում է հեթանոսության համընդ
հանուրքննադատության:ԶուգընթացաբարԵզնիկըպսա

կազերծ է անում նաև քաղդեական աստղաբաշխությունը,
որը լուսատուներին վերագրում է արարչական ունակու
թյուն և մարդկանց ճակատագիրը որոշելու հատկություն,
ցույց է տալիս հեթանոսական հավատալիքների սնանկու
թյունը,որոնքաստվածացնումենկենդանիներին,ծառերը,
աղբյուրներըև մարդկանց ձեռակերտառարկաները՝ կուռ
քերը:Միխոսքով`մերժումէհեթանոսության,այդթվում`
նաև մազդեականության համար որևէ իրավունք` հավակ
նելու ճշմարտության, որովհետևդրանքհիմնված են ստի,
կեղծ գաղափարի վրա: Այդ կրոնները մարդկանց մոլորու
թյունների, անհեթեթ պատկերացումների արդյունք են,

մարդկանց կողմից հերյուրված հեքիաթներ ու ավանդու
թյուններ,ովքերհավատացելենիրենցիսկհերյուրանքնե
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րին,իրենցհնարվածաստվածներինևբնության`իրենցիսկ
կողմիցաստվածացվածերևույթներին:

Հեթանոսականկրոնիևդրափիլիսոփայությանքննա
դատությունը Եզնիկը կատարում է ռացիոնալիստական
դիրքերից,որը,չնայածիրհետապնդածքրիստոնեական–ջա
տագովական նպատակներին, ունի պատմաճանաչողական
մեծնշանակություն`գիտությանպատմությանուսումնա
սիրման տեսակետից: Հեթանոսության քննադատությունը
Եզնիկիմոտիրսուրծայրովուղղվածէսնապաշտության,
հմայության և հրաշագործության, աստղագուշակության
ու աշխարհի բացատրության հետամնաց, միամիտ փորձե
րիդեմ:Ճիշտէ,Եզնիկըդրափոխարենառաջէքաշումաշ
խարհի մասին քրիստոնեական պատկերացումը և շարադ
րում եկեղեցու հայրերի ընդունածաշխարհիառաջացման,
սուբստանցի,Աստծուևբնությանառնընչակցությանհիմ
նախնդիրներիըմբռնումները:Սակայնդաայլխնդիրէ:Իր
ժամանակիհամարդա,անշուշտ,աշխարհիընկալմանուփի
լիսոփայականիմաստավորմանավելիբարձրմակարդակէր,

քանիրենցդարնապրածհեթանոսականմիամիտպատկերա
ցումներըևսնահավատությունը:

Հեթանոսությանքննադատությանընվիրվածեզնիկյան
հատվածները` ուղղված սնահավատության,դիվապաշտու
թյան և հմայության դեմ, հայ միջնադարյան ողջ գրակա
նության մեջ եղածամենափայլուն, չգերազանցված էջերն
են:ՀեթանոսականմիշարքաստվածներիծագումըԵզնիկը
բացատրում է հին ժողովուրդների մոտտարածված` իրենց
հերոսներինաստվածացնելուսովորությամբ`այսհարցում
իրենց դրսևորելով որպես Էվգեմերի տեսակետի հետևորդ:
ԱյսկապակցությամբԵզնիկըգրումէ.«Զրվանընույնպես

մարդէեղել,միքաջայր`հսկաներիժամանակ:Բայցքանի
որհույները,հայերըևբոլորհեթանոսժողովուրդներըսո
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վորությունունենիրենցքաջերինաստծոծնունդհամարել,
պարսից կրոնի հորինողըտեսնելով, որայդ երկրի մարդիկ
Զրվանինաստծոտեղենընդունում,որոշեց`ե՛կնրանվերա
գրեմերկնքի,երկրիևբոլորմյուսարարածներիստեղծումը»
[Եղծ,85]:

Հեթանոսական կրոնի քննադատությունը Եզնիկը ծա
վալումէռացիոնալիզմիդիրքերից,ևայստեղէ,որբացա
հայտվում են նրա խոստացած բանական փաստարկները,
որոնքդառնումենանկասելիուանժխտելի:Այսպես,պար
սիկներնասումեն,թեԶրվանիցծնվածՈրմիզդըաստվածէ,
բայցայդաստվածըորոշժամանականց,իրդերըկատարե
լով,մեռնումէ`մահիցառաջիրսերմըգցելովջրիմեջ,որ
պեսզիայդսերմիցծնվածորդիներըհետագայումսպանեն
իրենցչարհորեղբոր`Ահրիմանիզինվորներին:Նախ,ասում
էԵզնիկը,բացահայտանհեթեթությունէ,որաստվածկա
րողէմեռնել,որովհետևաստվածայինըևմահկանացուլի
նելըանհամատեղելիևիրարամերժհասկացություններեն:
Հետևաբար`Որմիզդը,ինչպեսևնրահակոտնյաԱհրիմանը

աստվածներչեն:Եվերկրորդ,ինչպե՞սսերմըկարողէպահ
պանվելջրում.չէ՞որբոլորինհայտնիէ,որջուրըքայքայիչ
ուսպանիչէսերմիհամար:Այսպիսով`չիկարելիհավատալ
պարսիկներինաևայդառասպելին.այնհակասումէև՛Աստ
ծուէությանը,և՛ջրինուսերմինհատուկբնությանը:

Այնուհետև`մերկացնելովքաղդեականաստղագուշակ
ներիփուչևունայնարվեստը,որոնքմարդկանցևաշխար
հիճակատագրերըկապումենաստղերիհետ,Եզնիկնգրում
է.«Նրանց[արվեստի]հերքմանհամարբավականէարդեն
այն, ինչ կատարվում է պատերազմների ժամանակ, որով
հետևայդժամանակմեկօրումտասնյակհազարներովկո

տորվում ենտարբերտարիքիմարդիկ» [Եղծ, 107]:Չէ՞ որ
նրանք ծնվել են տարբեր ժամանակ ու տարբեր աստղերի
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տակև,հետևաբար,պետքէմեռնեինտարբերժամանակ,ու
նենայինտարբերճակատագրեր`քաղդեականտարբերբախ
տացույցներինհամապատասխան:Կամէլ,եթեայսկամայն
աստղըորոշումէմարդուդիրքըհասարակությանմեջկամ
նրակարողությունըևբնավորությունը,«ապաևթագավո
րիորդինչէրկարողթագավորդառնալ,քանիորթագավոր
կարողէլինելնա,ումծնունդը[այդպահին]համընկնումէ
Առյուծի` [համապատասխան]աստեղատունմտնելու հետ:
Սակայնմենքտեսնումենք,որթագավորենդառնումթա
գավորների որդիները. այսպես, Սողոմոնը, Դավթի որդին,
բազմեցիրհորգահին,ևայդպեսժառանգաբարշարունա
կումէրՀուդայի[տոհմի]թագավորությունըմինչևՄակա
բայեցիները: Նույնը ասորեստանցիների և բաբելացիների
մոտ` որդին ժառանգաբար հորից է ստանում թագավորու
թյունը,ինչպեսևՍասանիցստանումէինթագավորությու
նը[բոլոր]սասանյաններըմինչևմերօրերը`որդինհորից»
[Եղծ,111]:ԱյստեղիցԵզնիկըհետևեցնումէ,որաստղերը
ամենևին պատճառ չեն կարող լինել ո՛չ թագավորություն

ստանալու, ո՛չ էլ մարդու կարողության կամ ունեցվածքի,
նրա ուժիև բնավորության որոշիչը:Այստեղից էլ Եզնիկն
անումէիրվճռականհետևություննայնմասին,որառհա
սարակչկանճակատագիրևբախտ,չկաբացարձակնախա
սահմանություն,որըկարողլիներազդելմարդկանցկյանքի
վրա, և որին հնարավոր լիներ մեղադրել աշխարհում կա
տարվողդժբախտություններիուչարիքիհամար:

Եզնիկըշատորոշակիևխորհամոզվածությամբհանդես
էգալիսճակատագրապաշտությանդեմ:Եթեմեկվայրկյան
ընդունելու լինենք կատարվող դեպքերի ճակատագրական
անխուսափելիությունը, ապա, ըստ Եզնիկի, մարդը ոչ մի

պատասխանատվություն չէր կրի իր գործողությունների,
վարքիևմտահղացումներիհամար:Սակայնկյանքը,մարդ
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կայինողջփորձնապացուցումեն,որճակատագիրը`որպես
այդպիսին գոյություն չունի, և որ գործերն ու դեպքերը
մարդկանցկամքիցենկախված:«Ինչքանտկարպետքէլի
նիճակատագիրըևանուժ`նախասահմանությունը,եթեգո
ղերնուավազակներըկարողենխախտելայն,երբհարձակ
վելովզրկումեն[անմեղներին]ունեցվածքիցևկյանքից»,
–բացականչումէԵզնիկը[Եղծ,112]:Մերժելովճակատագի
րը`աշխարհումպատահողչարիքը,արհավիրքներնուան
կարգությունները նա բացատրում է կամքիազատության,
անձնիշխանությանսխալօգտագործումով:«Եթեիրադար
ձություններըկատարվեինըստնախասահմանության,ապա
պետքչէրլինի,որթագավորներըմահվանդատավճիռկա
յացներին,իսկդատավորներըտանջեինևմահապատժիեն
թարկեինմարդասպանին:Մինչդեռպատժելովնրանքհաս
տատումեն,որմեղավորներըմեղքենգործումոչթեըստ
նախասահմանության,այլ [իրենց] չար կամքի դրդումով»
[Եղծ,112]:

Ճակատագրապաշտության դեմ ուղղված Եզնիկի հե

տևություններըստանումենհստակարտահայտվածհասա
րակական և քաղաքական հնչեղություն` արտացոլելով V
դարիկեսերիՀայաստանիդրությունը:Այդժամանակ,ինչ
պեսհայտնիէ,Սասանյաններըհարկայինլուծըհասցնելով
ծայրահեղձևերի` սաստկացրինքրիստոնյաներիդեմ ուղղ
ված կրոնական հալածանքները, ձգտելով ստիպել նրանց
հրաժարվելիրենցհավատիցևընդունելմազդեականությու
նը:Հայաստանըգտնվումէրզավթիչներիդեմհասունացող
վճռականմենամարտինախօրեին,իսկԵզնիկը,որպեսհամա
ժողովրդականայդբարձրացողզայրույթիալիքիգաղափա
րախոս, ցույց տվեց ճակատագրապաշտության փիլիսոփա

յական սնանկությունը, որպեսզի գաղափարապես զինի իր
հայրենակիցներին, համոզի, որ նրանք իրավացի ուարդար
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ենևնախապատրաստիանզիջումպայքարի.«Եթեզավթիչը
հարձակվումէերկրիվրա,–ասումէԵզնիկը,– որպեսզիկո
ղոպտիևսպանիմարդկանց,ի՞նչէ,չպե՞տքէնրանքզորք
հավաքենևգնդերկազմեն`զավթիչիներկրիցվտարելուհա
մար:Ի՞նչէ,պետքէթու՞յլտաննրան,ասելով`եթեայդպես
էնախասահմանելճակատագիը,որզավթիչըամայացնիեր
կիրը,ինչի՞համարմենքընդդիմանանքճակատագրին:Սա
կայնմարդիկզորքկազմելովևթշնամուներկրիցվռնդելով
ցույցենտալիս,որսպանություններըկատարվումենոչթե
ճակատագրինախասահմանումով,այլզավթիչիչարկամքի
դրդումով,որըներսխուժելովագահորենավերումէերկիրը,
թալանելովնրաունեցվածքըևհարստությունը»[Եղծ,112]:

Այսպիսով` հասարակական արհավիրքների և դժբախ
տություններիպատճառըզավթիչներիչարկամքնէ,ևառ
հասարակ չարիքի աղբյուրը մարդու չար կամքն է, չարի
քի, որնայդքան լայնտարածված էաշխարհում:Աստված
այդչարիքիհետոչմիառնչությունչունիևառհասարակ
Աստվածկապչունիչարիորևէդրսևորմանհետ,որովհետև

նաբարիէիրէությամբ,նամիայնբարությանաղբյուրէև
ստեղծիչնէամենմիբարիբանիևբարիարարածների:Իր
արարածներից ոմանց,այն է` մարդկանց և հրեշտակներին
Աստվածպարգևելէբանականությունևկամք:Այդկամքը
ստեղծվածէիսկզբանեազատ,այսինքն`նահնարավորու
թյունունիընտրելու,ընտրությունկատարելու,ընդունելու
կամմերժելու,նա«անձնիշխան»է,ինքնիշխանէ,որպեսզի
մարդըոչթեհարկադրանքովևանգիտակցորեն,այլկամա
վոր,սեփականցանկությամբձգտիդեպիբարին,դեպիայն
«էութենական»բարին,որնԱստծումեջէ,որպեսզինագի
տակցաբար,իրգործողություններովումտքովնախընտրի

ևընտրիբարին:«Ամենինչ,ինչորԱստվածստեղծելէ,նա
գեղեցիկէստեղծել:Նատվելէ [մարդուն]անձնիշխանու
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թյուն,ազատկամք`բարինկամչարնընտրելուհամար,որ
պեսզինակարողանադիմել ցանկացածկողմըև, որպեսզի
նրանհասնիիրգործածինհամապատասխանհատուցումը»
[Եղծ, 120]: Դա է մարդու և կենդանու էական տարբերու
թյունը, որովհետև «կենդանին չունի ո՛չ առաքինություն,
ո՛չէլսպասվողհատուցում,քանիորկենդանինչունիբա
րուևչարիմիջևընտրությունկատարելումասինմտածելու
կարողություն:Կենդանիներնայդանումենիրենցբնորոշ
բնականհատկություններիշնորհիվ,որոնցովնրանքհիշո
ղությամբմղվումենդեպիօգտակարըևխուսափումենվնա
սակարից:Նրանքունեննաևբնածինզգացողություն,որը
նախազգուշացնում էառաջիկայի մասին» [Եղծ, 120–121]:
Իսկ մարդն իր քայլերն ու գործերը կատարելիս ղեկավար
վում է բանականությամբև կամքով,այդ իսկպատճառով
ինքնէկրումողջպատասխանատվություննիրգործերի,իր
վարքագծիհամար:Չարնառաջանումէմարդուազատկամ
քից,որըչարաշահելովԱստծուկողմիցտրվածայդազատու
թյունը` գործում է արատավոր, ոչ–աստվածահաճո բաներ,

դիմադրումաստվածայինշնորհի«փրկող»գործողությանը:
Եզնիկը,հետևելովիրգաղափարականնախորդևուսու

ցիչՄեսրոպՄաշտոցին,տալիսէչարիառաջացմանհիմնա
հարցիհստակ լուծումը, որնունիկարևորնշանակություն
քրիստոնեականփիլիսոփայությանհամար:Նյութըևչարի
քըծագումնաբանականորևէկապչունեն,որովհետևնյու
թը,լինելովԱստծուստեղծագործություն,երբեքչիկարող
լինելչարիքիաղբյուրկամչարիմարմնացում:Սակայնչա
րիքն աշխարհում ունի իրական գոյություն, այն մարդու
ազատկամքի ծնունդ է,այսինքն` ունի սուբյեկտիվ–հոգե
կան ծագում: Առաջանալով մարդու հոգու ազատ կամքի

գործողությունից` այն դառնում է օբյեկտիվ իրականու
թյուն`դրսևորվելովբռնության,սպանության,արատավո
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րության,տանջանքիևնմանայլերևույթներիմեջ,միբան,
որնԱստծու`որպեսբարությանսկզբունքիևակունքիհետ
ոչմիառնչությունչունիևունենալչիկարող`նրանցբևե
ռայինհակադրությանպատճառով:Բացիայդ,Եզնիկըկամ
քի ազատության հիմնահարցին, ինչպես արդեն նշել ենք,
տվեց վառ արտահայտված սոցիալ–քաղաքական հնչեղու
թյուն` կապելովայնՀայաստանիդրությանև բռնության
այնմթնոլորտիհետ,որնավելիուավելիսաստկացնումէին
պարսիկները` իրենց կրոնական նկրտումներով, հարկային
կեղեքումով և հայ նախարարների, եկեղեցու ու ժողովրդի
նկատմամբվարածհալածանքիքաղաքականությամբ:

Կամքիազատությանհարցը լուծելիս`Եզնիկը,ինչպես
ևՄաշտոցը,չէրբաժանումՕգոստինոսիևՊելագիոսիուս
մունքներիծայրահեղություններըևհավատարիմմնացուղ
ղափառտեսակետին,որըժխտելովև՛բացարձակնախասահ
մանությունը, և՛ կամքիանսահմանափակազատությունը,
«փրկության»հիմնախնդիրըհանգեցնումէմարդուներքին
ուգործունհաղորդակցմանը,«մասնակցությանը»այնէու

թենականբարությանը,որնամբողջությամբպարունակվում
էԱստծումեջ:Այդդիրքորոշումըհնարավորությունէրտա
լիսխուսափել`քրիստոնեականուսմունքիհամարվտանգա
վոր հետևողական ճակատագրապաշտության (Օգոստինոս
Երանելի) և հումանիզմի (Պելագիոս) հետևություններից:
Մեղմացված ձևով ընդունելով և՛ նախասահմանության,
և՛ մարդու «անձնիշխանության» ուսմունքները, քրիստո
նեականուղղափառփիլիսոփաներըհնարավորությունէին
ստանում,ըստփոփոխվողիրադրության,տեղաշարժելծան
րությանկենտրոնըևշեշտելայդէկլեկտիկուսմունքիայս
կամայնկողմը:

Չարի առաջացման և դրա նկատմամբ վերաբերմունք
մշակելուխնդիրը,ինչպեսնշելենք,արդեն420–430–ական

11 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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թվականներին հայ հասարակության համար ուներ գաղա
փարականևկենսականհրատապնշանակություն:Մաշտո
ցը«Հաճախապատումճառերում»ամուրկանգնածմնալով
ուղղափառդիրքերում,Հայոցեկեղեցուևհոգևորականու
թյանդիրքորոշմանըհամապատասխանուիրերկրիշահերն
արտահայտելով`սկսեցհատուկշեշտելկամքիազատության
նշանակությունը, չարին ակտիվորեն դիմադրելու անհրա
ժեշտությունը[133]:Այդուղղությամբավելիարմատապես
գործեցԵզնիկԿողբացին:

Այսհարցումպետքէնկատիունենալայնհանգաման
քը, որ Արշակունյաց հարստության անկումից հետո (428
թ.) Հայ եկեղեցին պատմական ասպարեզում սկսեց ավելի
ու ավելի ակտիվ հանդես գալ Հայաստանի կյանքում` որ
պես հոգևոր–քաղաքական գործոն: Եկեղեցին դառնում էր
ազգայինհամախմբմանյուրատեսակկենտրոն,ևնրանում
ուժեղանումէինպարսիցզավթիչներիդեմդիմադրություն
կազմակերպելուհակումները:Պատահականչէր,որզավթիչ
ները գահընկեցարեցին հայրենասիրությամբ հայտնի կա

թողիկոսՍահակՊարթևինևնրատեղընշանակեցինասորի
հոգևորականությանշարքերիցելածհլուդրածոների:Այդ
պայմաններում էր, որ V դարի 20–40–ական թվականներին
ծավալվեցթարգմանչացշարժումըևհայկականհայրաբա
նության, ջատագովությանև դավանաբանության ձևավո
րումը: Ստեղծված քաղաքական իրավիճակն ուժեղացնում
էրեկեղեցուկատարյալինքնուրույնությանհասնելուհա
յերիձգտումը,համահայկականմիկազմակերպության,որը
քաղաքականանկախությանկորստիցհետո,պարսիկներիև
բյուզանդացիներիմիջևբաժանվածերկրումդարձելէրազ
գայինկյանքիկարևորագույնհոգևոր–քաղաքականգործո

նը:



 ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 163

Այդ ժամանակաշրջանի պայմանների լույսի ներքո`
կամքիազատությանվերաբերյալԵզնիկիտեսակետըոչմի
դեպքում չի կարելի նույնացնել պելագիոսական հայացք
ներին և գնահատել իբրև շեղում Տիեզերական ժողովների
որոշումներից,քանիորԵզնիկըշեշտումէկամքիազատու
թյունըլիովինուղղափառուսմունքիշրջանակներում:Նա
ամենևինչիմերժումԱստծունախախնամություննունա
խագիտությունը,կանխատեսությունը.նահանդեսէգալիս
ընդդեմ հեթանոսական ճակատագրապաշտության և սնա
հավատության, որոնք մարդկանց և աշխարհում կատար
վող իրադարձությունների ճակատագիրն ու ընթացքը կա
պումէինաստղերիշարժման,կույրճակատագրի,իբրչարի
մարմնացում հանդիսացող նյութի ևայլնի հետ:Աստված,
ըստԵզնիկի,կանխատեսումէամենինչ,նակարողէերկա
րացնելևկարճացնելիրիսկնախասահմանածծնունդներն
ումահերը,«ինչպեսայդտեղիունեցավ,օրինակ,ջրհեղեղի
ժամանակ»,կամէլինչպես«Եզեկիաթագավորիարտասուք
ներիհամարերկարացրեցնրակյանքըտասնհինգտարով»

[Եղծ,107]:ԵզնիկնանշեղորենհետևումէԱստվածաշնչին
այսկարևորհարցումևպնդումէ, որ«Աստվածամենինչ
գիտենախապեսևնրաայդկանխագիտությունըպատճառը
չէչարիքի»[Եղծ,113–114]:Չարիաղբյուրըմարդուկողմից
կամքիազատությանսխալօգտագործումնէ,ազատության,
որըշնորհվածէնրանորպեսբանականէակի`բարիգործեր
կատարելու, «աստվածային շնորհին»կամավորձգտելուև
արժանանալուհամար:

Կամքի ազատության հիմնախնդիրը Եզնիկի համար
յուրատեսակմիբանալիէ`փիլիսոփայականայլխնդիրնե
րի,այնէ`անկենդանբնությանբնույթի,նյութիէության,

չարիառաջացմանխնդրիլուծմանհամար:Կամքիազատու
թյանխնդիրը լուծելիսէԵզնիկըիրականացնումմազդեա
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կան կրոնի դուալիզմի և քաղդեական աստղաբանության
քննադատությունը,որըդուրսեկավիրառաջքաշածխնդրի
շրջանակներից, այն է` կրոնական անընդունելի, թշնամա
կանուսմունքներիհերքմաննպատակներիցևձեռքբերեց
առհասարակ քրիստոնեության դիրքերից դիցաբանական
պատկերացումների ու կեղծ–գիտական տեսությունների
սկզբունքայինքննադատության բնույթ:Այս հարցումևս
ԵզնիկըհանդեսեկավՄաշտոցիգծիշարունակողը,գաղա
փարականպայքարի մի գիծ, որն ուղղված էր հեթանոսու
թյան մնացուկներիև իրենցդարնապրած կեղծ–գիտական
հայացքներիիսպառվերացմանը:

Որպես իր դարի զավակ` Եզնիկ Կողբացին զարգացրեց
փիլիսոփայական–աստվածաբանական հայացքների համա
կարգ, որըծառայումէրքրիստոնեականմոնոթեիզմիհիմ
նավորմանը`ընդդեմհեթանոսականտարբերուսմունքների
ևհավատալիքների:Հայացքներիայդհամակարգըհինհայ
կականհասարակությանհամարհեթանոսությանդեմպայ
քարիպայմաններումևհայգիտությանձևավորմանշրջա

նում, անշուշտ, գաղափարական առումով ուներ դրական
նշանակություն:ՊետքչէմոռանալԵզնիկիստեղծագործու
թյանմիայլ,ոչպակասկարևորյուրահատկությունը,այն
է` նրա սոցիալ–քաղաքական ուղղվածությունը, պայքարը
մազդեականփիլիսոփայությանդեմ,որըպարսիցզավթիչ
ներիհիմնականգաղափարականզենքնէր:

Հասկանալի է, որ հայրաբանության ներկայացուցիչ և
քրիստոնեությանջատագովլինելով`Եզնիկը,ինչպեսնույն
ժամանակաշրջանի այլ երկրների իր գաղափարակից եղ
բայրները, պետք է «հերքեր» անտիկ փիլիսոփայությունը
ու մերժեր նրա գիտական ձեռքբերումները: Այդպիսին էր

դարաշրջանիոգինևժամանակիթելադրանքը:Սակայնոր
քանէլնամերժերևհերքեր«հեթանոս»հինհույներիուս
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մունքները,կամա–ակամահարկադրվածէրօգտվելմտավոր
այննյութից,որըստեղծվելէրանտիկշրջանում,ևքննադա
տականմատուցմամբ,այնուամենայնիվ,տարածելհինմա
տերիալիստների և իդեալիստների գաղափարները: Անտիկ
աշխարհիննմանառնչությունը`հարկադրականպայքարը
Հելլադայիուսմունքներիդեմյուրատեսակկնիքէինդնում
Եզնիկիհայացքներիվրա,ովթեևկանգնածէրքրիստոնեա
կանփիլիսոփայականհենահարթակիվրա,այնուհանդերձ,
անտիկ գիտության ներկայացուցիչներին ընդդիմանալիս
հարկադրված էր նրանց դեմ առաջադրել նաև գիտական
փաստարկումներ:

Այս առանձնահատկությամբ Եզնիկը շահեկանորեն
տարբերվում է քրիստոնեականփիլիսոփայության հաջորդ
ներկայացուցիչներից, ովքեր իրենց գիտելիքները մեծ մա
սամբսահմանափակումէինավետարանականդոգմաներով
ևԱստվածաշնչից քաղված վկայակոչումներով: Ի տարբե
րությունհաջորդդարերիքրիստոնեականգաղափարախոս
ների`Եզնիկըհակառակորդներիհետվիճելիսցուցաբերում

է մտքի որոշակի ազատություն, դիմում տրամաբանական
փաստարկների,բացահայտումէհակառակորդիհայացքնե
րում եղած հակասությունները` դրանց հերքման և սեփա
կան ճշմարտության ապացուցման համար: Նման մեթոդը
նպաստումէրփիլիսոփայականմտքիարթնացմանըևնոր`
քրիստոնեականգիտությանձևավորմանը:

Եզնիկը,ինչպեսևՄաշտոցը,կանգնածէինհեթանոսա
կան և քրիստոնեական աշխարհների սահմանագծում: Լի
նելով քրիստոնեական համոզված և հետևողական գաղա
փարախոսներ` նրանք, այնուհանդերձ, կրում էին անտիկ
մշակույթիազդեցությանհետքեր,միմշակույթի,որընրանց

աստվածաբանական հայացքներին և ջատագովությանը
հաղորդում էրփիլիսոփայական ուղղվածություն:Այստեղ
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պետք է նշել արևելյան քրիստոնեության յուրահատուկ
հելլենականացմաներևույթը,արևելյանհայրաբանության
ներկայացուցիչների` անտիկ փիլիսոփայական ժառանգու
թյան օգտագործումը: Այդ առումով Եզնիկը, չնայած իր`
«հեթանոսական»փիլիսոփայությանհանդեպունեցածբա
ցասական վերաբերմունքին, հանդես եկավ որպես առավել
տեսաբանողհայաստվածաբան,ովքննելովևմերժելովհին
աշխարհից եկող ուսմունքները` կարողացավ իր ջատագո
վությանը,ճշմարիտԱստծուարդարացմանիրտեսությանը
հաղորդելփիլիսոփայականերանգավորում:

3.4. Բնա փի լի սո փա յա կան ուս մուն քը

Եզնիկ Կողբացու տիեզերաբանական հայացքները շա
րադրված են քրիստոնեական տիեզերագրության ոգով:
Միաժամանակ, նաձգտում էտալդրանց բանական իմաս
տավորում ու փիլիսոփայական հիմնավորում: Այդ նպա

տակովնաօգտագործում էանտիկգիտությանուփիլիսո
փայության ևառօրյափորձի ու անմիջական դիտումների
տվյալները:

Տիեզերքի կառուցվածքի և ձևի հարցերում Կողբացին
հիմնականում հետևում է իր ուսուցչին: Նա ընդունում է
երկու՝անտեսանելի(վերին)ևտեսանելի(ստորին)երկինք
ներիգոյությունը:Նամերժումէվերիներկնքիշարժումը`
պաշտպանելով դրաանշարժության դրույթը: Նա հղում է
հինփիլիսոփաներիհետևյալդատողությունը.«Լուսինը…
արեգակիցավելիարագերեսունօրումանցնելովբոլորաստ
ղատներով, այսինքն` ամբողջ երկնքով, հասնում է նույն

տեղը,իսկարեգակը[այդտարածություննանցնումէ]մեկ
տարում:Երկինքնէլմեկցերեկումեկգիշերպտտվելովիր



 ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 167

շուրջը, վերադառնում է նույն տեղը: Եվ միայն յոթաստ
ղերկանշարժուն,իսկմյուսբոլորըբևեռվածեներկնքում:
Նրանք,որոնքշարժունաստղերեն–արեգակը,լուսինըու
մյուսհինգաստղերը–ոչթեարևելքիցդեպիարևմուտքեն
գնում,այլ`արևմուտքիցդեպիարևելք» [Եղծ, 139]:Իբրև
ապացույց` նրանքբերում էինանիվի օրինակը, որիարագ
շարժումըտպավորությունէստեղծում,որայնպտտվումէ
հակառակուղղությամբ:

Կողբացին հերքում է այս ուսմունքը` պնդելով, որ ոչ
միայնՍուրբԳրքիտեքստերը,այլևերկնքիդիտումըապա
ցուցումենհակառակը:Միաժամանակնանշումէ,որհենց
վերիներկնքիշարժմանընդունումըտրամաբանորենհան
գեցրելէ«երկնայինհաստատությանը»ամրացվածերկնա
յին լուսատուներիանշարժության ընդունման:Այդպատ
ճառովլուսատուներիտեսանելիշարժումընրանքստիպված
բացատրումեներկնքիշարժումով:

Նշված ուսմունքը Կողբացին հերքում է տրամաբանա
կան հակասությունների բացահայտման ճանապարհով`

օգտագործելով նաև անմիջական դիտումների տվյալները,
տրամաբանական մտածողության եղանակները, ընդդի
մախոսների կողմից օգտագործվող տեղեկություններն ու
փաստերը:Այսպես,եթեերկինքըգտնվումէմշտնջենական
շրջապտույտիվիճակում,ապաինչպեսբացատրելայնիրո
ղությունը,որայն«արևնամենօրնույնարևելքիմեջէբե
րում,իսկլուսինը`հազիվամիսըմեկ,նույնտեղերը:Ուրիշ
աստղերէլկան,որտարվամեջմիանգամհազիվենհաս
նումնույնտեղը.[այնպիսիներն]էլկան,որ,ինչպեսասում
են,տասներկուտարում[ենհասնում]նույնտեղը,կա,որ`
մեկ ու կես, կա, որ` երեսուն տարում»: Մինչդեռ երկնքի

շրջապտույտիևաստղերիանշարժությանդեպքումդիտար
կելիերկնայինբոլորմարմիններըպետքէտեսանելիլինեն
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որոշակիևհավերժհավասարժամանակիընդմիջումով:Սա
կայն,շարունակումէԿողբացին,փորձըևերկնքիդիտումնե
րըվկայումենհակառակը:«Աստղերը,որգիշերըերկնքում
են,ցերեկնէլենայնտեղգտնվում:Եթեերկինքըպտտվեր,
[աստղերը] ցերեկը նույն ուղիներում չէին գտնվի, որտեղ
գիշերնէինքտեսնումնրանց:Բայցքանիորնույնուղինե
րովենընթանում,ինչպեսհենցնույնուղիներումենքտես
նումև՛լուսինը,և՛աստղերը,պարզէ,որնրանքշարժվում
են,իսկերկինքըմնումէանշարժ,հաստատուն»[Եղծ,130]:

Ուստի` Կողբացին գտնում է, որ բոլոր երկնային մար
միններըգտնվումեներկնակամարում`անկախնրանից,թե
ժամանակիտվյալհատվածումտեսանելիեն,թեոչ:Մյուս
կողմից`տարբերժամանակահատվածներումիրենց«ելակե
տային»դիրքիներկնայինլուսատուներիվերադարձըերկն
քիանշարժություննուերկնայինլուսատուներիշարժումն
ընդունելուտեսողականհնարավորությունէստեղծում:

Վերոհիշյալ անտիկ ուսմունքի քննադատության կա
պակցությամբԿողբացինքննումէ(թեևչիհերքում)«ար

տաքին»փիլիսոփաներիայն միտքը, թեաստղերը հերթա
կանությամբ «մտնում են» համաստեղությունների մեջ:
Սակայնդահնարավորէմիայնաստղերիշարժումնընդու
նելուդեպքում:ԱյստեղնանկատիունիԱրեգակը,Լուսինը
ևհինգմոլորակները:

Իր դատողություններն ու եզրակացությունները Կող
բացինամրապնդումէնաևՍ.Գրքիմիջոցով,որտեղերկին
քըհամարվումէհաստատություն:Իսկայն,ինչայդպիսին
է,կարողէմիայնանշարժլինել,եզրակացնումէԿողբացին:
Նրան,իհարկե,հայտնիէ,որՍ.Գրքիմիջոցովքրիստոնեա
կանորոշհեղինակներպնդումեն,որերկնայինլուսատու

ները ամրացված են «երկնային հաստատությանը»: Այդ
պատճառով իր եզրակացությունը հիմնավորելու համար
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Կողբացինազատէ մեկնաբանումՍուրբԳրքիտեքստերը`
փորձելովդրանցմեջանուղղակիվկայություններգտնելիր
տեսակետիօգտին:

Այս դեպքում տրամաբանորեն հարց է ծագում լուսա
տուների շարժման պատճառի ու աղբյուրի մասին: Որոշ
քրիստոնյամտածողներիկարծիքով`լուսատուներինշարժ
մանմեջենդնումհրեշտակները`հոգևորէակները:Ստաց
վումէ,որաստվածայինմիարարածը`թեկուզևբանական,
շարժման մեջ է դնում մյուսին` անբանարարածին: Նման
բացատրություննանընդունելի է Կողբացու համար, քանի
որանմարմինըչիկարողներգործելմարմնավորիվրա,առա
վելևսուղղորդելնրան:

Ընդհանրացնելովայդ հարցի վերաբերյալ իր հայացք
ները`նապնդումէ,որ«լուսատուներումորևէշնչավորու
բանական սկիզբ չկա, այլ միայն բնական և ընթացական 
շարժումներ»[Եղծ,147]:

Սակայն այդ «բնականությունն» ու «առաջընթացու
թյունը»նափնտրումէոչտիեզերքիբնությանմեջ,քանի

որ ինչպես բոլոր բնական գործընթացները, «լուսատունե
րիշարժումըևսնրա(Աստծու)խոսքիգործնէ»[Եղծ,148]:
Քրիստոնյա գիտնականի համար հենց դա էլ ինքնին հաս
կանալի, որևէ ռացիոնալ ապացույց չպահանջող բնական

սկիզբնէ:

Բացիայդ,շարժվողենոչմիայնյոթաստղերը,ինչպես
ոմանքենենթադրում,այլերկնայինբոլորլուսատուները:
Միայնթեդրանց մի մասը շարժվում է դանդաղ, մյուսնե
րը` արագ: Լուսատուների շարժման անհավասարաչափու
թյամբ էլ բացատրվում է համաստեղության մեջ աստղերի
«մտնելու հերթականությունը»: Երկնային լուսատուների

«բնականուառաջընթաց»շարժումընանմանեցնումէհո
լիպտույտիժամանակերևացողշրջաններին:Լուսատունե
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րիշրջանաձև,օղակաձևշարժմամբէլպայմանավորվածեն
երկնքում դրանց հայտվնելն ու անհետանալը [Եղծ, 149]:
Լուսատուների շարժման նման բացատրությունը հիշեց
նում է Հիպպարքոս–Պտղոմեոսի էքսցենտրիկ շրջանների և
էպիցիկլի տեսությունը: Կողբացուն անհրաժեշտ է հերքել
այնուսմունքը,որիհամաձայն`լուսատուներիհայտնվելն
ուանհետացումըպայմանավորվածեներկնքիշրջագայու
թյամբ:

Այսպիսով` երկնային լուսատուների շարժումը բնու
թագրվում է որպես անհավասարաչափ ու ոչ ուղղագիծ:
Նման բացատրությունը բխում է երկնակամարում լուսա
տուների շարժման կարգավորվածության պատճառական
բացատրության անհրաժեշտությունից, մանավանդ, որ
Կողբացումոտդեռևս բացակայումէերկնայինոլորտների
մասինուսմունքը:Բացիայդ,հերքելովերկնքիշրջանաձև
պտույտըևտիեզերքիուԵրկրիգնդաձևությունըևընդու
նելով տեսանելի երկնակամարում լուսատուների շուրջօր
յա գտնվելու հանգամանքը` նրաառջև հառնում է դրանց

երևալնուանհետանալըբացատրելուդժվարինխնդիրը:
Կողբացու հիշյալ դատողությունները, որոնք ուղղված

ենտիեզերքիգնդաձևությանգաղափարիհերքմանը,տեսա
կանհիմքենծառայումնաևայնպիսիկարևորագույնտիե
զերագիտական հիմնախնդրի (ինչպես անտիկ, այնպես էլ
քրիստոնեական)լուծմանհամար,ինչպիսինտիեզերքիհա
մակարգումԵրկրիդիրքնուձևնեն:Այդկապակցությամբ
նա քննադատում էանտիկպատկերացումները, մասնավո
րապես`տիեզերքումԵրկրիկենտրոնականդիրքիվերաբեր
յալգաղափարը,որնառնչվումէտիեզերքիգնդաձևության
մասինուսմունքին:

Իրենց ուսմունքի լուսաբանման համար անտիկ հեղի
նակները բերում էին պղպջակի օրինակը. եթե այն ուռեց
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վում և մեջը գցվում է կորեկի հատիկ, ապա ներփակված
ու խտացված օդը հատիկը կպահի պղպջակի կենտրոնում`
չթողնելով, որայն ո'չ վերև բարձրանա, ո'չ ներքև ընկնի:
Ասումեն,գրումէԿողբացին,որնույնձևովերկնայինգնդի
ներսումփակված օդը երկիրըպահում է մեջտեղում` հնա
րավորություն չտալով վերև բարձրանալ կամ ներքև ընկ
նել: Այդ ուսմունքը մերժելու համար և իր մեթոդաբանա
կան սկզբունքներին համապատասխան` Կողբացինդիմում
էանտիկմեկայլուսմունքի,ըստորի`թեթևըվերևէբարձ
րանում,ծանրըներքևէիջնում,այսինքն` յուրաքանչյուր
մարմին, իր բնույթին համապատասխան, ձգտում է դեպի
իր «բնական տեղը»: Այդ ուսմունքի ճշմարտացիությունը
ապացուցվումէփորձովուդիտարկմամբ:Ծխի,գոլորշաց
մանևվերևնետվածծանրիրերի (քարի,փայտի, երկաթի)
օրինակներիհիմանվրանաեզրակացնումէ,որեթեօդըչի
կարողպահելայդքանփոքրծավալովութեթևմարմինները,
ինչպե՞ս կարողէպահելերկրիհսկայականծանրությունը,
քանիորդահակասումէփորձինուառողջդատողությանը

[18,133]:
Երկրի և երկնքի անշարժությունն ու կախված դիրքը

Կողբացին կապում է Ամենաբարձրյալի կամքի հետ: Ընդ
որում`նափորձումէհամաձայնեցնելերկրիդիրքիվերա
բերյալՍուրբԳրքիերկուդրույթ`երկիրըհենվումէջրերի
վրա,իսկվերջիններսհաստատվածենոչնչիվրա:Կողբացու
կարծիքով` Սուրբ Գրքի տեքստերում հակասություն չկա,
ուղղակիմեկմիտքըլրացնումէմյուսին:Այդդրույթները
մեկնաբանելիսնաօգտագործումէնաևանտիկբնափիլիսո
փայությանտվյալները,մասնավորապես`տարրերիևորակ
ներիմասինուսմունքը:Այնմիտքը,թեերկիրըհաստատված

է ջրերիվրա,նաբացատրումէնրանով, որ երկիրնիրմեջ
ջուրէպարունակումևջրերիտակէգտնվում,մյուսկող
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մից` երկիրն իր մեջ պարունակվող ջրային գոյացություն
ներիհետմիասինհենվումէոչնչիվրա,քանիորնրատակ
դատարկություննէիշխում:

Երկնքիուերկրիվերաբերյալպատկերացումներիհետէ
կապվածնաևերկու«մեծլուսատուների»`ԱրեգակիևԼուսնի
շարժմանուդրանցբնույթովպայմանավորվածերևույթնե
րիմասինԿողբացուբացատրությունը:Այդհարցերիլուսա
բանումըպարզությունէմտցնումտիեզերքիևդրակառուց
վածքայինմասերի` երկնքի ու երկրիձևիվերաբերյալ նրա
հայացքներում:ԸստԿողբացու`արևը ծագումև ուղղվում
էդեպիհարավուվերադառնումհյուսիս:Ցերեկըհարավա
յին կողմովգնում էդեպիարևմուտք, իսկգիշերը` հյուսի
սայինկողմովարևելքիկողմը`լեռներիստորոտներով,ևոչ
ծովովկամերկրիտակով,որիցներքևոչինչչկա:Ոչնչիմեջ
անհնարէնյութականմարմնիշարժումը,ինչպեսցամաքա
յինէակըջրիվրայովչիկարողշարժվել:Հայմտածողը,ըստ
էության,առաջադրումէտարածությունևշարժումհիմնա
րար հասկացություններիխնդիրը, որի լուծումըառնչվում

էտիեզերքիկազմությանիրըմբռնմանհետ:Տարածության
սահմաններնեներկու«մեծանոթները»`երկինքնուերկի
րը:Շարժումըհնարավորէմիայնտարածությանմեջ(տարա
ծականշարժում),որտեղդատարկությունչկա:Դատարկու
թյունըգտնվում էտիեզերքի սահմաններիցդուրս, ուստի`
այնտեղշարժումհնարավորչէ:

Այն պնդումը, որ տեսողական դիտարկումը վկայում
է, թե արևը բարձրանում է ծովից, Կողբացին հերքում է`
հիմնվելովհեռապատկերիերևույթիվրա.«Եթեորևէմեկը
գտնվումէանծայրածիրտարածությանմեջ,նրանթվումէ,
որարևըելնումէմոտիկից:Նմանապեսծովիմոտգտնվող

[մարդիկ] ի վիճակի չլինելով հայացքով ընդգրկել [մյուս]
ափը,գտնումեն, որարևըբարձրանում է ծովից, մինչդեռ
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[այն բարձրանում է] ոչ թե ծովից, այլ երկնքի ծայրերից»
[18,132]:Կողբացինկրկնումէքրիստոնեականգիտնական
ների այն կարծիքը, որ երկնային լուսատուները շարժման
ընթացքում չեն իջնում հորիզոնից ներքև:Միաժամանակ,
ինչպեսնշվելէ,նաչիընդունումնրանցայնմիտքը,թելու
սատուներըշարժմանմեջենդրվումհատուկհրեշտակների
միջոցով,որովևբացատրումէինդրանցշարժմանմեջդի
տարկվողառանձնահատկությունները:

Վերոշարադրյալիցկարելիէբխեցնելտիեզերքիձևիեզ
նիկյանըմբռնումը.

1. Երկինքըպատկերացվումէկիսաշրջանիտեսքով:
2. Արևըբարձրանումէերկնքի(կիսաշրջանի)միծայ

րիցևիջնումէմյուսիմոտ:
3. Երկիրըտափակսկավառակիձևունի:
4. Տիեզերքըկիսագնդի(կիսաշրջանի)ձևունի:

Կողբացուհամարանընդունելիէհինհեղինակներիայն
պնդումը, թեարևը երբեք մայր չի մտնում, այլտեղավոր
վումէերկնքիմյուսկողմը,ևնրա լույսնարտացոլվումէ
լուսնիանոթում, իսկխավարիպատճառըերկրիստվերնէ: 
Եթեամենինչայդպեսէ,հարցնումէԿողբացին,ապաորտե
ղի՞ցէհայտնվումվերևում(երկնքում)իշխողխավարը:Եվ
մի՞թեհասկանալիչէ,եզրակացնումէնա,որգիշերըարևն
ինչ–որտեղ թաքնվում է: Նա գիտակցում է, որ տիեզերքի
գնդաձևությանգաղափարըտեսականնախադրյալէստեղ
ծում լուսնի սեփական լույսն ունենալու փաստը ժխտելու
համար:Այդգաղափարիկողմնակիցներըլուսնայինլույսը
արեգակնայինիարտացոլումնէինհամարում,իսկնրապայ
ծառությանաստիճանըբացատրումէիներկուլուսատունե
րիմիջևեղածհեռավորությամբ,ինչըհակասումէրԿողբա
ցու աշխարհայացքային սկզբունքներին: Այդ պատճառով
նապնդումէ,որև՛Արեգակը ,և՛Լուսինըիրենցսեփական
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լույսնունեն,քանիորակնհայտփաստէ,որմայրամուտից
հետոԼուսնիլույսնավելիվառէերևում:Իտարբերություն
Մաշտոցի,ովսեփականլույսովօժտումէմիայնԱրեգակին
և գրեթե չի անդրադառնում լուսնային լույսի բնույթին, 
Կողբացինհամարումէ,որերկուլուսատուներնէլօժտված
են սեփական լույսով, ինչը վաղ միջնադարում ուներ աշ
խարհայացքայինհնչեղություն:

ԱյնուհետևԿողբացինտրամաբանորենդիմում էԱրե
գակի և Լուսնի խավարումների իր ըմբռնման շարադրմա
նը: Արդեն հասկանալի պատճառով նրան չի բավարարում
խնդրիանտիկըմբռնումը,քանիորեթե«Արեգակիխավար
մանպատճառը լուսնին հանդիպելն է, [ապա] երբ լուսինն
էխավարում, նրանի՞նչ է հանդիպում»:Չի կարելի որպես
պատճառ ընդունել նաև աստղի հետ նրա համատեղումը, 
քանի որ «երկնքում չենքտեսնումայնքան մեծաստղ, որ
լուսնին հանդիպելիս կարողանա ծածկել այն»: Բացի այդ, 
եթեԱրեգակիխավարմանպատճառըԼուսիննէ,ապաայն
սեփականլույսունենալով` «իրլույսըկսփռերերկրիվրա» 

[Եղծ, 151]: 
Այսեզրակացությունըպայմանավորվածէնաևտիեզեր

քիկիսագնդաձևությանմասինուսմունքով,ուստիև`տրա
մաբանորեն բացառվում է ԼուսնիևԱրեգակի միջևԵրկրի
գտնվելուգաղափարը:Լուսնիսեփականլույսունենալնըն
դունելըխարխլումէԼուսնիևԱրեգակիխավարմանվերա
բերյալանտիկուսմունքիկառույցիտրամաբանությունըև
հանգեցնումդրահերքմանը:Շարադրանքիընթացքումնա
մասամբ շոշափում է երկնային լուսատուներիտեղաբաշխ
մանուդրանցհարաբերականմեծությանհարցերը.Լուսի
նըտեղավորվումէԱրեգակիցևաստղերից(մոլորակներից) 
ներքև ու իր չափերով գերազանցում աստղերին, սակայն
զիջումէԱրեգակին:ՉհերքելովԼուսնիևԱրեգակիխավա



 ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 175

րումների գոյությանփաստը` Կողբացին, ըստ էության, չի
քննումդրանցառաջացմանպատճառները:

Մտածողընշումէերկնայինլուսատուներիշարժմանև
երկրի վրատեղի ունեցող երևույթների միջև որոշակի կա
պի առկայությունը, քանի որ լուսատուները ստեղծվել են
ոչ միայն «լույստալուև ժամանակները, օրերը,ամիսներն
ուտարիներընշանակելու»,այլև«անձրևներիուեղանակ
ների փոփոխությունների նշանները ցույց տալու համար», 
այսինքն` ծառայումենբնականերևույթներիկանխատես
մանը:Օրինակ` «արևըծագելիս`օդըվերցնումէջրերիխո
նավությունն ու արևի ճառագայթների վրա է թափում և
[նույն] օդը,դեռևսխտացածուամրացածչլինելով,փոքր–

ինչաղոտացնումէճառագայթներըումիայնկարմրեցնում
էարևըև ոչ թե մթնեցնում: Դրանից երևում է, որանձրև
էլինելու»:Այսպեսէլլուսինը,օդիխոնավությունիցսեղմ
վելով,ձգտումէխոնավություննիրենիցհեռացնել,ուստի` 
«խոնավությունը,մոտենալով,բայցնրանչհասնելով,բակէ
կազմումնրաշուրջ.դրանովանձրևինշանէցույցտրվում» 

[Եղծ, 129]: 
Արևիջերմությանևջրերիխոնավությանփոխազդեցու

թյունըծնումէոչմիայնամպեր,այլևշաղ:Այսպես,արևա
ծագին«Արեգակիճառագայթներիջերմությունըհասնելով` 
դուրսէցայտեցնումգիշերըջրերիխոնավությամբհագեցած
օդիթացությունը,այդպատճառովէլոչմիայնայնտեղ,այ
լևամբողջերկրիվրաարևածագինցողէնստում» [Եղծ, 132]: 

Կողբացուն հայտնի է նաև Լուսնի և նրա փոփոխու
թյուններիհետկապվածմակընթացություններիևտեղատ
վությունների երևույթը. «Եվրոպայում ծովերի ինչ–որտե
ղերկան,որոնցջուրըԼուսնիաճելուհետ`աճումէ,լիալուս
նիհետլցվումէ,իսկ[Լուսնի]պակասելուհոտ`պակասում
է» [Եղծ, 150]: 
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Կողբացուտիեզերագիտականհայացքներիհետէկապ
ված նրա ուս մուն քը տա րերք նե րի մա սին: Տարերքները նա
դիտարկում է հիմնականում երկու մակարդակում` տիեզե
րական և «տարրական»: Շարադրելով տիեզերքի կառուց
վածքիանտիկմոդելը,որիհամաձայն`հողըշրջապատված
էջրով,ջուրը`օդով,օդը`կրակով,իսկայդամենըպարփակ
վածէերկնքով,Կողբացինհասկանումէ,որայդուսմունքը
տրամաբանորենենթադրումէերկնքիմիաչափհեռավորու
թյունըերկրից, որը, վերջինհաշվով, նշանակումէ ինչպես
երկնքի,այնպեսէլերկրիգնդաձևությանընդունում:Բայց
այս հայեցակարգը հակասում է երկրի ու երկնքի դիրքիև
ձևիվերաբերյալԿողբացուհայացքներին:

Նրաբազմաթիվայնպնդումներում,թեջուրըերկրիմեջ
էուերկրիվրա,իսկերկրիտակգերիշխումէոչինչը,դրս
ևորվում է նաևտարերքներիտիեզերագիտականըմբռնու
մը`հողնուջուրըփոխազդեցությանումիախառնվածվի
ճակումեն:Այնուհետևօդըխառնվածէջրի,հողիուկրակի
հետ: «Որօդըխառնվածէջրերիհետ, –գրումէԿողբացին, 
–երևումէջրայինկենդանիներից,որոնքջրերիմեջներշն
չումենօդիկենսունակությունը:Իսկորնույնօդըխառն
ված է հողի հետ, ակնհայտորեն երևում է այն գոլորշինե
րում, որոնքբարձրանումեներկրիկրծքիցանձրևիցհետո
արևի ջերմությունազդեցությամբ: Եվ որ օդի հետխառն
ված է կրակը,ակնհայտորեն ցույց ենտալիս կայծակները, 
որոնքառաջանումենքամուևամպերի`միմյանցհետշփվե
լուց» [Եղծ, 153]:Դրաօգտինենխոսումոչմիայնկենդանիև
անկենդանբնությանդիտարկումներիարդյունքները,այլև
պարզագույնփորձիտվյալները:Այսպես, «եթեթափանցիկ
ապակուվրամիքիչջուրթափելևպահելարևիառաջ,ապա
արևի լույսը (ճառագայթները), մտնելով թափանցիկապա
կումեջևանցնելովջրիևօդիմիջով,կրակկառաջացնի:Եվ
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որկրակըխառնվածէջրերիհետ,պարզորոշերևումէջրից
դուրսբերածքարերից,որոնքմիմյանցշփելով`կրակենհա
նում.ևեթեգիշերըկանգնեսծովափին, ջուրըցայտեցնես, 
լույսինշույլներկբեկվեն» [Եղծ, 153]:Հետևաբար`բնության
տարերքները ոչ միայնփոխկապվածության ու միախառն
վածվիճակումեն,այլևմիմյանցենառաջացնում:

Աստծու հետ միասին նախանյութի (մատերիայի) հա
վերժությունն ընդունող անտիկ ուսմունքների քննադա
տությանընթացքումԿողբացինտարերքներիքննարկումը
տիեզերագիտականհարթությունիցտեղափոխումէտարրե
րիհարթություն:Ընդորում`նամատնանշումէայնհան
գամանքը,որիրականիրերիաշխարհումկատարվողփոփո
խությունների, արտաքին աշխարհի տարբեր առարկաների
ֆիզիկականկազմությանդիտարկումներնանխուսափելիո
րենդնումենփոփոխվողիրերիներքինկառուցվածքիհար
ցը. դրանքբաղկացածենմեկ,թեմիքանինախանյութից: 
Եթեմատերիան(նախանյութը)պարզմարմինէևմիատարր, 
ապա սխալ է այն պնդումը, թե դրանից է կազմված բազ
մազան աշխարհը, քանի որ վերջինս բաղկացած է անվերջ
բազմությամբ մարմիններից ու խառնուրդներից: Սակայն
անհնարէ,որբարդմարմիններըկազմվածլինենմեկպարզ
տարրից, քանի որ տարբեր ու բարդ մարմինների կազմու
թյանհամարանհրաժեշտենշատպարզտարրեր:Կողբացին
եզրակացնումէ,որեթեմատերիանբաղկացածէպարզտար
րերից,հետևաբար`եղելէժամանակ,որայնչիեղել:Այստե
ղիցհետևումէ,որմատերիաննույնպեսստեղծվածէևոչ
հավերժիրգոյությանմեջուանստեղծ:

ԱռաջադրվածհարցերինպատասխանելուհամարԿող
բացին դիմում է չորս տարրերի անտիկ ուսմունքին: Հայ
մտածողիկարծիքով`ողջկենդանիուանկենդանբնությու
նը,ողջմարմնականըբաղկացածէիրենցբնույթովհակադիր
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չորսնյութականտարրից:Աստված«Նախչորսսկզբնանյու
թերը բաժան–բաժան ստեղծեց, ապա նրանցով բաղադրեց
ամենբան»:Ստեղծվածտարրերըօժտվածեն«նուրբ»,բայ
ցև«ընկալելի»բնությամբևորպեսայդպիսին`նյութական
մարմիններիհատկանիշներունեն:Դրանքմասնավորապես
տարբերվումեն«խտությամբ», «նոսրությամբ»,կշռիևայլ
հատկանիշներով:Սակայնդրանցմիացմանմեխանիզմը,որի
միջոցովէլստեղծվելէնյութականաշխարհը,Կողբացինչի
քննարկում:Նաբավարարվումէփաստիարձանագրմամբև
աստվածայինգործունեությունըվկայակոչելով: 

Այսպիսով` աշխարհի առաջացման հարցում Կողբա
ցումոտնշմարվումէերկուփոխկապվածմոտեցում:Մեկն
ուղղակի բխում է Ս. Գրքի տեքստերից և հանգում նրան, 
որաշխարհնԱստծուկողմիցստեղծվելէոչնչից,ոչ–կեցու
թյունից է վերածվել կեցության, ևարարչությանայդակ
տը փաստորեն դիտվում է որպես ակնթարթային: Մյուսը, 
որըպայմանավորվածէՍուրբԳրքիդրույթներիբանական
փաստարկներով հիմնավորելու նրա ձգտումով և հենվում

էտարրերիմասինանտիկուսմունքիվրա,այնէ`Աստված
աշխարհըստեղծելէոչթենրաներկատեսքով`միանգամից
ու ողջբազմազանությամբ,այլ նախապեսստեղծել է չորս
տարրերը,որիցհետոդրանցմիախառնմանմիջոցովձևավո
րելէառկաբազմադեմաշխարհը:

Թեևերկուդեպքում էլ ընդունվում էարարչագործու
թյանփաստը,սակայննմանհարցադրումըորոշակիփոփո
խությունևճշգրտումէմտցնումուղղափառկրոնա–եկեղե
ցականտեսակետի մեջ:Մասնավորապեսայն շրջանցում է
ակնթարթայինարարչագործությանմասինդրույթըևտրա
մաբանորենհանգեցնումժամանակիմեջաշխարհիկազմա

վորմանաստիճանականությանգաղափարիընդունմանը:
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Հետագայում աշխարհը գոյատևում է իր բնական ըն
թացքի մեջ` առանց արտաքին միջամտության: Շրջապա
տողբնությանմեջնյութականմարմիններիառաջացմանու
ոչնչացմանդիտարկվողգործընթացներիհիմքումընկածէ
դրանցֆիզիկականբաղադրիչներիմիացմանուանջատման
սկզբունքը: Յուրաքանչյուր բնական գոյացություն, Կող
բացուկարծիքով, «կազմվածէչորստարրերից,դրանցխառ
նուրդներից և միացումներից, որոնք քայքայվում են այդ
չորսսկզբնանյութերիբաժանմանժամանակ» [Եղծ, 146]:

Աշխարհիառաջացման ու գոյության հենցայդ հայե
ցակարգնառավելտարածվեցուզարգացավմիջնադարյան
հայ ականավոր բնափիլիսոփաներ` «բնաբաններ» Ա նա նիա 
Շի րա կա ցու (VIIդ.), Հով հան նես Սար կա վա գի (XI–XIIդ.), Հով հան
նես Երզն կա ցու (XIIIդ.), Գրի գոր Տա թևա ցու (XIV–XVդդ.)ևայլոց
աշխատություններում: 

Կողբացին, չորսհակադիրտարրերիցբացի, ընդունում
էնաևչորսհակադիրորակներիգոյությունը:Ինչպեսնշվել
է,շրջապատողաշխարհընապատկերացնումէմարտակառ
քիտեսքով,որըկառավարվումէանտեսանելիկառապանի
կողմից:Այսաշխարհը,ինչպեսմիկառք,լծվածէչորսերի
վարներով`տաքությամբ,ցրտությամբ,չորությամբուխո
նավությամբ: Եվ կա կառավարողգաղտնի մի զորություն, 
որնայդչորսհակառակորդներինհաշտուխաղաղպահելով` 
ենթարկումէիրեն:Իտարբերություննույնձիերով լծված
այլմարտակառքերի,որոնքմիուղղությամբեն(առաջ)ըն
թանում,այդմարտակառքըսլանումէտիեզերքիբոլորկող
մերը:

Թվարկված որակները Կողբացին դիտում է իբրև ինք
նուրույնէութենականուժեր,պատճառներ, որոնքօժտված
ենդինամիկ բնույթովևթափանցում են ողջտիեզերակա
ռույցը: Փաստորեն` դրանք տիեզերական դինամիկ պատ
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ճառներիուսկզբունքներիդերենխաղում,որոնցշնորհիվ
աշխարհըգոյությունունիևընկալվումէորպեսամբողջա
կան`իրորակականբազմազանությանմեջ:Այսպիսով`որոշ
անտիկ փիլիսոփաների, օրինակ` Անաքսիմանդրոսի նման, 
Կողբացինպատկերումէտիեզերքըոչիբրևստատիկվիճակ, 
այլ իբրև դինամիկ գործընթաց, որի հիմնական գործոնն է
հակադիր տիեզերական ուժերի (որակների) մշտնջենական
պայքարը,դրանցհավասարակշռությունըև«համաձայնու
թյունը»:Սակայնհայմտածողը,իտարբերությունԱնաքսի
մանդրոսի,այդուժերը(որակները)դիտումէիբրևինքնու
րույնէություններ1:

Տվյալդեպքումորակներըչենդիտվումտարրերիհետ
կապիմեջ,այսինքն`արիստոտելյանբնափիլիսոփայության
ոգովտեղի է ունենումորակներիևտարրերինույնացում: 
Այդ է վկայում նաև «Եղծ աղանդոցի» մեկ այլ հատված. 
«Տարրերըներհակենմիմյանց,որովհետևկրակինհակառակ
էջուրը,լույսին`խավարը,ցրտին`տաքությունը,չորությա
նը`խոնավությունը:Եվոչմիբանինքնիրենհակառակու
վնասակարչէ,իսկուրիշին[հակառակուվնասակարէ]:Այս
տեղիցէլպարզէ,թեմեկնյութից[առաջացած]չեն,ևոչէլ
մեկնյութըչորս[ներհակտարրերիցէ]» [Եղծ, 24–25]:

Տարրերն ու որակներն իրենց մակրոդրսևորման մեջ
կարողենգործելմիայնփոխկապակցությանուխառնուր
դի մեջ, այսինքն` ինքնին հակադիր լինելով տարրական
մակարդակում, դրանք մակրովիճակում զրկվում են այդ
հատկանիշներից: Այսպես` «արեգակը թեև [ինքնին] բարի
է,սակայնառանցօդիզուգակցությանայրողուչորացնող
է: Նմանապես ևխոնավ բնույթի լուսինը` առանցարեգա
կի ջերմության խառնուրդի` վնասակար ու ապականիչ է: 

1 И.Д.Рожанский,История естествознания в эпоху античности. М., 1979. 
С. 143, 148. 
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Եվօդը`առանցցողիխոնավությանու [արեգակի]ջերմու
թյան`վնասակարևփչացնողէ:Ջրերըևսողողումուփչաց
նումեներկրիհողը,բայցհողնառանցջրերիպատռվումու
ճաքճքումէ:Եվայսպեսչորստարրերը,որոնցիցկազմված
էայսաշխարհը,առանձնակիմիմյանցխաթարողեն, բայց
զուգակցիհետհամադրված`օգտակարուշահավետենդառ
նում» [Եղծ,8–9]:Այսպիսով`մակրոմակարդակումորակնե
րըհանդեսենգալիսբնականտարերքներիհետմիասինև
կախված են տարերքների ու որակների միավորման, միա
խառնման, զուգակցման բնույթից: Բացիայդ,խառնուրդի
բաղադրիչներիբնութագրմանմեջնշմարվումէտարերքնե
րիմիախառնմաներկումակարդակիառանձնացում`որպես
որոշակիորակականնյութականգոյացություններևորպես
աշխարհակառույցի տարրեր: Այստեղ կարևոր է ընդգծել
որակներիկախվածություննիրենցնյութականկրողներից` 
ֆիզիկականբաղադրիչներից:Միաժամանակնորորակների
առաջացումըվկայումէֆիզիկականբաղադրիչներիփոփո
խությանմասին:

Կողբացուզանազանդրույթներիվերլուծությունըցույց
էտալիս,որչորստարրերիցյուրաքանչյուրըմիհիմնական
որակունի.հողը`սառնություն,ջուրը`խոնավություն,օդը` 
չորություն, կրակը` ջերմություն: Փոխազդեցության ըն
թացքում տարրերից յուրաքանչյուրը ձեռք է բերում այլ
տարերքի որակ, որը, սակայն, լրացուցիչ է, երկրորդական` 
տվյալտարերքիհամարոչհիմնական:Սակայնթե՛տարերք
ների, թե՛ դրանց որակներիփոխազդեցությունը,փոխպայ
մանավորվածությունըևմիախառնումըակնհայտորենդրս
ևորվումենմիայնմակրոմակարդակում:Հենցայդօրինա
չափություննէընկածբնականգործընթացների` կենդանի
ուանկենդանբնությանգործառնությանհիմքում:Հասկա
նալիէ,որնմանփոխազդեցություննումիախառնումըհնա
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րավորենսոսկայնդեպքում,եթեդրանքառկաենտարրերի
մակարդակում` գոնե որպես հնարավորություն. այսինքն` 
մակրոմակարդակիհատկությունները«տարրական»մակար
դակի ներունակ հնարավորությունների ակտուալացումն
են:

Ասվածիցուրվագծվումէանտիկբնափիլիսոփայության
կարևորագույնհասկացության` «միկսիսի» (խառնուրդի)եզ
նիկյանըմբռնումը,որըհանգումէնրան,որտարբերնյու
թերիմիավորումը,միախառնումըբերումէորակապեսնոր
նյութի առաջացման, որի հատկությունները չեն հանգում
նրաբաղադրիչներիհատկություններին: «Խառնուրդի»մեջ
բաղադրիչները զրկվում են իրենց նախնական որակներից, 
իսկ ինքը` «խառնուրդը», իր բաղադրամասերի մեխանիկա
կանմիավորումըչէ:Այսինքն` «միկսիսի»գործընթացըհան
գեցնումէնորորակներիառաջացման`նախնականնյութա
կանբաղադրությանմիաժամանակյափոփոխությանհետ:

Խնդրինմանմեկնաբանությունըպայմանավորվածէոչ
միայն, հավանաբար, ոչայնքանտեսականնկատառումնե
րով, որքան գործնական, գաղափարախոսական, քաղաքա
կանևկրոնաեկեղեցականհրատապհարցերիլուծմանանհ
րաժեշտությամբ: Մասնավորապես` տարերքների ու որակ
ներիբնույթիվերաբերյալԿողբացուհայացքներըտեսական
հիմքենծառայելայնմիտքըհիմնավորելուհամար,որԱստ
վածբարուարարիչնէ,որչկանբացարձակբարիկամչար
արարածներ,որչարըսուբստանցայինչէ:Տարբերբնական
երևույթներ կամ մարմնավոր գոյացություններ, ինքնին
վնասակար լինելով, բնական կյանքի ընդհանուր հոսանքի
մեջոչմիայնանհրաժեշտեն,այլևօգտակար:

«Միկսիսի»ուսմունքըառավելխորուամբողջականդրս
ևորվել է Կողբացու բժշկակենսաբանական հայացքներում, 
որոնքհիմնվումենկենսափորձի,անմիջականփորձնական
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դիտարկումների ու ժողովրդական բժշկության տվյալների
խորազնինվերլուծությանվրա:Օրինակ` ցուլիմսի օգտա
գործումը մարդկային օրգանիզմի համար բուժիչ նշանա
կություն ունի, իսկարյան օգտագործումը մահացու ելք է
ունենում: Բույսերի մեջ կան այնպիսիները, որոնք առան
ձինվերցրածմահաբերեն, «բայցայլբույսերիհետհամակց
վածբուժումենմարդկանցզանազանհիվանդություններից
և արատներից»: Այսպես` «մանրագորը» ինքնին մահաբեր
է, «սակայնայլ [բույսերի]արմատների հետխառնվածվե
րածվումէքնաբերմիջոցի»,ինչըբժիշկներնօգտագործում
ենանքնությունիցտառապողմարդկանցբուժելուհամար: 
Կողբացիննկարագրումէնաևմիշարքայլբույսերիերկակի
ազդեցությունըմարդուվրա:

ԸստԿողբացու`նույնըկարելիէդիտարկելնաևկենդա
նականաշխարհում:Այսպես,պարզվումէ,որնույնիսկթու
նավորօձերըօգտակարենևմարդկանցփրկումենմահից, 
քանզիդրանցթույնիցենստանումհայտնի«տերիակը»,որը
բուժումէզանազանվերքեր:Հակառակդեպքում,եթեօձերն
իրենց բնույթով չար լինեին կամ չար սկզբի ծնունդ,ապա
դրանցմեջոչմիօգտակարբանչէրգտնվի,ևդրանցհնարա
վորչէրլինիվարժեցնելուընտելացնել: 

Կողբացուդատողություններում, «միկսիսի»բովանդա
կությանբացահայտմանհետմիասին,առկաէնաևայնգա
ղափարը,թե«նմանըբուժվումէնմանով»:Այդհանգաման
քընույնպես կարելի էդիտել որպես «միկսիսի» մասնավոր
ձևերիցմեկը:Այդպիսով`ընդհանրացնելովայդհարցիվե
րաբերյալ հայ մտածողի հայացքները` կարելի է եզրակաց
նել,որ«միկսիսի»երևույթնառկաէկենդանիևանկենդան
ողջբնությանմեջ,այդթվում`մարդկայինօրգանիզմիգոր
ծառնությանբոլորոլորտներում:Դաարտաքինաշխարհիև
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մարդուգոյությանհիմնականսկզբունքներից,օրենքներից
մեկնէ:

Կողբացին տալիս է համաշխարհային ստորակարգու
թյանպատկերը`ելնելովնյութականևոչնյութականհաս
կացություններից:Ընդորում` «ինչորերևումէ`մարմնա
վորէ,իսկինչորչիերևում`անմարմին,ևմարմնավորների
մեջկան,որթանձրակազմեն,կան,որնոսրակազմեն…»:Ան
տեսանելի,այսինքն`անմարմինգոյերիշարքինենպատկա
նումհրեշտակներնուդևերը:Ըստմյուսստորաբաժանման` 
մարմիններըբաժանվումեներկնայիններիևերկրայինների: 
«Երկրայիններն են` մարդիկ ուանասունները,թռչուններն
ուսողունները,իսկերկնայիններնեն`արեգակը,լուսիննու
աստղերը»:Եվքանիորերկնայինմարմիններընյութական
են,իսկբոլորմարմնավորներըբաղկացածենչորստարերք
ներից,հետևաբար`երկնայինլուսատուներընույնպեսբաղ
կացածենչորստարրերից: 

Մարմնականի (կենդանի բնության) հիմնական հատ
կություններիցմեկըԿողբացինհամարումէտեսակի,սերն
դիպահպանմանընդունակությունը:Եվքանիորհրեշտակ
ներնուդևերըանմարմինգոյերեն,ուստի`նրանքչենբազ
մանումևհետնորդչունեն:

Այդ դիրքերից Կողբացին վերլուծում և քննադատու
թյանէ ենթարկումժողովրդականգիտակցությանմեջգո
յությունունեցողդիցաբանականմիշարքպատկերացում
ներ ու հեթանոսությունից մնացած սնոտի գաղափարներ` 
առասպելական կենդանիների մասին: Ընդ որում` նանկա
տում է, որ առասպելական կենդանիների մասին հիշատա
կությունկանաևՍուրբԳրքում:Այդկապակցությամբնա
գրումէ,որթեև«[Սուրբ]Գրքումհիշատակվումենհուշկա
պարիկների,համբարուներիկամպարիկներիինչ–որանուն
ներ,բայց[դրանք]ասվումենոչթե[նրանց]բնությանգո
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յության առումով, այլ ըստ մարդկանց երևակայության: 
Քանիորդևերինհատուկէզանազանկերպարանքներցույց
տալ, ուստի մարդիկ ըստ այդ կերպարանքների անուններ
ենդնում»:Բայցքանիորմարդկանցիցոչոքչիտեսելայդ
ևմյուսառասպելականկենդանիներին, ուստի` դրանք «ոչ
թե ինչ որ [իրական մարմնավոր] էակներ են,այլ` ստահոդ
անուններ ուդևերիցմոլորվածմտքերի ցնդաբանություն
ներ:Որովհետևինչպեսմարմնավորիցերբեքչիսերվումոչ–

մարմնավորը, այնպես էլ ոչ–մարմնավորից` մարմնավորը»: 
Բացիայդ, «հնարավորչէ,որցամաքայինկենդանինջրում
ապրի,ինչպեսևջրայինը`ցամաքում»:Վերջումնաեզրա
կացնումէ,որ«այսբոլորնառասպելներենուպառավական
բարբաջանքներ» [Եղծ,68–70]: 

Այսպիսով` Սուրբ Գրքում հիշատակվող և ժողովրդա
կան հավատալիքներում տեղ գտած պատկերացումները
որոշկենդանիներիմասինԿողբացինդիտումէորպեսմարդ
կային երևակայությանարդյունք: Դրանք օբյեկտիվ նյու
թական կեցություն չունեն, ուստի` բնութագրվում են որ
պես առասպելական և բնության մեջ իրական գոյություն
ունեցող կենդանիների շարքին չեն դասվում: Ընդ որում` 
Կողբացինսուրբտեքստերիհամապատասխանտեղերըորոշ
չափով ազատ մեկնաբանելու կողմնակից է` պնդելով, որ
դրանքհարմարեցվածենմարդկանցենթադրություններին
ուերևակայությանը:

Իրսկզբունքնանցկացնելունպատակովնաայսկամայն
կերպ շեղվում է ուղղափառ կրոնաեկեղեցական դիրքերից: 
Դիցաբանականպատկերացումների վերաբերյալ Կողբացու
դատողություններիհիմքումընկածէնաևփորձը,առօրյա
կյանքի պրակտիկան, որը հերքում է նման կենդանիների
իրականգոյությունը:Ավելին`այդկենդանիներըչենկարող
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գոյությունունենալնաևորպեսանմարմինգոյեր,քանիոր
անմարմինըչիկարողմարմնավորիցառաջանալ: 

Ինչ վերաբերում է վիշապի մասին ժողովրդի հեթանո
սականհավատալիքներումչափազանցտարածվածպատկե
րացմանը,ապադանույնպեսԿողբացինխոշոր օձերիկամ
ջրայինինչ–որխոշորկենդանու,ձկների`կետերիուդելֆին
ների(որոնցհամարորպեսսնունդծառայումենմանրձկնե
րըճիշտայնպես,ինչպեսհսկաօձերիհամարսնունդենծա
ռայումմանրկենդանիներնուորդերը)մասինմարդկային
երևակայության,աղավաղվածպատկերացմանարդյունքէ
համարում:

Կենդանիէակներիմոտսերնդիշարունակություննապա
հովվումէնրանցումառկասերմիմիջոցով,ինչիցզուրկեն
անմարմինգոյերը:Եվքանիորանմարմիններըսերմչունեն, 
ուրեմն`դրանքբազմանալուանընդունակեն: «Անմարմինը
միաժամանականսերմէ,որովհետևսերմըհատուկէմարմ
նավոր [էակներին] և ոչ անմարմիններին: Կնոջից առանց
սերմի ծնվելը հնարավոր եղավ միայն մեկին` մարմնավոր
էությանարարչին» [Եղծ, 71]:Իսկայն,ինչսերունդչունի, 
չիբազմանում,մահվանենթակաչէ:ՈւթեևմիայնԱստված
էանմահէություն,որըհավերժէևոչմեկիցչիառաջացել, 
սակայննաօժտելէանմահությամբբանականարարածնե
րին`հրեշտակներին,դևերին,մարդկայինհոգիներին:Բայց
քանիորմարդիկօժտվածեներկակիբնությամբ`մարմնա
կանևոչ–մարմնական,ապաիրենցմարմնականսկզբիշնոր
հիվնրանքիրենցցեղըշարունակումենմանկածնությամբ
ևբազմանումամուսնությանմիջոցով:Մեղսագործության
պատճառովնրանքմահանումենմարմնով,բայցոչհոգով: 
Իսկ մյուս բանական արարածները` հրեշտակներն ու դևե
րը,լինելովանմարմին,մանկածնությամբչենբազմանումև
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արարչությունիցհետոմնումենանփոփոխևնույնքանա
կով:

Ընդ որում` կենդանի աշխարհում բազմացման միջո
ցովսեռիշարունակությունըկարողէտեղիունենալմիայն
որոշակի տեսակի շրջանակներում` հանդես գալով որպես
բնությանօրենք:Ութեևկենդանիաշխարհումկամեկբա
ցառություն`ջորին,որըծնվումէերկուտարբերկենդանի
ների`ձիուևէշիխաչասերումից,սակայնդամարդուձեռքի
գործնէևչիհամապատասխանումբնությանօրենքներին: 
Հենց այդ անհամապատասխանության պատճառով էլ այդ
հիբրիդը սերունդ չունի: Բազմացմանընդունակ ենմիայն
Աստծու արարածները, ինչը Եզնիկը կենդանի բնության
օրենքէհամարում,իսկբնությանգործերինմարդումիջամ
տությանարդյունքըթեևառկաէ,բայցբազմացմանհամար
անընդունակ է:Այդ կապակցությամբ նա, հիմնվելով կեն
սափորձիևդիտարկումներիվրա,գրումէ. «Երբեքչտեսանք, 
որկովերըէշերծնեին,էշերը`եզներ,ոչէլգայլերը`մաքիներ, 
մաքիները`աղվեսներ,առյուծները`ձիեր,ձիերը` օձեր, սա
կայնմիծնունդկամիայն,որըմարդիկբնությանօրենքնե
րիցդուրսհնարեցին`ձիերիցուէշերիցջորիներծնեցնելը: 
Նրանքէլանսերմուանծնունդեն,քանիորոչթեԱստծուց
ենստեղծվել,այլմարդկանցհնարամտությունից[ենառաջ
գալիս]» [Եղծ, 85,19]:

Այդօրենքիէությունըկարելիէարտահայտելհետևյալ
բանաձևով`նմանընմանինէծնում:Այստեղկարևորէնշել
այն, որ Կողբացին շեշտում է մարդուակտիվ դերղը բնու
թյանմեջ,բնությանգործերիննրաակտիվմիջամտությու
նը: 

Կենդանիբնությանայդօրինաչափությունընաբխեց

նում է անկենդան բնության, մասնավորապես` բուսական
աշխարհի օրինաչափություններից, քանի որ «մեկ աղբյու
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րիցերբեքերկուտեսակջուրչիբխում`մեկնանուշ,մյուսը
դառը,ոչէլմեկծառիցերկուտեսակպտուղներ[ենլինում]` 
մեկը`քաղցր,մյուսը`դառը»:Այսինքն`նշվածօրինաչափու
թյունըհատուկէողջբնությանը,այնշրջապատողնյութա
կանաշխարհիգոյությանօրենքնէ(արարումիցհետո):

Կողբացինտրամաբանական ևփիլիսոփայական քննա
դատության է ենթարկում զրադաշտական կրոնի հիմնադ
րույթները`ընդգրկելովնաևայնժամանակկուտակվածկեն
սաբանական գիտելիքները և կենսափորձի ու անմիջական
դիտումների տվյալները: Վերլուծելով պարսկական կրոնի
այնդրույթը,որհայր–աստվածԶրվանիցծնվելեներկուոր
դի,որոնցիցմեկըբարությանսկզբիկրողնէ(Որմիզդը),իսկ
մյուսը` չարության (Ահրիմանը), Կողբացիննշում է, որդա
ռացիոնալքննադատությանչիդիմանում: «Հնարավորչէր,– 
գրումէնա,–որմեկարգանդը[միաժամանակ]ընդուներև՛
չարգործերի,և՛բարիգործերիարարիչներին:Եթե[այն]չար
էր[բնությամբ]`միայնչարինպիտիընդուներ,իսկեթեբարի
էր` [միայն] բարուն, որովհետևբարինուչարըչէինկարող
համատեղվել,ինչպեսորգայլերնուգառներըմեկարգան
դից չեն ծնվում: Եվ չգիտեն [այդ կրոնիպաշպանները], որ
ինչպես վնասակարը անվնասակարի հետ չի կարող բնակ
վել,այնպեսէլբարինչարիհետմեկարգանդումչէրկարող
սաղմնավորվել» [Եղծ, 92]: 

ԹեևԿողբացինկոնկրետացնումէվերոհիշյալբնական
օրինաչափությունը` ընդհանուր կենսաբանական բնույթի
սկզբունքըտեղափոխելովսաղմնայինմակարդակ, սակայն
այս դեպքում էլ նա շարունակում է օգտագործել բնափի
լիսոփայական հասկացություններ: Մեջբերված հատվածի
էությունն այն է, որ մայրականարգանդը չի կարող միա
ժամանակլինելերկուհակադիրսկզբունքիզետեղարանու
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սնուցող,քանիորկախվածիրբնությունից`այնընդունում
ևաճեցնումէնրանցիցմիայնմեկին:

Կողբացին խորացնում ու զարգացնում է իր մտքերը` 
դրանք կոնկրետացնելով «սաղմաբանության» տվյալների
հիմանվրա:Այսպես` ոչմիայնմիևնույնմարդըչիկարող
«ցանել» տարբեր սերմեր, այլև միևնույնարգանդը չի կա
րող միաժամանակ «ընդունել», բեղմնավորել տարբեր սեր
մեր:Քանիոր«թեկուզևշատտղամարդիկկարողենմիկնոջ
հետմերձենալ,սակայնոչբոլորիսերմերնենհաստատվում, 
որովհետևառաջինընկածսերմըդուրսէմղումմյուսները` 
իբրևավելորդություններ» [Եղծ, 93]: 

Սաղմնաբանական այդ օրինաչափությունը Կողբացին
հիմնավորումէնաևառավելընդհանուրբնափիլիսոփայա
կան սկզբունքներով` հակադիր բնական տարերքների փո
խազդեցությանբնույթով. «Ինչպեսորչիկարելիկրակնու
ջուրըմիտեղումպահել,որովհետևգերակշռողկողմըկոչն
չացնիիրզուգակցին,այնպեսէլհնարավորչէ,որբարինու
չարըմիևնույնտեղթափանցեն:Իսկեթեդաայնուամենայ
նիվտեղիունենա,կա՛մնասրանկոչնչացնի,կա՛մսա`նրան» 
[Եղծ, 92–93]:ԱյսմիտքըհամահունչէԳրիգորՆյուսացու
համապատասխանուսմունքին:

Այսպիսով`քննադատականխորհրդածություններիըն
թացքումԿողբացինբխեցնումէավելիընդհանուրօրինա
չափություն,որըհատուկէինչպեսկենդանի,այնպեսէլան
կենդան բնությանը` հակադիր սկիզբների համագոյակցու
թյանանհնարինլինելը,քանիորդրանցիցմեկը,որպեսկա
նոն,պայքարիմիջոցովհաղթումևոչնչացնումէմյուսին:

Վերջապես`եթեԶրվանիկողքին,ինչպեսպնդումեն,ոչ
ոք չկար, իսկ նրա սերունդները երևան եկան մանկածնու
թյամբ,այդդեպքումո՞վէրնրանցմայրը:Չէ՞որանմտու
թյունկլինի,եթենամիաժամանակև՛հայրլիներ,և՛մայր: 
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Իսկայնպնդմանը,թեմահվանիցառաջբարիՈրմիզդըսեր
մըջուրնէգցել,որպեսզինրանիցծնվենորդիներևջախջա
խենԱհրիմանին,Կողբացինպատասխանումէ,որ«ջուրըոչ
թեպահում,այլկործանումէսերմը» [Եղծ, 99]: 

Կողբացինհանգամանորենքննարկումուքննադատում
էնաևհեթանոսականայնուսմունքները,որոնքողջգոյու
թյուն ունեցողը համարում էին կենդանի ու շնչավոր: Նա
իրքննադատությանսլաքնուղղումէառաջինհերթինան
տիկշրջանիիմաստությանկրողների`հույնիմաստունների
դեմ, ովքեր «խորանալով գիտության մեջ, այդուհանդերձ, 
չկարողացան գիտությամբ ճանաչելԱրարչին» [Եղծ, 141]: 
Ընդունելովինչ–որհավերժիգոյությունը` որպես«ամբողջ
գոյիսկզբնապատճառ,նրանքերկրորդաստվածուարարիչ
համարեցինբանականությունը,իսկերրորդ`շունչը,որըկո
չումենամբողջգոյիհոգի»:Նախապատճառիցբխեցնելով
միտքնուհոգին,իսկդրանցից` «ուրիշանթիվիմանալիու
տեսանելիաստվածներ»,նրանքդրանցպատկերացնումէին
արևի և դրա ճառագայթների նմանությամբ, իսկ ողջ աշ
խարհը`աստվածներին հավերժակից:Նրանքաստվածային
հոգինհամարումեննաև«ամենինչիշունչը`երկնքի,երկ
նայինլուսատուների,կրակի,օդի,ջրի,հողի,մինչևանգամ
քարերի,ծառերի,բույսերիարմատների:Եվայդշնչավորվա
ծությամբ,ասումեն,բոլորարարածներընրաէությունիցեն
կախված, ինչպեսորարևիճառագայթներըկախվածենիր
գնդից:Եվինքըմեկէուբազումևբազումէումեկ,ինչպես
արեգակնէմեկուբազում,որովհետևմիգունդէևբազում
ճառագայթները» [Եղծ,141–142]:

Սակայն,շարունակումէԿողբացին,բոլորըչէ,որայդ
պեսենմտածում,քանիորկանփիլիսոփայականբազմաթիվ
ուսմունքներ:Եվնաանցնումէանտիկփիլիսոփայության
հիմնականուսմունքների(պյութագորական,պլատոնական, 
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պերիպաթետիկյան, ստոյիկյան, էպիկուրյան) համառոտ
բնութագրմանը: Անտիկ հեթանոսական, դուալիստական և
պանթեիստական գաղափարների քննադատությանբ Կող
բացին ձգտում է տեսականորեն հիմնավորել քրիստոնեա
կան միաստվածությունը: Սա է նրա հիմնական խնդիրը: 
Կողբացինգիտակցումէ,որանտիկմտածողներիգաղափար
ները,որոնցհամաձայն`ողջտիեզերքըշնչավորէ,որերկ
նայինուերկրայինբոլորմարմիններըիրենցմեջկրումեն
աստվածային հոգու մասնիկը և կենդանի են, հանգեցնում
են բազմաստվածության` երկնային լուսատուները, չորս
տարերքները ու մյուս անշունչ արարածներին իբրև աստ
վածներճանաչելուն:Սակայնո՛չերկնայինլուսատուները` 
Արեգակը,Լուսիննուաստղերը,ո՛չչորստարերքները` «ո՛չ
ջուրը,ո՛չկրակը,ո՛չ հողը,ո՛չօդը»,ո՛չայլանշունչարա
րածներչգիտեն`գոյությունունենիրենք,թեոչ,այլսոսկ
կատարումենիրենցգործառույթները`հաստատվածիրենց
արարողիկողմից:

Այդկապակցությամբնահերքումէանտիկմտածողնե

րիայն միտքը, ըստ որի` Լուսնից վերևգտնվողամեն ինչ
անմահէ,ուստի`պետքէհամարվենաստվածներ,իսկԼուս
նից «վարգտնվողները մահկանացու են»:Դրանով ցույց է
տրվում,որչորստարերքներըևսինչ–որկենդանիներենու
ենթակաենմահվան:Սակայն,նկատումէԿողբացին,դրանք
ո՛չկենդանությունունեն,ևո՛չէլենթակաենմահվաններ
գործության, քանզի դա բնորոշ է շնչավոր և ոչ անշունչ
մարմիններին:

Այսպիսով` օրգանիստական պատկերացումների դեմ
տրամաբանորենզարգացնելովփաստարկներիամբողջհա
մակարգ` Կողբացին որոշ չափով խորացնում և ընդարձա
կումէտարրերիմասինիրուսմունքը:Դամասնավորապես
դրսևորվումէայնբանում,որդրանցմոտբացառելովկեն
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սականություննուշնչավորվածությունը`Կողբացինփաս
տորեն ընդունում է արարչագործությունից հետո դրանց
հավերժություննուանոչնչանալիությունը,քանիորշնչա
վորության ընդունակությունը ենթադրում է մահվանդա
տապարտվածություն:

Կողբացինհերքումէայնպնդումը,թեշնչավորուան
շունչբոլորմարմիններիառաջացմանհիմքնուպատճառը
հենցԱստծումիտքնուշունչնէ,եթենրանկարելիէշնչա
ռություն վերագրել: Քանզի անթույլատրելի չարախոսու
թյուն է Աստծուն, Նրա էության կենդանությունը ներկա
յացնելհոգևոր,շնչավորևանշունչգոյերիկենդանությանը
հավասարևոչբարձր,քանհրեշտակների,դևերիումարդ
կանցկենդանությունը,որոնքավելիբանականևխոհեմեն, 
քանմյուսշնչավորգոյերը,բայցոչբարձրայնբնականգո
յացությունից,որըկազմվածէչորստարրերից,դրանցխառ
նուրդիցև միավորումից, որոնքքայքայվում ենայդ չորս
տարրերի անջատման ժամանակ: Ու թեև հրեշտակներն ու
դևերըօժտվածենհոգով,իսկմարդիկ`շնչով(հոգով),բայց
դաչինշանակում,որԱստծուէությունըբաժանվումէմա
սերի`բազմաթիվհոգիների,կամորնրաէությանմիմասը
բռնանումէմյուսմասինևայլն:

Որպեստիեզերակառույցիշնչավորվածությանկարևոր
փաստարկ` այդ ուսմունքի կողմնակիցները մատնանշում
էին շրջապատող աշխարհում առկա համատարած շարժու
մը`նույնացնելովկենսականություննուշարժումը:Նրանք
ասումեն.եթեամենինչիմեջկյանքչկա,ապաինչո՞ւամեն
ինչշարժվումէ.սերմերնուտնկիները,ընկնելովհողիմեջ, 
աճումեն,կնոջևէգիարգանդնընկածսերմըհանգեցնումէ
սերունդիառաջացմանուհետագաաճին:

Իրսկզբունքինհավատարիմմնալով` Կողբացիննշում
է, որինքըբնավչիժխտումշարժումնուփոփոխությունը
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բնությանմեջ,քանիորայդենվկայումփորձն ու ա ռօր յա 
կեն սա կան պրակ տի կան: Սակայն,շարունակումէնա,տրա
մաբանորեն անցկացնելով վերևում շարադրված մյուս մե
թոդը,այդշնչավորվածությունընույնականչէաստվածա
յինէությանշնչավորվածությանը:Լինելովարարված`այդ
շնչավորվածությունը տարբեր կերպ է դրսևորվում բանա
կանուբանավորէակների,կենդանիներիևշնչավորմյուս
մարմիններիմեջ,ինչպեսևբնականիրերի`թե՛բուսական, 
թե՛ կենդանական ու մարդկային սերմերի մեջ:Դրանց մեջ
առավելությունունիմարդկայինսերմը,որըպարունակում
էև՛բնականշնչավորվածություն,և՛բանական`հոգուշնոր
հիվ:Քանիորմարդկայինմարմինընույնպեսբաղկացածէ
չորստարրից, իսկ հոգին բաղկացած չէ չորստարրից,այն
պարզ ու նրբագույն բնություն է: Սակայն նույնիսկ կեն
դանիների կենսականություննայդպիսին չէ և որոշվում է
բնականէությամբուբնազդով,դրանցսերմիկենսականու
թյուննէլայնչէևպայմանավորվածէբնականգործընթա
ցով,որըզուրկէշնչավորվածությունից,այսինքն`բանակա
նից,ոգեկանից:

Այսպիսով` շնչավորվածություն հասկացությունըտա
րածվումէբուսականուկենդանականաշխարհիևմարդկա
յինցեղիվրա,որոնքիրենցգոյություննուպահպանվածու
թյուննապահովումենիրենցմեջառկասերմիշնորհիվ,որն
իսկզբանեներունակաբարբովանդակումէհիմնականտե
սակային հատկանիշները: Ամենակատարյալը մարդկային
սերմնէ,ինչըպայմանավորվածէնրամեջառկաներունակ
բանականությամբ`հոգուհատկանիշիառկայությամբ,որը
բնորոշչէո՛չբնականմարմիններին,ո՛չբույսերին,ո՛չկեն
դանիներին: Ինքնին սերմերի բոլորտեսակները Կողբացին
համարում է բնականմարմիններ:Նրանց մեջ ներմուծված
հնարավորությունների իրականացումը տեղի է ունենում
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միայնհամապատասխանպայմաններում,երբբույսիսերմն
ընկնումէհողի,որձինը`էգի,տղամարդուսերմը`կնոջմեջ:

Ի պատասխան անտիկ հեղինակների պնդումների, որ
ինչ «շարժվում է` կենդանի է», Կողբացին պատասխանում
է,որեթեյուրաքանչյուրշարժվողմարմինկենդանիլիներ, 
ապաայդպիսինպետքէհամարվեինև՛հոսողջրերը,և՛վերև
ձգտողկրակը,օդնուքամին,քանիորդրանքբոլորնէլօժտ
վածենշարժմամբ:Այդպիսինպիտիհամարվեննաևծառերն
ուբույսերը,որոնքիրենցաճով`թեկուզևդանդաղ,շարժվող
ենթվում:

Այսպիսով` ընդհանրացնում է Կողբացին, ինչպես որ
«ամեն շարժվող [մարմին] մտավոր ու հոգևոր կենսակա
նությունչունի,նույնպեսէլո՛չարեգակը,ո՛չ լուսինը,ո՛չ
աստղերըևո՛չիսկերկինքը,որովնրանքշրջումեն,մտավոր
ու հոգևոր կենսականություն չունեն… Դրանք հարկավոր
բնականգոյացություններեն` [հաստատված]Արարչիկող
միցբոլորկենդանիներիկարիքների[բավարարման]համար: 
Դրանք[գոյությունունեն]ոչիրենցհամար,որովհետևչգի
տեն`իրենքգոյությունունե՞ն,թեոչ»,քանզիբանականու
բանավորչեն[Եղծ, 110–111]:

Անտիկշրջանիանիմիստական,վիտալիստական,օրգա
նիստականպատկերացումներիևուսմունքներիռացիոնա
լիստականքննադատությանընթացքումԿողբացինարտա
հայտումուկոնկրետացնումէշնչավորությանևոչ–շնչավո
րության,կենդանությանուանկենդանությանէությանիր
ըմբռնումը:Ելնելովիրառջևդրվածխնդիրներից`նատար
բերակումէաստվածայինևբնականշնչավորվածությունը: 
Երկրորդհասկացությունընաօգտագործումէերկու`լայնու
նեղ իմաստով: Լայն իմաստով` բնական շնչավորությունը, 
դրսևորմանաստիճանինհամապատասխան,հատուկէբույ
սերին, կենդանիներին ու մարդուն: Նեղ իմաստով` միայն
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մարդուն,ովիտարբերությունմնացածողջգոյից`օժտված
էնաևբանականհոգով,ոգեկանությամբ,բանավորխոսքով, 
իր գործողությունների գիտակցմամբ: Այսինքն` մարդու
առնչությամբ «շնչավոր» հասկացությունը կիրառելիս նա
այննույնացնումէ«կենդանի»հասկացությանը,որնընկալ
վումէիբրևշնչավորությանբարձրագույնձև,ինչըպայմա
նավորվածէբանականսկզբիառկայությամբ:Ուստի`բնավ
պատահական չէ, որ Կողբացին «շնչավորություն» հասկա
ցությանհետմեկտեղօգտագործումէ«մտավորուհոգևոր
կենսականություն», «բնականշնչավորություն», «բանական
շնչավորություն»ևայլհասկացություններ:

Կողբացու քննարկած հարցերի շրջանակում կարևոր
տեղ է զբաղեցնում մար դու հիմ նախն դի րը: Հետազոտու
թյուններըցույցենտալիս,որ«Եզնիկիհայեցակարգըվառ
ընդգծվածմարդակենտրոնբնույթունի»1:Այնամենը, ինչ
գոյությունունի,ողջանշունչևշնչավորբնությունը` «եր
կինքն ու երկիրը, ջուրն ու կրակը, օդը, բույսերը, ծառերը, 
գազանները,անասուններն ութռչունները», ստեղծված են
մարդու` որպես բարձրագույն ստեղծագործության, բնա
կանաշխարհի«պսակի»կարիքներիուբարօրությանհամար
[Եղծ, 122]:

Իտարբերությունմյուսէակների`մարդնունիմարմին
ուհոգի:Որպեսմարմնավորէակ`նածնվում,զարգանումու
մահանումէ, սակայննրահոգինանմարմինհրեշտակների
ու դևերի նմանանմահ է: Մարմնավոր բնությամբ մարդը
կապվածէկենդանականաշխարհի,հոգով`հրեշտակներիու
դևերիհետ`կապողօղակիդերխաղալովմարմնավորուան
մարմին,նյութականևոչ–նյութականգոյերիմիջև:

1 Аревшатян С. С. Формирование философской науки в древней Армении (V 
– VI вв.). С. 103. 
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Կողբացինքննումէմարդուև՛հոգու,և՛մարմնիբնույ
թիուգործառնությանմասինհարցը:Չորստարրիցկազմ
վածմարմինըենթակաէարտաքինազդեցություններինև
մահվան: Խոսելով զանազան մարմնական ցավերի, հիվան
դություններիև մահվանմասին` նադրանցպատճառհա
մարումէոչմիայնմեղսագործությունը,այլևբնականզա
նազանգործոններ:Օրինակ`կանհիվանդություններ,որոնք
առաջանումեն«ո՛չմեղքիպատճառով,ո՛չէլԱստծուփառ
քիհամար,այլ[մարմնի]բաղադրիչնյութերիանհամամաս
նությունից:Որովհետևմարդումարմինըբաղկացածէչորս
տարրերից`խոնավությունից,չորությունից,ցրտությունից
ուտաքությունից:Եվերբ[դրանցից]որևէմեկըպակասում
կամավելանումէ,մարմնիմեջցավէառաջացնում:Իսկդա
կա՛մ շատուտելուցուխմելուցէ լինում, կա՛մ չափազանց
քչակերությունից, կա՛մ կերակուրների մեջ խտրություն
չդնելուց, կա՛մ սաստիկ շոգին կամ ցրտին աշխատելուց», 
կամ[մարդուօրգանիզմիբնությանը]հակառակայլնմանա
տիպբաներից,որիհետևանքով«մարմնումխանգարումներ
ենառաջգալիս»:

Հետևաբար` իբրև մարմնական հիվանդություննե
րի առաջացման կարևորագույն գործոն հանդես են գալիս
բնական պատճառները: Դրանց բնական բացատրության
հիմքումընկածէտարրերիևորակներիմասինուսմունքը: 
Մարդկային օրգանիզմի կանոնավոր գործառնության հա
մարանհրաժեշտէտարրեր–որակներիորոշակիքանակական
հարաբերակցություն, դրանց հավասարակշռություն: Քա
նակական համամասնության, ներդաշնակցության (դիսկ
րազիա)փոփոխությունըխախտումէտարրերիբնականփո
խազդեցությանգործընթացը,ինչիհետևանքովօրգանիզմի
գործառնության մեջ առաջանում են շեղումներ (անկանո
նություն),այսինքն`հիվանդություն:Տարրերիներդաշնակ
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համակցման, զուգորդման ծայրահեղ խախտումը կարող է
նաևմահվանհանգեցնել:Համամասնությանթե՛խախտու
մը,թե՛պահպանումընաբացատրումէբնականգործոննե
րով:ԱյդառումովԿողբացինմեծտեղէհատկացնումչափի
պահպանմանը: 

Պետքէնաևնշել,որԿողբացուբերվածդատողություն
ները որոշ չափովպարզաբանում ենտարրերի միացմանև
հատկապես տարանջատման մեխանիզմի նրա ըմբռնումը, 
որոնցշնորհիվտեղիենունենումնյութականմարմինների
առաջացումը,գոյությունըևոչնչացումը: 

Մարմնականէակներիշարքումմիայնմարդնէօժտված
ազատակամությամբ` դեպի բարին կամ չարը ինքնակամ
հակվելուհամար,որպեսզիըստիրգործերի`համապատաս
խանհատուցումստանա,չապրիանասունինման,որըչու
նիո՛չառաքինություն,ո՛չէլհատուցմանակնկալություն, 
որովհետևանասունը չիկարողմտածել չարիևբարումի
ջևընտրությանմասին,զանազանելդրանք:Կենդանիները
դակատարումենիրենցբնորոշբնականհատկությունների, 
բարքերի շնորհիվ, նրանք միայն հիշողությամբ են առաջ
նորդվումդեպիօգտակարըևխորշումվնասակարից:Դժվար
չէ նկատել, որ Կողբացին կենդանիների բնական հատկու
թյունևբնածինզգացմունքասելով`հասկանումէբնական
բնազդները,որոնքդրսևորվումենբոլորբնագավառներում, 
կենդանական աշխարհի բոլոր տեսակների` անասունների, 
թռչունների,սողունների,միջատներիևայլնիմոտ:Այսպես, 
«ձին[ունի]սմբակով[գետինը]փորելու,եզը`ձմռանը[գոմի] 
խորքումնստելուևգարնանդեմդռներիկողմըդառնալու, 
ծիծեռնակը`աշնանգալուցառաջդեպիտաքտեղերձմեռա
նոց ուղևորվելու [բնազդունեն] …Այսպես էլ մյուս բոլոր
անասուններին ու թռչուններին [հատուկ են բնազդներ]: 
Օրինակ` մրջյունընախապատրաստումէուտելիքըամառ
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վանիցևհատիկըբաժանումէերկումասի,որչբուսնի,իսկ
տաքժամանակբնիցհանումէբաժանածհատիկներըուչո
րացնում:Մեղուները,ցրտերնսկսվելուցառաջ,ակնամոմով
փակումենփեթակներիմուտքը…Եվայսամենըանասուն
ների մոտ ոչ թե գիտակցության, այլ բնական մղումների, 
բնազդներիարդյունքեն,որԱրարչիկողմիցհաստատված
եննրանցմեջ`օգտակարինձգտելուևվնասակարիցխուսա
փելուհամար» [Եղծ, 121–122]:

Այդպիսով`Կողբացինառաջադրումէկենդանականաշ
խարհի և մարդ–արարածի կենսաբանականառանձնահատ
կություններիհարցը:Իտարբերությունմարդու`կենդանին
ներն իրենցառօրյա կյանքումառաջնորդվում են բնական
բնազդներով, «հիշողությամբ» (բնազդային):Նույնիսկորոշ
կենդանիների մոտ նկատվող «գիտակցված», առավել կամ
պակասբարդգործողություններիտարրերըհամարվումեն
զուտբնազդային` զուրկիրֆիզիկականգոյությանապա
հովման համար գործողության գիտակցվածությունից: Եվ
թեևմտածողնիրդատողություններովձգտումէապացու

ցել տիեզերքի կարգավորվածությունը, բանական ու ստո
րակարգվածլինելը`իբրևԱմենաբարձրյալիստեղծագործա
կանկամքիդրսևորմանարդյունք,այստեղնահիմնվումէ
առողջդատողականությանվրա`առաջնորդվելովփոր ձիև
դի տար կում նե րիտվյալներով,իրժամանակառկակենսաբա
նականգիտելիքներով: 

Սակայն, շարունակում է Կողբացին, բնազդով օժտված
ենոչմիայնկենդանիները,այլևմարդիկ:Ասվածըպարզա
բանելուհամարնավկայակոչումէժողովրդականորոշհա
վատալիքներ, ինչպես օրինակ` «կոպերի շարժումը», «ազդ
րիկամմարմնիմյուսմասերիմկաններիխաղը», «երբքոր
էգալիսոտքըկամձեռքը», կամ «փռշտալը», «հորանջելը», 
«ականջներումհնչելը»ևայլն:Բոլորայդևմյուսերևույթ
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ներընահամարումէբնական` «բնազդային»,մարդումարմ
նիբնույթինոչհակադիր:Քանիոր,երբմարդըկորցնումէ
մտայինզգուշավորությունը,նապաշտպանվումէբնական
բնազդներով:

Հետևաբար` և՛ կենդանիներին, և՛ մարդուն հավասա
րապեսհատուկենբնածինբնազդներ, որոնքորոշակիդեր
ենխաղում`կոչվածխուսափելուվտանգիցևպահպանելու
կյանքը: Սակայն, եթե կենդանիների համար բնազդները` 
բնազդային «հիշողության» հետ միասին ինքնապաշտպա
նական միակ միջոցներն են, ապա բանականությամբ օժտ
ված մարդկանց մոտ դրանք երկրորդական են, ենթակա, 
բայց,այնուամենայնիվ,չափազանցկարևորդերենխաղում
նրանցկենսագործունեությանմեջև,փաստորեն,կենսաբա
նական մակարդակում «ապահովագրման» գործառույթ են
կատարում:

Կողբացին բնական բացատրություն է տալիս մարդու
օրգանիզմում տեղի ունեցող այդ և այլ երևույթներին ու
գործընթացներին` ժխտելով չար ոգիների ևարտաբնական
ուժերի հետորևէ կապիառկայությունը:Այսպես, «հորան
ջելնուճապկտալըոչթե,ինչպեսոմանքկարծեցին,դևիցէ
լինում,այլ`մարմնիմեղկությունիցութուլությունից:Այդ
պատճառով հմուտ բժիշկները կարծում են, թե հաճախակի
հորանջելնուճապկտալըլորձանյութիհավաքվելուցէ,որը
հենցփորձնէլէցույցտալիս,որովհետևերբմեկըհաճախ
հորանջում է, ոսկրերի վրադող է գալիս, և մարմնի մասե
րովսարսուռէանցնում:Ոչէլփռշտալնէդևից,այլկա՛մ
ցրտից է, կա՛մ ինչ-որայլ բնականներգործությունից… Եվ
որ [դրանք] բնազդներենուդևերիցչեն,պարզէնրանով, 
որանասուններիէությանմեջէլկաննույնբաները» [Եղծ, 
22-123]:
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Ինչպես կարելի է համոզվել` նշված երևույթները բա
ցատրելով բնական պատճառներով, Կողբացին հետևողա
կանորենանցկացնումէ իրհռչակածբնափիլիսոփայական
սկզբունքը,ըստորի`ոչ–նյութականը,ոչ–մարմնավորըկա
րող է ներգործել միայն ոչ–նյութականի, ոչ–մարմնավորի
վրա:Եվքանիորտվյալդեպքումխոսքըմարդկայինմարմ
նի և ոչ ընդհանրապես մարդու` որպես հոգու և մարմնի
միասնության մասին է, ուստի` անմարմին դևերը չեն կա
րող մարդկային օրգանիզմի կանոնավոր գործառնությու
նիցինչ–որշեղումներիպատճառդառնալ:Թվարկվածբոլոր
փաստերըդիտվումենորպեսարտաքինբնականգործոննե
րիազդեցությամբբնածինբնազդներիդրսևորում:

Ճիշտնույնկերպէլ«մարդկանցթուլացումնուցնորվե
լըդևիցչիլինում,այլկամմաղձիցէլինում,կամլորձան
յութից,կամ`ուղեղիդատարկվելուց,կամ`ստամոքսիխան
գարումից,կամ`փորկապությունից: [Դրանքհասցնումեն] 
մինչևանգամփրփրելուևաչքերըշուռումուռտալու[վի
ճակի]:Ուղեղիդատարկվելուցմարդըցնորվումէևսկսում
էխոսելպատերիհետ,կռվումհողմերիհետ»:Քանիորհո
գեկաներևույթներըվերջինհաշվովբնականպատճառների
ներգործությանարդյունքեն, «ուստիբժիշկներըպնդումեն, 
թեդրանքհիվանդություններեն,ևիրենքդեղերովկարող
ենբուժել[այդհիվանդությունները]» [Եղծ, 125]: «Որոշակի
միջոցներ»ասելով`նահասկանումէհիմնականումբուժման
բնականմիջոցները,այդթվում`բուսականդեղերիմիջոցով
բուժումը:

Հումորալտեսությանչորսհիմնականնյութերից,որոնք
համապատասխանումենչորստարրականորակներին,Կող
բացինհիշատակումէմիայներկուսը`մաղձըևլորձանյու
թը:ԱյսհանգամանքըակադեմիկոսԼ.Ա. Հովհաննիսյանը
բացատրումէնրանով,որհայմտածողըկամառիթչիունե
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ցելավելիհանգամանորենշարադրելիրհումորալհայացք
ները,կամհիմնականնյութերիցընդունումէմիայնմաղձն
ու լորձանյութը` բժշկության մեջ դոգմատիկ ուղղության
որոշ ներկայացուցիչների նման (օրինակ` Ֆեսալի), կամ
գլխավորապեսմաղձնուլորձանյութը`հիպոկրատականնե
րինման1:

Նյարդային և հոգեկան հիվանդությունները ևս Կող
բացին բացատրում է հումորալ տեսությամբ: Լ. Հովհան
նիսյանի կարծիքով` Եզնիկը հոգեկան հիվանդություննե
րիհարցումցուցաբերումէքաջածանոթությունդասական
հելլենական բժշկության լավագույն ներկայացուցիչների
հայացքների հետ: Մինչդեռ, շարունակում է գիտնականը, 
հոգեկանհիվանդություններիառաջացմանառումովԵզնի
կիդարաշրջանըկտրուկհետադիմությանևհունահռոմեա
կանբժշկությունիցշեղմանշրջանէր,որըսկսվելէրIIIդա
րից,երբառաջինպլանմղվեցինկրոնախորհրդապաշտական
պատկերացումները2:

Հայ մտածողը կանգ է առնում նաև հոգեֆիզիկական

այնպիսիբարդերևույթիքննությանվրա,ինչպիսինէերա
զը`ենթադրելով,որայննույնպեսունիտարբերպատճառ
ներ:Այդհարցինևսնափորձումէտալռացիոնալիստական
ևփորձնականբացատրություն:Այդպատճառովէլնաոր
պեսհիմնականպատճառնշումէմարդկայինբանականու
թյանընդունակությունըմարմնիհանգստի (այսինքն`քնի
մեջ)ժամանակզբաղվելնրանով,ինչիմասիննամտածելէ
ցերեկը:

Սակայն, ընդունում էԿողբացին, լինում էայնպես, որ
մարդերազումտեսնումէայն,ինչիմասինչիմտածել:Այդ
հանգամանքը ունի երկու պատճառ. 1) այն կատարվում է

1  ОганесянЛ.А.История медицины в Армении. Т. 1. С. 94. 
2  Նույնտեղում, էջ 103104:
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կամԱստծու շնորհիազդեցությամբ, երբ ինչ-որ բանտես
նումեն,ինչպեսհայելումեջ`որպեսօրինակ,ոչթեճշմար
տացի,իրականում:Դատեղիէունենում,որպեսզիմարդուն
մղի դեպի բարի գործերը. 2) այն տեղի է ունենում դևերի
դրդումով, որոնք տարբեր կերպարանքներ են ընդունում. 
երբեմն կանացի կերպարանք` կրքեր ու ցանկություններ
բորբոքելու,իսկերբեմն`հրեշավորգազաններիկամսողուն
ների`սարսափառաջացնելուհամար:Կանանցկերպարանք
ընդունելով` դևերը մոլորեցնում են տղամարդկանց, իսկ
տղամարդկանցկերպարանքով`կանանց:Նրանքչունենո՛չ
կանացի,ո՛չտղամարդուսեռականօրգաններ,բայցցանկու
թյան օրգաններըգրգռելով` ստիպում են սերմարտադրել: 
Այսինքն`սերմիարտադրությունըկատարվումէոչմիայն
սեռականհարաբերությանընթացքում,այլևքնիմեջ:

Կողբացուայդ դատողությունները չեն հակասում վե
րոնշյալ սկզբունքին, այլ, ընդհակառակը, հաստատում ու
լրացնումենայն: Տվյալդեպքումխոսքըոչ–մարմնականի
(մարդու բանականություն, միտք) վրա ոչ–մարմնականի

(դևերի)ազդեցությանմասինէ,ինչը,իրհերթին,անմարմին
կերպարներէծնում:Սակայնանմարմինպատկերըմարդու
մտքում, մարմնի «անգործության» պարագայում կարող է
հանգեցնելֆիզիոլոգիականբնույթիորոշակիգործընթաց
ների:Դանաևնշանակում է, որ մարդկային մարմնի «ան
գործությունը»քնիմեջդիտվումէորպեսհարաբերական,և
որհոգեկանումարմնականերևույթներիմիջևգոյություն
ունիորոշակիկապ:

Վերոշարադրյալիցկարելիէորոշեզրակացություններ
անել:Մարդկայինօրգանիզմումտեղիունեցողթե՛ֆիզիոլո
գիական,թե՛հոգեկանշեղումներըարտաքինպատճառների
ուգործոններիազդեցությանարդյունքեն:Ինչպեսմարմ
նականիվրամարմնականիներգործությունըկարողէհան
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գեցնելհոգեկանհետևանքների,այդպեսէլանմարմինիվրա
անմարմինիներգործությունըկարողէֆիզիոլոգիականհե
տևանքներ ունենալ: Այսպիսով` Կողբացինարտահայտում
է ֆիզիոլոգիական (մարմնական) և հոգեկան (անմարմին) 
գործընթացների միջև միջնորդավորված կապի գոյության, 
նրանցփոխկապվածությանևփոխպայմանավորվածության
մասինկարևորմիտքը:

Սակայն,թեևնրադատողություններիընթացքըհիմն
վումէդիտարկումներիուփորձի,հիվանդություններիբնա
կանպատճառներիբացահայտմանևդրանցբուժմանբնա
կանմիջոցներըցույցտալուվրա,Կողբացինվերջումհայ
տարարում է, որ «մենք դա չենք ընտրում, որովհետև մեզ
համարՃշմարիտէԱվետարանիխոսքը» [Եղծ, 125]:

Այստեղոչմիայնդրսևորվումէմտածողիանհետևողա
կանություննայնիմաստով,որբնականերևույթներիբնա
կանմեկնաբանությունըավարտվումէՍուրբգիրքըվկայա
կոչելով,այլևակնհայտհակասությունէառաջանումհենց
իրմեթոդաբանականսկզբունքիհետ,ըստորի`անմարմինը
չիկարողմարմնականիմեջթափանցելևանմիջականորեն
ազդելնրավրա:

Կողբացու, ինչպես և ողջ միջնադարյան քրիստոնեա
կան մարդաբանության բաղկացուցիչ մասը հոգու մասին
ուսմունքն է: Նրա կարծիքով` հենց այն պատճառով, որ
հրեշտակները,դևերըևմարդկայինհոգիներըընդունակեն
արագտեղաշարժվելտարածությանմեջ,նրանքկոչվումեն
հոգուց(ոգեղեն)կամորնույննէ`քամուց(օդեղեն)բաղկա
ցած:Ճիշտնույնկերպէլհրեշտակներըիրենցուժիշնորհիվ
կոչվումենհրեղեն:Բայցնրանցէությունըբարձրէքամու
ևկրակիէությունից,մտքիցնուրբէևնրանիցարագ:Քան
զիհրեշտակներըհոգիենկոչվումիրենցմեծարագության
պատճառով`ցույցտալուհամար,որնրանքքամուց (օդից) 
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թեթև են, քանի որ եբրայերենում, հունարենում, ասորերե
նումև հայերենում հոգին (շունչը) և քամին (օդը) միան
վանումունեն:Սակայնհոգինո՛չքամուէությունիցէբաղ
կացած,ո՛չէլկրակի,քանիորայդդեպքումինքնէլնյու
թականկլիներ,որովհետևողջնյութականըչորստարրերից
է բաղկացած, իսկ ոչ–նյութականը, այսինքն` հոգին, պարզ
բնությունունի:

Մարդը բանական հոգու շնորհիվ վեր է բարձրանում
շրջապատող աշխարհից: Հոգին, այդ թվում` մարդկային, 
ստեղծվածէԱստծուկողմիցևչիբխումաստվածայինէու
թյունից: Կողբացին գրում է. «Եթե հոգիներըԱստծու էու
թյունիցառաջանային`անստեղծուանմահ, [ապա] նրանց
մեջորտեղիցեներեքմասերը`բանականը,ցասումնականն
ուցանկականը:ՈւթեևԱստծումեջ[այդմասերից]կաըն
դամենըմեկը(բանականը)ևմիայնդաէցանկացածբանա
կանիաղբյուրը,բայցԱստվածվերէևզերծէ[ցանկացած] 
ցասումիցուցանկությունից,քանզիաստվածայինէությու
նը չունի ո՛չ կարիքներ, և ո՛չ մասնատվություն մասերի» 

[Եղծ, 157]: 
 Թեև Եզնիկը չի հերքում հոգու պլատոնական սահ

մանումը (հոգին ունի «պարզ ուանմարմին բնություն») և
հոգու պլատոնական բաժանումը երեք մասի, սակայն այդ
ամենընաենթարկումէհոգումասինքրիստոնեականուս
մունքիհիմնավորմանևպլատոնականուսմունքիհերքման
գործին:ՊլատոնիուսմունքըԿողբացունչէրբավարարում
այնպատճառով,որպլատոնականներըԱստծուհետմիասին
ընդունումէիննյութը(մատերիան)ուգաղափարը`համարե
լով,որաշխարհըարարվածէ,ոչնչացմանենթակա,իսկհո
գինարարվածչէ,այնանմահէևաստվածայինբնույթունի, 
ինչըհանգեցնումէհոգիներիվերաբնակեցմանընդունման
ուբազմաստվածության:
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Հոգուանմահությանպլատոնականըմբռնումըչիհա
մապատասխանում քրիստոնեական ըմբռնմանը, ըստ որի` 
հոգինանմահէմիայնիրստեղծումիցհետո:Կողբացուհա
մարանընդունելիէնաևհոգուաստվածայնությանմասին
Պլատոնի պնդումը, քանի որ «պլատոնականները անպատ
վում են Աստծուն, երբ «Աստծու էությունը բաժանում են
մասերի,տրոհելովբազումհոգիներիայնպես,որ [Աստծու] 
բնությանմիմասըտանջումէիրիսկբնությանմյուսմասը» 
[Եղծ, 146-147]:

Այդ քննադատության հետ է կապված նաև հոգիների
վերաբնակեցման`մետամպսիխոզիմասինուսմունքիեզնիկ
յանքննադատությունը:ԸստԿողբացու`Պլատոնը,հետևե
լովնախորդմտածողներին,առաջինհերթին`Պյութագորա
սին,համարումէ,որհոգիներըտեղափոխվումենմարմնից
մարմին,այդթվում`կենդանիների,սողուններիուորդերի: 
Այդ«չարագործությունը»տարածումեննաևԱստծուվրա, 
իբրնամիմասնիրմեջէպահում,իսկմյուսմասինտանջում
էսողուններիուորդերիմեջ:Սակայնդահատուկչէնրան, 
ովանբաժանելիէ,միասնականևմասերչունի:Հայմտածո
ղիհամոզմամբ`այդդատողություններըոմանցդատարկա
բանությանպատճառնեն,թեիբրմիԱստծուցառաջացելեն
բազմաթիվաստվածներ:Բայցայդդեպքում,շարունակում
էնա,ինչու«ո՛չբազմաթիվաշխարհներկան,ո՛չբազմաթիվ
երկինքներ,ո՛չբազմաթիվարեգակներ,ո՛չբազմաթիվերկր
ներ» [Եղծ, 158]:

Հետևաբար`հոգուէությանվերաբերյալՊյութագորա
սիևՊլատոնիպատկերացումներիքննադատությունը,վեր
ջին հաշվով, հետապնդում է հեթանոսական բազմաստվա
ծությունըհերքելունպատակ:

Բնությանօրգանիստականհայեցակարգիբաղկացուցիչ
մասն է երկնային լուսատուների` որպես կենդանի էակնե
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րիըմբռնումը:Այդուսմունքնանմիջականորենառնչվում
էմարդուէությանըմբռնմանը,քանիորմարդկանցծնուն
դիումահվանպատճառըկապումէաստղերիհետ:Այդկա
պակցությամբ նա խիստ քննադատության է ենթարկում
քաղդեացիաստղաբաշխներին,ըստորոնց`մարդուծննդյան
ժամանակճշտորենորոշվումէնաևնրամահվանժամանա
կը, ևանհնար է, որ մեկը ուշ կամ շուտմեռնի: Հիմնվելով
առողջ դատողականության ու կենսափորձի վրա` Կողբա
ցինպնդումէ,որնմանհորինվածքներըհերքվումենպա
տերազմներով,երբմեկօրումտարբերտարիքիհազարավոր
մարդիկենզոհվում:Ութեևնրանցծնունդըմիաժամանակ
չի եղել, բայց մահը միաժամանակ է վրա հասնում: Նույն
ոգովաստղաբաշխներըպնդումեն,որաստղերըորոշումեն
մարդկանցմաշկիգույնը:Այդդեպքում «ինչո՞ւ հնդիկնե
րի մեջ ոչ ոք երբևէ սպիտակամորթ չծնվեց:Մի՞թե միայն
Հնդկաստանչիհասնումայնաստղը,որնարարումէսպի
տակամորթմարդկանց,իսկմյուսերկրներչիհասնումսևա
մորթմարդիկծնողաստղը:Եվհնդիկիատամներըորտեղի՞ց
ենայնքանսպիտակ» [Եղծ, 107-108]:

Այնուհետև պնդում են, թե աստղերը նաև մարդկանց
երջանկությանուզրկանքներիպատճառեն` կախվածայն
բանից, թե համաստեղություններին ո՛ր աստղն է հանդի
պում,այդժամանակէլտեղիէունենումհամապատասխան
ծնունդ:Ասումեն,շարունակումէԿողբացին,երբԱռյուծը
մտնումէհամաստեղություն,այդժամանակծնվածմարդը
թագավորէդառնում,երբՑուլնէմտնում,ապամարդըկլի
նիերջանիկուհզոր, երբԽոյն էմտնում, մարդըհարուստ
կլինի, իսկ երբ Կարիճը` մարդ կլինի չար ու մեղսագործ և
այլն:

Սակայն,ասումէԿողբացին,եթեթագավորներիծննդյան
պատճառըիսկապեսԱռյուծըլիներ,ապա«թագավորկդառ
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նարոչթեթագավորիորդին,այլնա,ումծնունդըկզուգա
դիպեր Առյուծի` [համապատասխան] աստղատուն մտնե
լուն:Բայցմենքտեսնումենք,որհենցթագավորիորդինէ
թագավորդառնում»:Բացիայդ,այդժամանակոչթեմիհո
գիէծնվում,այլբազմաթիվմարդիկ,իսկբոլորըթագավոր
դառնալ չեն կարող:Այստեղից նա հետևեցնում է, որ ինչ
պեսթագավորելու,այնպեսէլհզորությանուհարստության
պատճառըաստղըչէ,մանավանդ,երբտեսնումենք,որ«հա
րուստըաղքատանում է, իսկաղքատը` հարստանում»:Չէ՞
որչիկարելիընդունել,որմիևնույնաստղըկարողէդառ
նալև՛հարստության,և՛աղքատության,և՛հզորության,և՛
թուլությանպատճառ,քանիորև՛հզորներինենքտեսնում
թուլացած, և թույլերին` հզորացած, ինչպես չարագործնե
րին`խելոքացած,այնպեսէլխելոքներին`չարացած:

Կողբացին հարցնում է, թե ով է երկինք բարձրացրել
այդգիշատիչներինուխոտակերներին, որպեսզինրանքէլ
մարդկանցծննդյանպատճառդառնան,քանիորորևէմեկի
ծննդյանպատճառկարողէդառնալմիայննա,ովիրիմաս
տությամբ,կատարելությամբբարձրէնրանից:Այժմ,շարու
նակումէնա,տեսնենք,թեովէբարձր` «մա՞րդ,որտիրում
էանասունին,թե՞անասունը,ործառայումէմարդուն,ևոչ
միայնծառայումէ,այլևնրակերակուրնէ»:Եվեթեկենդա
նիներըստեղծվածենմարդունծառայելուհամար,ինչպես
կարողէպատահել,որնրանքերկինքբարձրանանումարդ
կանցծննդյանպատճառդառնան:Քանիորաստղերը«կեն
դանությունիցայնքանենհեռու,որքանճրագը,որմարդ
կանց կողմից պատրաստված է` գիշերը տանը լույս տալու
համար:Եվոչկենդանիներըինչպե՞սկարողենկենդանինե
րիծննդյանպատճառըլինել» :
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Ինչպես կարելի է նկատել, աստղաբաշխության քննա
դատությունըկատարվումէաստվածաբանական,նպատա
կաբանականևռացիոնալիստականդիրքերից:

* * *
Այսպիսով`Կողբացումոտբնագիտականխնդրակարգը

հարաբերականինքնուրույնությունէձեռքբերում`ընդգր
կելովժամանակիբնագիտականգիտելիքիմիշարքկարևոր
բնագավառներ: Միջնադարյան գիտնականի հայացքների
վերլուծությունըթույլէտալիսկատարելորոշեզրակացու
թյուններ. 

1. Տիեզերագիտական հարցերում Կողբացին հետևում
է ձևավորվող պաշտոնական քրիստոնեական տիեզերա
գրության սկզբունքներին: Նա զարգացնում է տիեզերքի
կիսագնդաձևության և երկրի սկավառակաձևության մա
սին ուսմունքը: Երկնային բոլոր մարմինները գտնվում են
անընդհատ, անհավասարաչափ և բնական շարժման վի
ճակում, իսկ երկինքը մնում է անշարժ: Նրա ուսմունքում
արդեն նշմարվում է յոթ գոտիների գաղափարը, որոնցով
շարժվումենԱրեգակը,Լուսինըևհինգմոլորակները:Լու
սատուներնիրենցշարժմանընթացքումհերթականությամբ
մտնումենհամապատասխանհամաստեղություններ: «Եղծ
աղանդոցի»տարբերհատվածներիհամեմատությունըցույց
էտալիս,որհամաստեղություններըհամարվումենանշարժ
երկնքինամրացված:

2. Բազմազան աշխարհի առաջացման ու գոյության
հիմքումընկածենչորստարրերը,որոնցիցյուրաքանչյուրն
օժտվածէմեկորակով:Տարրերիզանազանհամակցություն
ներովէբացատրվումնյութականիրերիկազմավորումը,իսկ
դրանցտարանջատմամբ,որըտեղիէունենումհամամասնու
թյան խախտման հետևանքով, ոչնչացումը: Փոխազդեցու



 ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 209

թյանևմիախառնմանընթացումտարրերըձեռքենբերում
լրացուցիչ որակ: Տարրերը ներունակաբար առկա են մեկը
մյուսիմեջևակտուալացվումենփոխազդեցությանընթաց
քում:Դրանքդիտվումենորոշակիվիճակներ,ինչիշնորհիվ
հանդեսենգալիսև՛որպեսնյութականմարմիններիներքին
կառուցվածքինյութականբաղադրիչներ,և՛որպեսորակա
կանմակրոգոյացություններ:ԻտարբերությունՄաշտոցիև
արիստոտելյանբնափիլիսոփայականավանդույթի`Կողբա
ցումոտուրվագծվումէերկնայինուերկրայինմարմիննե
րինյութականբաղադրությաննույնացման,երկնայինիու
երկրայինիհակադրությանվերացմանմիտում: 

3. Տիեզերքի` որպեսամբողջությանդիտարկումը, դրա
կառուցվածքային տարրերի գործառնության մեջ օրինա
չափություններիբացահայտմանձգտումըտրամաբանորեն
հանգեցրելեննաևբնականստորակարգությանկառուցման
անհրաժեշտության:ԱնկախԿողբացուհետապնդածաշխար
հայացքային, գաղափարախոսական և այլ նպատակներից` 
այդպիսիփորձըկարևորնշանակությունէունեցելձևավոր

վողազգայինգիտությանուփիլիսոփայության,մասնավո
րապես`կենսաբանականմտքիզարգացմանհամար:Դա,իր
հերթին,պահանջումէրոչմիայնժամանակիբնագիտական
մտքիտարբերբնագավառներիընդարձակիմացություն,այ
լևտեսական–մեթոդաբանականծանրակշիռհիմք:Նրակա
ռուցածբնությանստորակարգությանսխեմանհիմնվածէ
արիստոտելյան«բնությանսանդուղքի» (կամ«գոյերիսան
դուղքի»)վրա,թեևչիկրկնումայն:Սակայնարիստոտելյան
հայեցակարգի վերածննդի փաստը ինքնին նշանակալի է
միջնադարյանկենսաբանականմտքի,նույնիսկՆորժամա
նակիկենսաբանությանզարգացմանառումով:

Բնական գոյերի հաջորդական տեղաբաշխման մասին
արիստոտելյանհայեցակարգըձևափոխվածտեսքովորոշա

14 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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կիտեղէգտելվաղքրիստոնեականմիշարքմտածողների, 
մասնավորապես, Գրի գոր Նյու սա ցու (IV դ.), Նե մե սիոս Ե մե սա
ցու (IV–Vդդ.)երկերում:Նեմեսիոսիցհետոայնմոռացության
մատնվեց: Արևմտաեվրոպական գիտական միտքը կրկին
անդրադարձավարիստոտելյանհայեցակարգինմիայնXVII 
–XVIII դարերում: «Գոյերի սանդուղքի» գաղափարը չափա
զանցկարևորդերէխաղացելհատկապեսXVIIIդարիկենսա
բանականուսմունքներում:Արիստոտելիհիշյալուսմունքը
լայնտարածում է ստացել միջնադարյան հայ բնափիլիսո
փայությանմեջ`ԵզնիկԿողբացու,ԴավիթԱնհաղթի,Նեմե
սիոսիերկիհայերենթարգմանության (712 թ.),Հովհաննես
Սարկավագիևայլոցերկերիշնորհիվ:

4) Կողբացին իր «բնության սանդուղքի» կառուցման
ընթացքումելնումէհետևյալհիմնականհասկացություն
ներից` մարմ նա վոր ևոչ–մարմ նա վոր, շնչա վոր ևան շունչ, 
կեն դա նի և ան կեն դան: «Մարմնավոր» հասկացությունը
նույնականչէ«նյութական»հասկացությանըևընդգրկում
էմիայնայնէակներին,որոնքիրենցտեսակըպահպանում
են բազմացման ճանապարհով ու սերմերի առկայության
շնորհիվ,այսինքն`բույսերին,կենդանիներինևմարդկանց: 
Հենցայդիմաստովէլ«մարմնավոր»հասկացությունըհա
մընկնումէ«շնչավոր»հասկացությանհետ,քանիորվերջի
նիստարբերիչհատկանիշընույնպեսսերմերովբազմանալն
է:Շնչավորությանբարձրագույնդրսևորումըհամընկնում
է «կենդանի» հասկացությանհետև ենթադրում բանական
հոգուառկայություն,ինչըհատուկէմիայնմարդուն:

«Բնականսանդուղքի»առաջինաստիճանըզբաղեցնում
ենանշունչբնականառարկաները (հողը,քարը,ծառը, լու
սատուներըևայլն), որոնցբնորոշհատկանիշներնեն` ծա
գումը (տարրերի միացությունը), գոյությունը (տարրերի
հավասարակշռությունը,ներդաշնակությունը)ևոչնչացու
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մը (տարրերի տարանջատումը): Երկրորդ աստիճանը կազ
մումենբույսերնուծառերը,որոնքնշվածհատկանիշներից
բացի, օժտված են նաև սնուցման ուաճի` շնչավորության
ցածրագույն ձևի կարողությամբ: Երրորդաստիճանը կազ
մում են կենդանիները, որոնքթվարկվածհատկություննե
րիցբացի,տեղաշարժմանևբնականբնազդներիընդունա
կությունունեն:Վերջին` չորրորդաստիճանըզբաղեցնում
էմարդը`բնության«պսակը»,ովիրմարմնավորբնությամբ
առնչվումէմարմնավորմյուսէակներին` օժտված լինելով
նրանցբոլորհատկություններով,բայցորպեսնաևհոգևոր
էակ,իտարբերություննրանց,բանականսկզբիկրողէ:Հենց
բանականությանշնորհիվէմարդըբարձրանումբնության
աշխարհիվրա:

ԹեևԿողբացինչիհիշատակումկեցությանմիջանկյալ
ձևերիմասին, սակայն«բնականսանդուղքի»աստիճաննե
րըկամկեցությանհիմնականսեռերըչենդիտվումմյուս
ներիհետունեցածկապիցդուրս:Հասկանալիէ,որայստեղ, 
ինչպեսԱրիստոտելիդեպքում,մենքհիմքչունենքխոսելու
բնությանէվոլյուցիոնըմբռնմանմասին:Երկուդեպքումէլ
խոսքըվերաբերումէբնությանարդենիսկգոյությունու
նեցողբազմազանությանդասակարգմանուկարգավորման
մասին:

5) Անտիկ գիտափիլիսոփայական մտքի առավել կամ
պակասազատգործածությունըվերջինհաշվովմինպատակ
էր հետապնդում. մատչելի բոլոր միջոցներով հիմնավորել
քրիստոնեականուսմունքիճշմարտացիություննուանսա
սանությունըևդրաառավելությունըանցյալիուներկայի
հեթանոսականուսմունքներինկատմամբ:

ԴրանովէբացատրվումԿողբացուհայացքներումորոշ

հակասությունների ու անհետևողականության առկայու
թյունը:Այսպես,միկողմիցառօրյակյանքիպրակտիկայից, 
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փորձիցուդիտարկումներիցկամանտիկգիտությանզինա
նոցիցբերելովտվյալներ`որպեսփաստարկ,նավերջումհա
ճախդիմումէՍուրբԳրքիտեքստերին,մյուսկողմից`տա
լիս է բնական երևույթների ու գործընթացների ռացիոնալ
բացատրություննունկարագրությունը,որոնքայսկամայն
կերպհակասումենկրոնաեկեղեցականդրույթներին:Ընդ
հանուրառմամբ`Կողբացուուսմունքըբնությանվերաբեր
յալ հայացքների կառուցիկ համակարգ է:Այն նշանակալի
դերէխաղացելհայբնափիլիսոփայականուբնագիտական
մտքիձևավորմանգործում:

4. Հով հան Ման դա կու նու սո ցիալ–փի լի սո փա յա կան  

և էս թե տի կա կան հա յացք նե րը

Հով հան Ման դա կու նին (V դա րի երկ րորդ կես)` կրո նա–ե կե
ղե ցա կան խո շոր գոր ծիչներից է, մտա ծող, թարգ մա նիչ, Սա հակ 
Պար թևի և Մես րոպ Մաշ տո ցի դպրո ցի վեր ջին ներ կա յա ցու
ցիչ նե րից մե կը: Նա ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել Վա հան 
Մա մի կոն յա նի ղե կա վա րու թյամբ հայ ժո ղովր դի ազ գա յին–
ա զա տագ րա կան շարժ մա նը` ընդ դեմ պարս կա կան տի րա պե
տու թյան: Իր կա թո ղի կո սու թյան օ րոք (478–490 թթ.) կար գա վո
րել է Հայ  ե կե ղե ցու ծի սա կար գը («Մաշ տոց»), էա պես ընդ լայ նել 
և հարս տաց րել է «ժա մա սա ցու թյու նը», թարգ մա նու թյուն ներ 
կա տա րել հու նա րե նից: 

Ման դա կու նին հե ղի նա կել է բազ մա թիվ ճա ռեր, մեկ նու

թյուն ներ և կա նոն ներ, ո րոն ցում ար տա ցոլ ված են ժա մա նա
կաշր ջա նի բա զում հրա տապ խնդիր ներ: Սա կայն նրա եր կե րի 
ի մաս տա սի րա կան հա մար ժեք ու սում նաս րու թյու նը ցայժմ 
սպա սում է իր հե տա զո տո ղին:



 ԳԼՈՒԽ Գ, ՀԱՅ ՀԱՅՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 213

Մանդակունինհիմնականումանդրադառնումէսոցիալ–
փիլիսոփայականխնդրակարգին,ինչըթերևսպայմանավոր
ված էր ազգի ծանր կացությամբ. ժողովուրդը սփոփվելու, 
իրավիճակըմատչելի լեզվովբացատրելուևիմաստավորե
լու,ուղորդելուկարիքուներ:Նրասոցիալ–փիլիսոփայական
մտածողությանելակետնէքրիստոնեականարժեհամակար
գըևհատկապեսքրիստոնեականհամապարփակբարոյակա
նությունը:Այսդիրքերիցնամեկնաբանումուարժևորումէ
սոցիալականկյանքիտարբերդրսևորումները:Ընդսմին,նա
գրեթե չի անդրադառնում սոցիալական հարաբերություն
ների պատճառահետևանքային կապերի բացահայտմանը: 
Ուսումնասիրության օբյեկտը գոյություն ունեցող սոցիա
լականիրավիճակնէ`իբրևայդպիսին:

Ուստի`պատահականչէ,որհայմտածողնանդրադառ
նում է ժամանակաշրջանի հայ իրականության մեջ առկա
սոցիալական հարաբերությունների բարոյական հիմքերի
բազմակողմանիքննարկմանը:Նահատուկուշադրություն
է դարձնում տիրող անհավասարության, սոցիալական հա
կասությունների, սոցիալական տարբեր խավերի հասարա
կականդիրքիևդրանցգործառույթներիպարզաբանմանը: 
Նափորձում է հարթեցնել սոցիալական հակասություննե
րը քրիստոնեական բարոյականության և արդարության
սկզբունքների հիման վրա: Նա համարում է, որ մեծահա
րուստները հազարապետներ ու մատակարարներ են հաս
տատվածիվերուստ,որպեսզիարդարաբարբաշխենբարիք
ներըմարդկանցմիջև`ըստանհրաժեշտությանմեկինտալով
ավելին,իսկմյուսին`պակաս:Այսառումովնաօրինակելիէ
համարումառաքյալներիշրջանիվաղքրիստոնեականհա
մայնքի կազմակերպումը, երբ ունեցվածքը ընդհանուր էր, 
ևհավատացյալներըՔրիստոսիմեկմարմնիհա վա սար ան
դամ ներ էին. համայնքի յուրաքանչյուրանդամինտրվում
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էրայն,ինչիկարիքընաուներ1:Ուստի`իշխանությունների
գերագույն առաքելությունը ժողովրդի (համայնքի) կազ
մակերպումնէ`արդարությանսկզբունքիհիմանվրա,ինչն
ապահովումէնաևնրաանդամներիհավասարությունը:

Ելնելովարդարությաննմանընկալումիցևնկատիու
նենալով ժողովրդի մեջ տիրող թշվառությունն ու աղքա
տությունը` Մանդակունին ունևոր խավերին կոչ է անում
հոգ տանել աղքատների, ընչազուրկների, իսկ առավել ևս` 
խեղանդամներիուհիվանդների,որբերիևայրիների,վշտա
հարների և օտարների, հյուրերի ու ծերերի և բոլոր կարի
քավորներիմասին,որպեսզինրանցօգնելբավարարելանհ
րաժեշտ կենսական կարիքները, ապահովել «օրապահիկը» 
[Ճառեր, 49]:Միայնբարեգործությանճանապարհովմարդը
կարողէքավելիրմեղքերը:Ավելին`նաանհրաժեշտէհա
մարում ստորին, աղքատ խավի առկայությունը, որպեսզի
ունևորներըողորմությունհատկացնելով`կարողանանթե
թևացնելիրենցմեղքերը,դուրսգանանօրենությանշրջա
նակներից:Ուստի`նահորդորումէհարուստներին`չտխրել
ունեցվածքի նվազելու համար, որովհետև դրան համապա
տասխան`նվազելուեննաևիրենցմեղքերը:Նահամոզում
է,որերբդրամըվանումեսքեզանից`միաժամանակվանում
եսնաևմեղքերդևմաքրումպիղծգործերիդանօրենությու
նը: Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ողորմություն չեն գործում` 
նրանքմարդչեն,այլմիայնուտողուլափողանասուն:Այդ
պիսիմարդիկմիայնանունունենևոչմիօգտակարություն: 
Եվ հակառակը,այն մարդը, ով կերակրում էաղքատներին
ևկարիքավորներին,հյուրընկալումէօտարներինուհօգա
տարություն դրսևորում հիվանդներին, նա, ըստ էության, 

1  ՀովհանՄանդակունի, Ճառեր / Գրաբարից աշխարհաբար թարգմանեց` 
Եզնիկ վարդապետ Բալայեան, Անթիլիաս, 1966, էջ 45: Այսուհետ տեքս
տում` Ճառեր:
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ընդունում,կերակրում,սփոփումէոչթեկոնկրետմարդուն, 
այլհենցՔրիստոսին:

Մանդակունին պաշտպանում է վաղ քրիստոնեական
այն տեսակետը, որի համաձայն` նյութական բարիքները
ստեղծվում ենաշխատանքի միջոցով, ուստի` սոցիալական
մեծչարիքէհամարումվաշխառությունը,ինչըհակասում
է նաև Աստվածաշնչի պատվիրանին: Նրա պատկերավոր
բնութագրմամբ` վաշխառուները «ուտում են աղքատների
մարմինըևանողորմաբարըմպումնրանցարյունը» [Ճառեր, 
58]:Վաշխառուիհոգեբանությունըևառհասարակընչասի
րությունընաբնութագրումէպատկերավորկերպով. «մին
չևիսկամուլարգանդիցբռնությամբզավակէպահանջում, 
ապառաժնյաքարերիցակնկալումէպտուղ,առանցսերմա
նելուուզումէհնձել,արուներիցծնունդէպահանջում,քա
րիցուզումէ[կաթ]կթելևժայռից`ազնիվբուրդստանալ. 
տվածդրամըամբողջովինընդունումէևառանցսերմնա
ցանի հանդգնում բերք հավաքել և անօրեն ստացվածքով
իրտունըլցնել:Հետոնստի`խորհելուիրունեցվածքըբազ
մացնելու մասին, ապա իրանօրենություններով ծածկված, 
աղքատներին ողորմություն է անում և հաշտության պա
տարագմատուցում»:Մինչդեռչպետքէհափշտակությամբ
հարստությունկուտակելևհետոմեղքերիթողությանհա
մար ողորմություն գործել, քանզի երբեք հնարավոր չէ
«կրակըկրակովմարել,վերքըվերքովբուժել,մեղքըմեղքով
մաքրելևանօրինությունըանօրենությամբքավել» [Ճառեր, 
58-59]:Ընդորում`ընչասիրությունընաավելիմեծչարիքէ
համարում,քանտոկոսներովդրամտալը:

Նրանց,ովքեր«վարձկաններիվարձատրությունըկզլա
նան», Մանդակունին դասում է արյունահեղների դասին, 
իսկ սատանան դա թեթև բան է կարծել տալիս, որպեսզի
նրանք չապաշխարեն: Ուրիշները արհամարհելով վաճառ
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քիարդարգները` բարձրսակերենհաստատումևջանում
սակավըմեծագիններկայացնելևհակառակը:Ոմանքճիշտ
չափուկշիռչենօգտագործում`մեծուփոքրչափհաստա
տելով,մարդկանցխաբելուևընչազրկելունպատակով:Իսկ
ոմանքվրեժխնդրությամբ լցվածավերումենընկերոջամ
բարներն ու անդաստանները, հրդեհում նրա բնակարանը: 
Եվայսամենը«սատանանթեթևմեղքկարծելկտա,որպես
զի չապաշխարեն» [Ճառեր, 149]:Ավելին` եթեերկրագործը
աշխարհի լիության և սերմերի բարգավաճության համար
Աստծուցանձրև էաղաչում,ապավաշխառունտենչում է
սով,տագնապ, որպեսզիիրփոխտվածդրամիտոկոսիփո
խարենգրավի մարդկանց ծանրաշխատանքովվաստակած
ունեցվածքը:

Մանդակունինեզրակացնումէ,որաղքատանալուդեպ
քումավելիլավէողորմությամբհացմուրալ,քանթեօգտ
վել անօրեն վաշխից: Մարդն իր ապրուստը պետք է վաս
տակիաշխատանքով: Նա ունի ձեռք, ոտք ևարհեստի ու
նակություն,որոնցմիջոցովպետքէաշխատիուապահովի
իրապրուստը:Դրահամարգոյություն ունենտարբեր ու
ղիներ:Եթեմրջյունը,մեղունևայլն,որոնք,զուրկլինելով
ձեռքերիցևարհեստից,ինքնուրույնաբարլուծումենսննդի
հարցը,ապամարդըմիանգամայնկարողէլուծելկենսական
միջոցներիհարցը:Չէ՞որնաօժտվածէձեռքով,գործիքնե
րովև«ամենահնարմտքով» [Ճառեր, 64]:

Սոցիալական ծանր պայմանները, տիրող սոցիալական
անարդարությունը, որպես կանոն, առաջացնում են ժո
ղովրդի դժկամությունը, ձևավորում այն մտայնությունը, 
որԱստված հովանավորում է հարուստներին ևանտեսում
ընչազուրկներին:Ըստհայմտածողի`սոցիալականչարիք
ների և անհավասարության մեջ չպետք է որոնել Աստծու
անիրավությունը.չէորնաբոլորմարդկանցանխտիր (հա
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րուստինևաղքատին)հավասարապեսօժտելէնույնաչքով, 
ձեռքովևոտքով,չէորբոլորըհավասարապեսօգտվումեն
արևից,օդից,բոլորնէլմիևնույնհողիցևԱդամիցեն,միև
նույնմկրտություննէբոլորիհամար,միևնույնՔրիստոսի
մարմիննուարյունը,բոլորինմեկերկիր,մեկերկինքևմեկ
նյութ:ՍրանքենԱստծուշնորհները,որոնքնահավասարա
պեսբաշխեցաղքատներիևհարուստներիմիջև:Ըստնրա` 
հարստությունըԱստծուպարգևըչէ,տրվածչէիվերուստ, 
այն սոսկ երկրային, սոցիալական ծագում ունի: Նա մատ
նանշումէդասականդարձածհարստացմաներեքաղբյուր. 
ոմանք այն ձեռք բերեցին ագահությամբ և հափշտակու
թյամբ, ոմանք տքնաջան աշխատանքով, իսկ ոմանք` ժա
ռանգաբար:

Կաթողիկոս–մտածողի համար առավել անընդունելի է
հարստացման առաջին եղանակը: Միաժամանակ նա փոր
ձում է բարոյա–հոգեբանական սփոփանքի հիմքեր և խոս
քերգտնելընչազուրկներիհամար:Այսպես,նամխիթարում
էաղքատներին, համոզելովնրանց, որ լինելովընչազուրկ` 
նրանք միաժամանակ անհոգ են, քանզի հարստությունը
մղձավանջների պատճառ է, այն երկյուղով է պարուրում
հարուստներիմտքերը:Աղքատըծաղրումէ«խռովահարև
աղմկոտմեծահարուստներին»,իսկամբարտավանիշխաննե
րը` զայրանումեն:Երկիրը լի էգողերովևավազակներով, 
զրպարտողներով ու բռնավորներով, բայց աղքատը վախ
չունիևանհոգէնրանցից:Դատավորներըգազանացածեն, 
բայցաղքատըհանգիստէնրանցնկատմամբ,քանզիստաց
վածքչունենալուպատճառովնրակյանքըխաղաղէ.ազատ
է ամեն ինչից և բոլորովին զերծ կասկածից` աննախանձ, 
անվրեժխնդիրևազատզանազանախտերից:Նակարիքչու
նիբազումշինություններիևոչէլդռներիհամարերկաթե
փականքների:Աղքատիհիվանդությանդեպքումտրտմու
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թյունչիտիրումևոչէլաղմուկուխռովքբարձրանումնրա
մահվանպահին. նրա օրերը չափազանցանհոգ են ու նրա
կյանքը`հանգիստ: «Այսբոլորազատություններըունիաղ
քատըերկրիվրա» [Ճառեր, 67], –եզրակացնումէմտածողը: 
Այսպիսով` աղ քա տը ա զատ է ու հա վա սար ըն չազր կության 
մեջ:Այլկերպասած`անկախամենինչից,նաբարձրէդա
սումմարդուազատությունը:

Մանդակունին իր Ճառերում անդրադառնում է նաև
քրիստոնեական խրատի մեթոդներին ու եղանակներին, 
վարդապետիևժողովրդիփոխհարաբերություններին,վար
դապետիբարոյականկերպարին,սոցիալականգործառույթ
ներին և այլն, որոնք բացահայտում են միջնադարյան ու
սուցման ու դաստիարակության կարևոր կողմերից մեկը: 
Հասարակության մեջ հոգևոր և բարոյական արժեքների
կրողը, ժողովրդի մեջ դրանք սերմանողն ու ամրապնդողը
քրիստոնեականեկեղեցինէ,հոգևորականությունը:Ուստի` 
ընկերայինդաստիարակությանգործումգլխավորդերակա
տարությունըպատկանումէեկեղեցուն: 

Քահանանմարդկայինհոգիներիբժիշկնէևայսառու
մով` Աստծու գործակիցը: Աստված ստեղծել է մարդուն
ազատ կամքով, ուստի` մարդը կարող է ցանկանալ և՛ բա
րին,և՛չարը:Քահանայիխնդիրնէ`մարդուազատկամքն
ուղղելդեպիառաքինիգործեր:Մանդակունինտարբերտե
սանկյուններից վերլուծելով հասարակության մեջ հոգևո
րականների գործունեությունը` ցույց է տալիս, որ նրանց
մեծամասնությունը իրականում չի զբաղվում ի վերուստ
սահմանվածանմիջականգործերովուառաքելությամբ,չի
կատարումիրսոցիալականուազգանվերգործառույթները: 
Այսպես` քահանաները չեն քննում գողերի հանցանքները, 
անտեսում,անուշադրությանենմատնումհարբեցողներին, 
չենպատժումդյութողներինևհմայողներին,չենքննադա
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տում ու չեն անարգում դիվական թատրոնները, չեն խա
փանում դեռևս տարածված հեթանոսական լացն ու կոծը, 
չեն հանդիմանում նախանձոտին, չեն սաստում չարագոր
ծությունըևչենպատժումծուլությանհամար,չենհորդո
րումունևորներինողորմությունանելուչենքաջալերում
աղոթել,բնավչենցանկանումմեկինտխրեցնել`նրանկար
գուկանոնի հրավիրելով և այլն: Իրականում, սաստկումով
նշում է նա, քահանաները ավելի մեծ կարևորություն են
տալիս մարմնավոր, իրեղեն բաներին:Քահանայական դա
սըխանդավառվածանմնացորդտրվումէաշխարհիկկյան
քիվայելքներին`մարմնիհեշտության,ուտելունևխմելուն, 
նյութական հարստություն դիզելուն: Քահանաները հիմ
նականումզբաղվածենպատիժներսահմանելով`ստանալու
եկամուտ և զանազան պատիժների միջոցով անօրինաբար
ինչքենհավաքումեկեղեցուանունից:Նրանքգործումեն
բռնությամբ,հրամայումիշխանաբարևերբեքհանդեսչեն
գալիսիբրևքահանա[Ճառեր,78]:

Մանդակունինհամարումէ,որհասարակմարդըկարող
էհազարանգամսայթաքել,սխալվելև,այդուհանդերձ,նե
րողություն ակնկալել ու մեղքի թողություն ստանալ, սա
կայնեթենման«հիվանդությամբ»տառապումէհոգևորու
սուցիչը`վարդապետը,ապանրա«ինքնարդարացման»բոլոր
ջանքերնուփաստարկներըմիանգամայնանհիմնեն,ևնա
պիտիարժանանագերագույնպատժի,քանզի«շատդժվար
էմեղավորառաջնորդներինհասնելփրկության»:Ընդհան
րացնելովիրմիտքըհոգևորականներիմասին`նանշումէ,որ
նրանք«հովվիանունունենմիայնևգայլերիցհափշ տա կում 
են հափշ տա կա ծը,ինչիհամարչարաչարհաշիվպիտիտան, 
որովհետևչսովորեցրինևչխրատեցինԱստծուկամքինհա

մաձայն» (ընդգծումըմերնէ. –Կ.Մ.) [Ճառեր, 78]:Այսառու
մովհոգևորականներըոչնչովչենտարբերվումաշխարհիկ
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տերերից, ինչն ավելի է ծանրացնում հասարակ ժողովրդի
առանցայդէլթշվառվիճակը:

Ըստ Մանդակունու` ունեցվածքը, սեփականությունը
պաշտպանությանևպահպանմանկարիքունեն,հակառակ
պարագայում` պատիժն անխուսափելի է: Այսպես` նրանք, 
ովքերթագավորիցավանդենստանում (վերցնում)ևդրա
նիցինչ-որմասկորցնում,ապանրանքխստագույնսպատժ
վումեն:Նույնըվերաբերումէարքունիքինվնասհասցնող
ծառաներին:Որպեսօրինակ`նամատնանշումէհոտերիպա
հապաններին,ովքերփոսերենփորում,ցանկապատշինում, 
լապտերներ դնում և շներով հոտը պատում, որպեսզի գա
զաններըչկարողանանհարձակվել:Եթենրանքծուլանան, 
ապադարանմտածգայլերըևգողերըկհափշտակենհոտը: 
Ուստի, եզրակացնում է մտածողը, եթեանբան ոչխարները
այսքան զգուշության կարիք ունեն, որքա՞ն ավելի պահ
պանությանկարիքունենմարդկայինհոգիներըսատանա
յիաներևույթնետերիդեմ,որոնքմարդկանցխորհուրդնե
րի մեջ ներմուծում ենայլազան չարիքներ` ագահություն, 
այլազրկություն, պոռնկություն, շնություն, գողություն, 
ատելություն, սպանություն, նախանձ, ոխակալություն, 
բամբասանք,բարկություն,նենգություն,չարաբանություն, 
թունավորդեղ,զրկողություն,վաշխաժողովություն,չափե
րիևկշիռներինենգություն,թատերասիրություն,պճնողու
թյուն, անհնազանդություն, անժուժկալություն, անհավա
տություն,սնափառություն,ձանձրություն,մոռացություն, 
ստություն, հայհոյություն, քինահանություն, երդմնակե
րություն, ստախոսություն, շատակերություն, արբեցողու
թյուն, ամբարտավանություն, պղծություն և այլ տեսակի
ախտերիբազմություն[31, 79-80]: 

ԸստՄանդակունու`սատանայականախտերիամենագլ
խավորըանձ նա սի րություննէ,քանզիայնբովանդակումէ
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ախտերիողջբազմությունը:Բացիայդ,անձնասերըերբեք
չիկարողընկերասերդառնալ:Դրանառնչվումէնաևնա
խանձը,որնարտահայտվումէայլմարդկանցհանդեպևսո
ցիալականլուրջչարիքհանդիսանում:Ներկայումս,գրումէ
նա,մեծէայնմարդկանցթիվը,որոնքայրվումեննախան
ձով,երբտեսնումենիրենցեղբորհաջողությունընյութա
կանևարվեստիբնագավառում:Ընդսմին`մեղքիբոլորդրս
ևորումներըևախտերիանօրինություններըչարագործները
ջանում են թաքցնել մարդկանցից, ծածկել իրենց անիրա
վությունները [Ճառեր,95]: Յուրաքանչյուր մարդ ձգտում
է թաքցնել կատարած հանցանքը և իրանձնարդարացնե
լունպատակովզանազանստահոտպատմություններէհո
րինում` ցանկանալով սեփական հանցանքը բարդել ուրիշի
վրա:

Մանդակունին նշված և այլ ախտերի հաղթահարման
համարանհրաժեշտէհամարումժողովրդիգիտակցության
մեջ ներմուծել ուամրապնդել քրիստոնեականառաքինու
թյունները, որոնցից կարևորագույնը սերն է: Այս առա
քինությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուր քրիստոնյա
մարդուհոգուբաղկացուցիչը:Նասերըհամարումէ«բոլոր
առաքինություններիհամեմիչաղը» [Ճառեր, 92]:Սրտովսեր
ունեցող անձը սիրում է աղքատությունը և ողորմությու
նը,որովհետևսի րո ղը պետք է աղ քա տա նա:Ուստի` սերն ու 
հարս տությու նը մեկ ան ձի մեջ չեն կա րող հա մա տեղ վել.սե
րըիրունեցածըցրումէկարիքավորներին:Սաէիսկական
քրիստոնյայիէությունը,նրասոցիալականառաքելությու
նը:

Յուրաքանչյուրսոցիալականհանրույթիառաջնահերթ
խնդիրներից է վրեժխնդրության սուբյեկտի, դրա իրակա
նացմանևդրանանմիջականորենառնչվողարդարադատու
թյանհարցը:Ըստհայմտածողի`վրեժխնդրությունիրակա
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նացնողը,արդարադատությունհաստատողըդատավորնէ, 
ում իրավասությունն ու հեղինակությունը անվիճելի են: 
Ուստի,նշումէնա,տուժածներիցոչոքչպետքէանվստա
հություն հայտնի դատավորի վրեժխնդրության իրավա
սության նկատմամբ և արհամարհելով նրա իշխանությու
նը`փորձիվրեժըլուծելանձամբ:Նամերժումէանձնական
վրեժխնդրության գաղափարը առհասարակ, որովհետև դա
կհանգեցնիկարգուկանոնիվերացման:Անկախայնբանից, 
թեինչպիսինկլինիդատավորիվճիռը`տուժածըպետքէըն
դունիդա`հավատալովվերինդատավորին,որովհետևՏերն
էգերագույնևմիակվրեժխնդիրը, ինչպեսևզրկողներիու
զրկվածներիհատուցիչը[Ճառեր, 104-105]:Հետևաբար`գե
րագույն վրեժխնդիրը, պատժի գերագույն աղբյուրը Աստ
վածն է, ուստի`տուժածներից ոչ ոք չպետք էարհամարհի
նրան:Ինչպեսկարելիէենթադրել,տվյալդեպքումխոսքը
հոգևորդատավորների (եկեղեցականների)մասինէ,ովքեր, 
նրակարծիքով,կոչվածենիրականացնելգերագույնդատա
վորի(Աստծու)կամքը:

Մանդակունինփորձումէգտնելզանազաներևույթնե
րի և հասկացությունների ընդհանուր հիմքը: Այսպես` նա
պնդում է, որ սպանությունը նույնն էթե՛ թագավորի, թե՛
աղքատի պարագայում: Նմանապես` շնանալը թագուհու
հետնույննէ,ինչաղքատիհետ:

Մանդակունինառավելդատապարտելիէհամարումչա
րագործությունըընտանիքիևմտերիմներիհանդեպ:Նմա
նապես`ավելիմեծչարիքէհամարում«անձնասպանությու
նը»,քանօտարիսպանությունը:Այստեղիցնահետևեցնում
է, որսխալէայնկարծիքը,թեիբրընտանիքիցգողանալը
չպետքէորակելիբրևգողություն:Մտածողըպնդումէ,որ
դա ևս գողություն է և ավելի մեղանչական, քան օտարից
կատարածգողությունը[Ճառեր, 108]:
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Այս կապակցությամբ Մանդակունին անդրադառնում
է նաև ժողովրդական արվեստի, մասնավորապես` գուսան
ներիևմիմոսիթատրոնի սոցիալականդերակատարությա
նը:Արվեստիայստեսակներըլայնժողովրդականացումէին
վայելում, ինչը նշված ժամանակաշրջանումպայմանավոր
վածէրոչայնքանարվեստիազդեցությաններուժով,ինչ
պեսկարծումենորոշհետազոտողներ,որքանժողովրդիսո
ցիալ–տնտեսական,կրոնագաղափարականևհոգեբանական
չափազանցծանրկացությամբ:Միաժամանակպետքէնկա
տիունենալայնհանգամանքը,որքրիստոնեականարժեհա
մակարգի ոչ բոլոր ենթահամակարգներն էին ձևավորված: 
Դավերաբերումէնաևքննարկվողհարցին:Պաշտոնական
եկեղեցինդեռչէրմշակելսեփականդիրքորոշումըարվես
տիվերաբերյալ,թեևԵկեղեցուառանձինհայրերիրենցվե
րաբերմունքնենարտահայտելարվեստիորոշտեսակների, 
հատկապես`երաժշտությանևթատրոնինկատմամբ:Պատա
հականչէ,որեկեղեցի–արվեստհարաբերությունըգտնվում
էր դասական հայրաբանության ուշադրության կենտրո

նում`հաշվիառնելովհարցիաշխարհայացքայինմեծնշա
նակությունը: 

Մանդակունինվրդովմունքովէխոսումազգիբարոյա
կանվիճակիմասին,ինչը,նրախորինհամոզմամբ,կարողէ
կործանարար նշանակություն ունենալ ազգի ճակատագրի
համար. «Մեր աչքերը վիրավորված են իրենց անպատկառ
նայվածքներիհամար, մերականջներըցավիմեջենիրենց
անպատշաճունկնդրություններիհամար,լեզուները`իրենց
բամբասանքներիևսուտերդումներիհամար,սրտերը`չար
ցանկություններիևպիղծխորհուրդներիհամար,ձեռքերը` 
հափշտակություններիևզրկումներիհամար,ոտքերը`թա
տերական խաղերի գնալու և անպարկեշտ քայլեր անելու
համար» [Ճառեր, 23]:
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Որպեսհայոցկաթողիկոսևհոգևորհովիվ`Մանդակու
նին չափազանց մտահոգված էր ազգի բարոյական առկա
նկարագրովուհոգևորվիճակով,նրահակվածությամբդեպի
աշխարհիկզվարճանքներըևթատերասիրությունը`համա
րելովդաանօրինություն, ինչիհետևանքով` «սատանայա
կանթատրոններըմիշտկցնծանխայտալով,իսկՔրիստոսի
եկեղեցինդառնապեսկողբա:ՔանզիգրավելովՍ.Եկեղեցու
զավակներին`սատանաննրանցիրենկապեցպիղծ,աղտոտ
ևանառակթատրոններիտեսարաններով»վրեժխնդրության
[Ճառեր, 122]:

Մարդկանցբազմությունը,սրտիկսկիծովնշումէՄան
դակունին, «խորապեսընկղմվածէ»դիվականմոլությանմեջ
ևգերեվարվածսատանայիխորհուրդներով` «ներկագտնվե
լովապականիչթատրերգություններին»,որպեսզիլսիգու
սաններիզազիրևպիղծձայները,ովքերսատանայիմահա
բերխորհուրդըսերմանումենմարդկանցսրտերումևմտքե
րում, որից առկայծելով` վառվում է ձեր մեջ ցանկության
կրակըևզանազանախտերիբոցովբորբոքելովտոչորումեն

ձեր մարմինները: Մարդիկ դուրս են գալիս թատրոններից
խոցվածգաղտնինետերով,որոնքխորվերքերենթողնում
նրանց հոգիներում և ինչպես մյուս դեպքերում «մեծամեծ
անօրինությունը [սատանան] չնչինբանէկարծելտալիս»: 
Որովհետև«սովորությունըչարէևչարենհորդորիչները` 
ինչպեսգինին,գուսանըևսատանան,ևմտքերըմոլորվում
են` ցոփագնացությամբ և լիրբ վավաշոտությամբ բոլոր
նրանք`ովքերհոժարակամենևդյուրահավանընդունելու
սատանայիչարսերմերը»:Նադատապարտումէհատկապես
թեթևամիտ և շվայտաբարո լկտի կանանց, ովքեր առավել
դյուրահավան են և դյուրախաբ ու շտապում են թատրոն, 
որպեսզի տեսնեն անօրեն խաղերը: «Սատանայական հրա
պարակումնրանքզբաղեցնումենբարձրտեղևխորհումև
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դիտումչարությանմեջգտնվողիրենցնմաններին:Թեպետ
նրանք անմիջականորեն չեն մասնակցում անօրեն գործո
ղություններին,սակայնիրենցսրտերումտանումենսատա
նայիմահաբերնետը,ինչպեսորսորդինետիցվիրավորված
գազանըթեևայդպահինփրկվումէ,սակայննետըիրհետ
տանելովվաղթեուշպիտիմահանա» [Ճառեր, 122]:

Մանդակունինմտահոգվածէայնհարցով,թեինչպես
բուժել մարդկանց «աներևույթ վերքերից», «փրկել», անա
րատպահելնրանցհոգիները:Նրակարծիքով`պետքէդիմել
վճռականքայլերիև իսպառվերացնելթատերատեղիները` 
դրանքանվանելով«մահաբերորոգայթ», «բազմաչարժողով» 
ևայլազանախտերի«արվեստանոց»:Թատրոններըկույսե
րինմղումենպոռնկության,ամուսնացածներին`շնության, 
օրինականկանայքատելիենդառնումտղամարդկանցհա
մար,իսկտղամարդիկ`արհամարհելիսեփականկանանցհա
մար:Թատրոններն ենպատճառը, որ որդիները հակառակ
վումենհայրերին,իսկծառաները`իրենցտերերին:Դրանք
ենծնում«տղամարդկանցլկտիությունըևկանանցկատա
ղությունը…,կնահանությունը,մանկասպանությունըևայլ
զրկանքներ»:Թատրոնըմիաժամանակսովորեցնումէմարդ
անհատին «լպիրշություն, հոգու մեղկություն, մտքի քայ
քայում, աչքերի հայրատություն, դատարկախոսություն, 
գործերիհեզզություն»,որոնքայլասերելով`մարդկանցհե
ռացնումենԱստծուսիրուցևմերժումքրիստոնեականկար
գը[Ճառեր, 124]: 

Այսամենի հետևանքով կանայքպոռնկանում են, իսկ
տղամարդիկ «մատակամոլ» դառնում ձիերի նման և անօ
րեն «զազրաբանությամբ» ստորանումանասուններինման
և«աղտոտտաղտկալիխոսքերիգարշությունենդուրստա
լիս»:Որովհետև«որտեղգուսաններևմիմոսներկան,այն
տեղ տեղի է ունենում լկտի խաղ և ծաղր, այնտեղ դևերը
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իրենցհետկպարենևզեխմարդկանցմտքիմեջաղտոտու
թյունկսերմանեն,ևառավելկբորբոքիգուսաններիմոլեգ
նությունը, որոնքսրբությանշնորհքիպիղծհալածողներն
են»:Այդիսկպատճառով`գուսաններինպետքէ«քարերով
քարկոծելևաշխարհիցհալածել,քանիորգրավելովշվայտա
սերներին`շարժումենխաղարանները,ուրմարդիկմտնում
ենողջանդամևդուրսգալիսվիրավոր»,լցվումպիղծհոգով: 
Իսկնրանք,ովքերհավատովմոտենումենՔրիստոսին,լու
սավորվում են Սուրբ Հոգով և օրեցօրառաքինի գործերով
բարձրանում և հեռանում են սատանայի խաբեությունից: 
Նրանք,ովքերթատրոններիպղծությամբմշտապեսհպվում
ենդևերին,խավարայինբարքովմշտապեսլցվումենսատա
նայիպիղծ հոգովև օրեցօր ծանրանալովանօրինությամբ` 
գլորվումենվար,մինչևորվերջնականապեսհեռանումեն
Աստծուց:Այդիսկպատճառովնրանքառավելհաճույքով
հաճախումենդևերի«բանակատեղի»`փութալովկոչումեն
սատանային,քանՔրիստոսիՍ.Եկեղեցուն: «Քանզիթատե
րախաղերը դևերի համախմբում են և անառակ ու գուսա

նամոլգինարբուներ,ուրզեխանումենևպագշոտումանա
ռակկերպով,անաստվածորենևարձակելովլեզվիսանձերն
ու բերնի կապերը» [Ճառեր, 125]: Սատանան հարվածում է
գաղտնագողի,նաերբեքուղիղճանապարհովչիգործումև
անմեղբանկարծեցնելկտա`վախենալով,որմարդիկկզգու
շանան: 

Մանդակունին կրոնաեկեղեցական դիրքերից սուր
քննադատության է ենթարկել ժողովրդական թատրոնը և
գուսաններիերաժշտական–բանաստեղծականարվեստը`որ
պեսմարդկանցբարոյալքմանաղբյուրի:Նրաճառերիցկա
րելիէպատկերացումկազմելժամանակաշրջանիժողովրդա

կանգիտակցությանևբարոյականկերպարիվրաթատրոնի
ու գուսանական արվեստի ունեցած ազդեցության մասին: 
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Նահատկապեսսուրքննադատումէայդզվարճալիտեսա
րաններինզուգակցողհարբեցողությունըևսանձարձակու
թյունը,որոնքորակումէիբրևմեծագույնսոցիալականչա
րիք,որըվտանգումէազգի,հասարակությանհիմքերը:Նա
պահանջումէամենինչումպահպանելչափիզգացումը,ին
չըհամարումէմարդկայինկեցությանհիմնականսկզբունք:

Մանդակունին հատկապեսդատապարտում է կանանց, 
ովքերտարվումենթատերականներկայացումներով, ինչը
զանազան մեղսագործությունների պատճառ է դառնում: 
Բոլորմարդկանց, ովհաճախում էթատրոն, նասպառնում
էահեղդատաստանով,կոչէանումխելքիգալևհայացքն
ուղղելդեպիՀայեկեղեցի:Նակոչէանումավերելթատե
րականապականությանտեղը,իսկգուսաններինևմիմոսնե
րինքարկոծելուվերացնել: 

Մանդակունինտալիսէարվեստի(գուսանականևթա
տերական)ընկալմանևմարդկանցվրանրաունեցածներ
գործությանմեխանիզմիբնութագիրը:Նանշումէարվեստի
ստեղծագործությունների ընկալման ընթացքում, հատկա
պես` ժողովրդականթատրոնում,ապրումակցությանառա
ջացմանմասին,ինչնանջնջելիհետքէթողնումմարդուհո
գեկանիվրա: 

Սակայն այս ամենը հիմք չի տալիս Մանդակունու
երաժշտական–էսթետիկական հայացքներն արժևորել իբ
րևարվեստիանհիմնմերժում,քանիորնաքննադատումէ
թատրոնըոչիբրևարվեստիտեսակառհասարակ,այլիրա
պեսգոյությունունեցողմիմոսներիթատրոնը:

Մանդակունինիպաշտոնեմեծուշադրությունէդարձ
նումընտանիքիհետկապվածհարցերին,ամուսնականհա
րաբերություններին` որպես սոցիալական կյանքի կարևո
րագուն ինստիտուտի: Ամուսնական հարաբերությունների
մաքրության դիրքերից նա ոչ միայն արձանագրում, այլև
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սուրքննադատությանէենթարկումայնհակաբնական,հե
տևաբար` անօրինական հարաբերությունները, որտեղի են
ունենումսեռերիմիջև:Նաանբարիշտությունևանուղղելի
պղծությունէհամարում«երբարուներըիրարհետգործում
ենզազրելիանօրինություններևդիվայինմոլություններ, 
էգերը` իրարհետկատարումենանառակցանկություններ
ևսատանայականկատաղություններ,ևհոռեգույնըայնէ` 
երբմեկըպղծումէանբանանասունին» [Ճառեր, 132]:Սո
ցիալականայսերևույթըՄանդակունինհամարումէմարդ
անհատի` որպես Աստծու արարածի արժանապատվության
ստորացում, սոցիալականավելիմեծչարիք,քաննույնիսկ
գողությունը, ամուսինների դավաճանությունը, կույսերի
պոռնկությունը:Այսերևույթիվրաապշեցիննույնիսկվե
րինզորությունները:

Նմանգործողություններիմասնակիցներիանձերըդառ
նումեն«անզգայական…վավաշոտարուներըիգացնումեն
արուներիարվականբնությունը,իսկլիրբուանամոթէգե
րը` արվական են դարձնում էգերի իգական բնությունը»: 
Այսամենըմարդկանցշեղումէբնականօրենքից,ինչիհե
տևանքովշփոթվում,փոփոխվումէմարդկանցբնությունը, 
«տղամարդըդառնումէկին,իսկկինը`տղամարդ» [Ճառեր, 
133-134]: Քրիստոնյա կաթողիկոսը այս երևույթը համա
րումէավելիմեծամբարիշտություն,քանհեթանոսությու
նը,քանզիայնխալխլումէմարդկայինկեցությանբնական
հիմքերը:

Ըստ Մանդակունու` այսպիսի մոլեգնածները չեն կա
րողմարդկոչվել:Նրանցնույնիսկչիկարելիանասունկո
չել, որովհետևբնականաշխարհումչկագեթմիանասուն, 
որըմարդուբնությունըցանկանա:Նրանցչիկարելինաև
կատաղած շուն անվանել, որովհետև շները ցանկանում և
մերձենում են իրենց նմաններին, իրենց «օրինավոր բնու
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թյանհամաձայն,իսկիգամոլները,արվամոլներըուանօրեն
անասնամոլները շնից ավելի կկատաղեն և իրենց չարու
թյանբ գերազանցում են դևերի չարությունները» [Ճառեր, 
135]:

Աստծու հրահանգները թույլ չեն տալիս բարեկամու
թյունանելագահներիևհարբեցողներիհետ,իսկմենք«բա
րեկամությունևխնամությունենքհաստատումհրեաների, 
հեթանոսների և հերձվածողների հետ»` փոխարեն ատելու
նրանցևթշնամիհամարելու:Յուրաքանչյուրորդիիրհոր
անարգիչներին չի հարգում և թշնամանում է նրանց հետ, 
իսկմենքմերՀայրԱստծութշնամիներինպատվումենքու
սիրումև բարեկամություն հաստատում նրանց հետ» [Ճա
ռեր, 140-141]: Ըստ հայոց կաթողիկոսի` «այն քրիստոնյա
ները, ովքեր մշտապես մեղանչում են և վավաշոտում են
անօրեններիհետ,պետքէդատապարտվենավելի,քանհե
թանոսները»: Ուստի` նա կոչ է անում` հեռու մնալ հրեա
ներից, հեթանոսներից, հեղձվածներից, գողերից, մարդաս
պաններից,պոռնիկներից,բամբասողներից,հարբեցողներից
և այլոց բարեկամությունից, որովհետև «արդարությունը
թշնամի է անօրինության» [Ճառեր, 143144]: Նշված անօ
րինություններից ազատագրվելու գործում Մանդակունին
մեծտեղէհատկացնումմարդ–անհատին,անձին:Ըստնրա` 
«յուրաքանչյուրոքիրսիրտըքննելովպետքէճանաչիիր
ընթացքիանօրինությունը,պիտիհեռանաիրմեղքիչարսո
վորությունից» [Ճառեր, 145]:

Բացիայդ, մարդը կարող է ազատվել վերոհիշյալ ախ
տերից և մեղքերից միայն այն դեպքում, երբ նա անձամբ
ցանկանումևձգտումէդրան,հակառակպարագայումո՛չ
հոգու, ո՛չ մարմնի վերքերը ենթակա չեն բուժման: «Ի՞նչ
կօգնիպատվականդեղիճաշակելը,երբցավերդներսումես
պահում,ի՞նչնշանակությունունիբժշկիգնալը,եթեվեր
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քերդչեսցանկանալուբանալ:Նմանապեսչեսկարողօգուտ
գտնելհաղորդվելուց,եթեչեսցանկանումհեռանալմեղքե
րիցդ» [Ճառեր, 160]: 

Մանդակունինսուրքննադատությանէենթարկումհե
թանոսականմնացուկները` հանուն լուսավորքրիստոնեա
կաններկայիուապագայի:Նահիմարությունէհամարում
հեթանոսականլացնուողբը:Այնմարդիկ,ովքերսուգի,կո
ծիևողբիմեջենմտնում,արժանանալուենծանրպատիժ
ների,ոովհետևքրիստոնյաներինարգելվումէայդբոլորը:
Քրիստոնյաներինվայելչէնաևգլխիմազերըփետել,վրան
մոխիրցանել,այտերըճանկռտել,մերկմարմինըծածկոցով
գոցել, ուսերը մերկացնել, ճակատը հարվածել, որովհետև
այսամենըսատանայականենևհեթանոսական:Այսամենը
անմիտկանայքբարբառումեն«կեղծավորցուցադրությամբ
ևկռապաշտներիսովորությունըտարածումենքրիստոնյա
ների վրա» [Ճառեր, 163]:Միաժամանակ նա մատնանշում
է, որ չպետք է նույնացնել հրեաներին ու հեթանոսներին,
ինչպեսևքրիստոնյաներինուհերձվածողներին,որովհետև

նրանքհակառակենմիմյանցևթշնամի:
Մանդակունիննշումէ,որիրժամանակիաշխարհը,ինչ

պեսնախկինում,լիէհմայություններով,ևմարդիկկամա
վորխոնարհվումուհնազանդվումենսատանային,քանզի
խոսքովընդունումենԱստծուն,իսկգործնականումկատա
րումհակառակը:Տարածվածայնկարծիքին,թեհմայողները
բժշկումենմարդկանց,մտածողըպատասխանումէ,որբժշկի
գործնայրելնէ,կտրելը,արյունթափելըևցավերինհամա
պատասխանդեղամիջոցներտրամադրելը,ոչթեհմայելնու
սատանայականբարբաջանքներդուրստալը: «Կամտուփի
մեջզետեղվածգիրանձինկրելտալկամձկներիուսողուն

ներիոսկորներըևբժժանքիծրարներձեռքին,աչքինևվզին
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կապելտալ» [Ճառեր, 170]:Եթեկախարդություններընաևի
ցույցդրվեն,ծաղր,կատակևմանկականխաղկթվային:

Այս կապակցությամբ նա դիմում է թե՛ ռացիոնալ
բժշկության, թե՛ չորս տարրերի մասին ավանդական ուս
մունքիփաստարկներին:Ըստնրա`ոչմիայնաշխարհի,այլև
բնությանգործառույթների հիմքում ընկած են չորստար
րերը: Աստծու հրամանով բնության չորս տարրերը` հու
րըևջուրը,հողնուօդը,խնամումենբոլորարարածներին: 
Դրանցիցյուրաքանչյուրիբացակայությանդեպքումերկի
րըչիկարողպտղաբերել:Հողըերկրիցէ,հուրը`արեգակից: 
Հետևաբար`լուսինըչիկարողլինելջնջելու(ոչնչացման)և
նորոգման(լինելիության)պատճառը,որովհետևայնչունի
նշված չորսնյութիցև ոչ մեկը: Լուսինը ստեղծվել է սոսկ
մեզգիշերըլուսավորելուհամար,ապածածկվումէևինքը
իրենչիճանաչում,որովհետևշունչևկենդանությունչու
նի:Բայցլուսինըշարժվումէհրիուջրինմանևգտնվում
մերծառայությանտակԱրարչիհրամանով:Ոչոքիշխանու
թյունչունիխոտերիուսերմերիվրա,քանզիլուսինըբոլո
րովինանշունչէ:Ուստի,երբօրերիվրակախարդությանիշ
խանությունեսհաստատումևդրանքիբրևտերուարարիչ
եսկարծելտալիս,ապանմանգործերովկերկրպագեսլուս
նինօրահմայության:

Ըստ Մանդակունու` Աստծու բոլոր արարածները, ողջ
բնականաշխարհըգտնվումէապականությանևփոփոխման
վիճակում,որովհետևմիականեղծուանփոփոխէությունը
Արարիչն է: Իսկարարածներըախտ, ապականություն, եղ
ծումևկարգավորումունեն: Իսկեղծումնուհարդարումը
առաջանում ենանձրևներիցևարեգակի ջերմությանզու
գադիպումից:Ինչպեսչորիևցամաքիվրավնասակարհոտ
չի բուրում, իսկ երբարեգակըտաքացնում է հովիթացու
թյունը`հոտևորդերենծնվում:Օրինակ`երբհանդերձանքի
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մեջթացություն,ջերմությունևփոշիչկա`չկաևորդ,իսկ
երբմարմնիջերմությունը,քրտինքիթացությունըևփոշին
միախառնվումեն` բազումորդերենառաջանումհանդեր
ձանքիմեջ[Ճառեր,178]:

Բնափիլիսոփայական այս դիրքերից էլ Մանդակունին
դիմում է մարդկանց. ով հիմարևանմիտ մարդ, եթե ցան
կանումեսաշխատանքիդհամարհիմքընտրել,հարկէնա
խընտրելբնությանտարրերիառանձնահատկությունները` 
տաքությունը,ցրտությունը,խոնավությունը,չորությունը, 
ինչպեսնաևգարնանայինուաշնանայինօրերը,ևոչթեշա
բաթվաօրը`դրանվերագրելովգործերիհաջողություննու
ձախորդությունը: Ըստ նրա` օրերը միայն լույս են տալիս
մեզ,իսկօրվաընթացքումգործածչարիքըկամբարիքըմեր
կամքիցեն:Աստվածմարդունստեղծելէիրպատկերինհա
մաձայնևիշխանկարգելբոլորարարածներիվրա`հրաման
տալովհավատքով,շնորհքովևսուրբխաչինշանիպահպա
նությամբգործելամենինչ:Իսկմարդըհրաժարվելովայս
ամենից`իրգործերիիշխանկարգեցկախարդականօրերը:

Հայոցհայրապետըանդրադառնումէնաևանտիկշրջա
նում լայնտարածում ստացած ճակատագրիքննարկմանը: 
Նա դիմում է հայ ժողովրդին` կոչ անելով հեթանոսների
նմանչմոլորվել`հավատալովբախտինևճակատագրին:Եթե
մարդըապրիևգործիճակատագրինհամապատասխան,ապա
նաչպետքէդատվիիրհանցանքներիումեղքերիհամար, 
որովհետևկստացվի,որնաընդամենըիրականացնումէճա
կատագրիհրամանները:Ուստի`հանցագործըչիկարողպա
տասխանատվություն կրել իր գործողությունների համար: 
Նույնկերպոչոքչպետքէփառաբանվիիրարդարության
համար,որովհետևիրկամքովչիգործելբարիք,այլճակա
տագրի բերումով, ակամայից: Նմանապես թագավորները
չպետքէձերբակալենևտանջենգողերին,պոռնիկներինև
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մարդասպաններին,քանիորնրանքգործելենոչիրենցկամ
քով, այլ ենթարկվելով անողորմ ճակատագրի հրամանին
[Ճառեր,184]:Նմանապես`մենքիրավունքչունենքմեղադ
րելևպատժելավազակներին,որովհետև,ինչպեսպնդումեն
ճակատագրապաշտները, նրանք շարժվում են ճակատագրի
թելադրանքով: Մանդակունին մերժում է այս բացատրու
թյունները.բոլորարարածներըապրումենպարտադրանքի, 
ծառայությանևհրամանիտակ, սակայնմարդը ստեղծվեց
իբրևբոլորարարածներիտերևիրկարգավիճակովբարձրէ
ճակատագրից: ԻնչպեսԱստվածչիենթարկվումճակատա
գրին,այլազատէևինքնակամ,նույնպեսմարդունստեղ
ծեցիրնմանությամբազատուանձնիշխանևնրակամքին
թողեց բարու և չարի ընտրությունը: Հետևաբար` մարդու
կատարածթե՛հանցագործությունը,թե՛բարեգործությունը
սոսկնրակամքիևընտրությանազատությանարդյունքն
են:Մարդնանձամբէպատասխանատուիրբոլորգործերի
համար:Այդիսկպատճառով`նապատժվումէհանցանքնե
րիևպարգևատրվումբարիգործերիհամար:

Այսպիսով`Մանդակունինանդրադառնումէիրժամա
նակիսոցիալ–հոգեբանականևբարոյականբազմաթիվհրա
տապ խնդիրներին` բացահայտելով դրանց կարևորությու
նը ազգի գոյատևման, հոգրևոր–բարոյական միասնակա
նությունը ապահովելու, սոցիալական ներդաշնակություն
հաստատելու տեսանկյունից: Նշված խնդիրների լուծումը
նատեսնում էազգային կյանքումխորացած սոցիալական
հակասությունների հաղթահարման, բարոյալքման գոր
ծընթացըկասեցնելումեջ:Իսկորպեսմիջոցառաջադրումէ
քրիստոնեականհոգևոր–բարոյականարժեհամակարգիներ

մուծումըսոցիալականբոլորխավերիգիտակցությանմեջ: 
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Դրանեննվիրվածմտածողիբարոյագիտականուղղվածու
թյունունեցողՃառերը:

Սովետահայգիտնականներըմեծտեղէինհատկացնում
Մանդակունու կրոնա–եկեղեցական դիրքերից ժողովրդա
կանթատրոնիևգուսաններիերաժշտական–բանաստեղծա
կանարվեստիքննադատությանհերքմանը:Արվեստագետ–

գիտնականները, ցուցաբերելով ձևական–դասակարգային
մոտեցում, իրենց հերթին քննադատել ենՄանդակունուն` 
արվեստինշվածտեսակներիէսթետիկականարժեքիանտես
մանհամար,որնիբրսոցիալականզանգվածներինկատմամբ
տածածվախիհետևանքէ:Ընդսմին`հաշվիչէինառնվում
ոչմիայնարվեստիայդտեսակներիվիճակնումակարդակը
քննվող դարաշրջանում, այլև դրանց կատարած սոցիալա
կանուբարոյահոգեբանականգործառույթներնուժողովր
դականգիտակցությանվրաազդեցությանբացասականհե
տևանքները: 

5. Ե ղի շեի փի լի սո փա յա կան ուս մուն քը

5.1. Գրա վոր ժա ռան գու թյու նը

Vդա րի 50–60–ա կան թվա կան նե րից սկսած հայ գա ղա
փա րա կան և գրա կան կյան քում նա խանշ վում է ո րո շա կի 
բե կում: Ջա տա գո վության հիմ նախն դիր նե րը շա րու նա կում 
են իշ խել հայմտածողների աշ խար հա յաց քում, օ րա կար գից 
դեռ հան ված չէր մազ դեականությանըհակադրվելուևգա
ղափարական հերքումը հիմնավորելու խնդիրը: Սակայն
այդ ժամանակաշրջանի հայ գիտունների հայացքներում

սկսումենծլարձակելնորգաղափարներևտեսություններ:
Եթե փիլիսոփայական մտքի մաշտոցյան ժամանակաշրջա
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նի գագաթնակետը Եզնիկ Կողբացու «Եղծաղանդոցն» էր,
որում մարմնավորվեցին հայրաբանությանև ջատագովու
թյանառավելբնութագրականհատկանիշները,ապաVդա
րիերկրորդկեսին,երբսկսվեցայսպեսկոչված«հունաբան
դպրոցի»գործունեությունը,քրիստոնեականուղղությունը
հետզհետեհամադրվեցաշխարհիկփիլիսոփայականգիտու
թյանը,մասնավորապես`նորապլատոնականությանը:

Հայաստանի գաղափարախոսական կյանքում կատար
վողփոփոխություններիևդեռևսքրիստոնեականջատագո
վությանտիրապետությանպայմաններում նո րապ լա տո նա
կանհայացքներիծավալմանհարցումնշանավորդերունի
անվանի պատմագիր և մտածող Եղիշեն, ում գործունեու
թյունըընթացելէմոտավորապես450–480–ականթվական
ներին:

Եղիշեն առավել հայտնի է որպես «Վասն Վարդանայ
ևհայոցպատերազմին»գրականևպատմականերկիհեղի
նակ:Սակայնպատմաբանասիրականհետազոտությունների
շնորհիվպարզվելէ,որնրագրչինենպատկանումաստվա

ծաբանական և փիլիսոփայաբարոյագիտական բնույթի մի
շարքգրվածքներ, մասնավորապես` «Ճգնավորների մասին
խրատականխոսքը»,«Թաբոր լեռանվրատիրոջհայտնու
թյան մասին», «Մարդկային հոգիների մասին», ինչպես և
մասամբ պահպանված ու վերջերս հրատարակված «Արա
րածոց գրքի մեկնությունը»:Վերջիններս Եղիշեի աշխար
հայացքիլուսաբանությանհամարմեծմասամբհաշվիչեն
առնվել:Մինչդեռհենցայսաշխատություններնենհնարա
վորությունտալիսհետամուտլինելնորապլատոնականհա
յացքների`հայկականմիջավայրթափանցելուերևույթին:

Որպեսհայազատագրականպայքարիգաղափարախոս`

Եղիշենիրհիմնականերկումհանդեսէգալիսջատագովու
թյանդիրքերից`մերժելովպարսիկներիկողմիցբռնիուժով
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պարտադրվող մազդեականությունը, ապացուցելով քրիս
տոնեական հավատի ճշմարտացիությունը և այլ կրոնների
համեմատությամբ`դրագերազանցությունը:Հայտնիպատ
մաբանՎ.Տառնըհնարավորէհամարումզրադաշտականու
թյունը դիտել որպես «պարսկական ազգայնականության
կրոնականուսմունք»:Ըստնրա`պարսիցկրոնիազգային–

քաղաքականայդմիտվածությունըառավելշեշտվածդրս
ևորվումէՍասանյաններիօրոք,երբայնհռչակվումէպե
տականկրոն:ԱյսառումովԵղիշենԵզնիկԿողբացուանմի
ջականժառանգորդնուշարունակողնէ:ԵթեԵզնիկի«Եղծ
աղանդոցը»կրումէրհամապարփակջատագովականբնույթ
և մազդեական վտանգի դեմ պայքարելու գաղափարական
պատրաստությանարտահայտությունէր,ապաԵղիշեն,որ
պեսպարսիկներիդեմհայերիզինվածպայքարի ժամանա
կակից ուականատես, հիմնավորեց ոչ միայնայդպայքա
րի անհրաժեշտությունը` քրիս տոնեության և հայրենիքի
պաշտպանությանդիրքերից(նանույնացնումէայդերկու
հասկացությունը),այլևարդարացրեցայդպայքարը`որպես

ապստամբությանևմազդեականհարձակողականքաղաքա
կանությանդեմհետագաընդդիմակայմանգաղափարախոս:

ԸստԵղիշեի`քրիստոնեություննայնպատվարնէ,որը
պահպանում է հայերի ինքնությունը և անկախությունը:
Միայն նախնիների հավատին նվիրված մնալով Հայաստա
նըկարողէրպահպանելիրգոյությունը,մինչդեռդավաճա
նությունըևհավատափոխությունըտանումենդեպիհոգու
և մարմնի կործանում: Թշնամիներից ստացած ունայն բա
րիքներիպատճառովդավաճաններնիրենցդատապարտում
ենմարդկայինկերպարանքիկորստիևհավերժականտան
ջանքների`հանդերձյալկյանքում:

ԵղիշենշարունակումէԵզնիկիհակաճակատագրապաշ
տական գիծը, բայց ի տարբերություն նրա` ճակատագրա
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պաշտության դեմ ուղղված ընդհանուրտեսական դրույթ
ների, իր քննադատությունը դնում է իրական հողի վրա:
Որպեսբռնադատիչներ,ավազակներևկեղեքիչներհանդես
են գալիս պարսիկները, սասանյան թագավորները, նրանց
զորքերըևկրոնավորները`մոգերնումոգպետները:Նրանց
պետքչէենթարկվել,այլմիահամուռ,ազգովիպայքարծա
վալել`ընդդեմպարսկականզավթողամոլության:Հավատա
փոխություննայդպայմաններումդառնումէրյուրատեսակ
միարտոնագիր,որըփրկումէրբռնություններիցևհարկա
յինթալանից,որիցազատչէինո՛չիշխանները,ո՛չգյուղա
ցիները, ո՛չ էլ եկեղեցու սպասավորները: Քրիստոնեական
հավատը, որը հետապնդվում էր սանձարձակ զավթիչների
կողմից,դարձավայնդրոշը,որիշուրջհամախմբվեցինհա
սարակության բոլոր շերտերը և ծավալեցին համաժողովր
դականապստամբությունպարսկականլծիդեմ:Ազգային–

ազատագրականպայքարըստացավկրոնականպատերազմի
գունավորում,քրիստոնեությանևմազդեականությանմի
ջևզինվածպայքարիբնույթ:

Հանունհայրենիքի,նրաոտնահարվածպատվիևազա
տության պաշտպանության պայքարը Եղիշեն դիտում է
որպեսպայքար` հանուն Հայ եկեղեցու, քրիստոնեություն
դավանելու և պարսից մոգերի «կործանարար ուսմունքը»
ետ մղելու աներկբայելի պահանջ: Նրա` որպես քաղաքա
կանմտածողիևխորամիտիմաստասերինպատակըեկեղե
ցական–քաղաքական,ազգայինանկախությանգաղափարի
իրականացումնէ:Նույննպատակինէծառայումնաևմազ
դեականության փիլիսոփայության քննադատությունը,
դրանքրիստոնեության`որպեսմիակճշմարիտևփրկարար
հավատիհակադրումը:
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5.2. Նո րապ լա տո նա կան սաղ մե րի ձ ևա վո րու մը

«Վարդանանցպատերազմի»շարադրմանավարտիցհե
տո(465թ.)Եղիշեիհայացքներումկատարվումէփոփոխու
թյուն,որըկյանքիվերջինտասնամյակներումճգնավորու
մենակյաց դարձած Եղիշեին մոտեցնում է նորապլատոնա
կանփիլիսոփայությանը:Նրամիշարքերկերի,հատկապես`
«Արարածոցմեկնության»,«Ճգնավորներիմասինխրատա
կանխոսքի»,«Մարդկայինհոգիներիմասին»ևայլն,քննու
թյունըցույցէտալիս,որնորապլատոնականփիլիսոփայու
թյունըսկսելէճանապարհհարթելհայիրականությանմեջ:

Եղիշեի երկերում առկա են ոչ միայն նորապլատոնա
կանության նախորդներից (Փիլոն Ալեքսանդրացի, Հեր
մեսԵռամեծ)փոխառվածգաղափարներ,այլևհայացքներ,
որոնքակնհայտվկայումեն,որնածանոթէրնորապլատո
նականությանհիմնադիրՊլոտինոսիփիլիսոփայականհա
մակարգինև նրաաշակերտներՊորփյուրի, Յամբլիքոսիև
այլոցերկերին:

Այսպես, օրինակ, Եղիշեն, հետևելով Պլոտինոսին, ար
ծարծումէմիդրույթ,որիհամաձայն`բացառվումէԱստծու
անձնականբնույթը,ևայդպատճառովԱստվածհանդեսէ
գալիսորպեսորևէսահմանումչընդունողգերագույնէու
թյուն,որինչիկարելիվերագրելոչմիորակ:«Աստված, – 
ասումէԵղիշեն,–հավերժգտնվումէինքնիրմեջ,ոչթետա
րածությանմեջ,այլ ինքըհանդիսանումէտարածություն
ամենինչիհամար,ևոչ`ժամանակիմեջ,որովհետևժամա
նակընրանիցէբխում,ևոչգոյությանմեջ,որովհետևբոլոր
գոյությունստացածներընրանիցենառաջանում,այլամեն
ինչիցվերէ`երկրիցևերկնքից,ևերկինքներիշրջապատվող
բնությունից»1:

1 Սրբոյ հօրնմերոյ Եղիշէի վարդապետիՄատենագրութիւնք, Վենետիկ, 
1859, էջ 306: Այսուհետ տեքստում` Մատեն.:
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Աստծուսկզբունքայինտարբերությունըմնացածամեն
ինչից այն է, որ «աստվածայինը չունի որակ և քանակ,
[գտնվելով]ժամանակիցևտարածությունիցդուրս»[նույն
տեղում]:Նույնմիտքընակրկնումէնաև«Արարածոցմեկ
նության» մեջ: Աստված` որպես գերագույն էություն, որ
պես միասնական և անբաժանելի առաջնագո, չունի որևէ
զուգահեռզգայելիաշխարհիհետ,որովհետևնաչունիո'չ
կերպար,ո'չսահմանում,այլանվերջէևանսահման,ընկալ
մաննանմատչելի:

Աստվածայինի այդպիսի ըմբռնումը թեև ընդհանուր
գծերունիքրիստոնեականաստվածաբանությանհետ, սա
կայն միաժամանակ էապեստարբերվում է նրա հիմնական
դրույթներից`նախնրանով,որմերժումէԱստծուանձնա
վորումը (պերսոնիֆիկացիան) և անանցանելի անջրպետ է
անցկացնումԱստծուևնրաստեղծածաշխարհիմիջև,որը
հանդես է գալիս որպես աստվածության ստեղծագործու
թյանամենաստորինարարածը:Այդերկուբևեռներիմիջև,
Պլոտինոսի ուսմունքի համաձայն, գտնվում է համաշխար
հային հոգին, որը թեև պատկանում է աստվածայինի աշ
խարհին,սակայնկարողէհաղորդակցվելնաևնյութական
աշխարհի հետ: Համաշխարհային հոգին կապվում է նյու
թականաշխարհի հետայնպես, ինչպես մարդկային հոգին
մարմնիհետ:ՍակայնդաչիվերացնումԱստծուևնյութա
կանաշխարհիմիջևեղածանդունդը:Նյութըհանդեսէգա
լիսորպեսմիայնայսրաշխարհիերկրայինգոյացմանաճիև
փոփոխությանընդհանուրսուբստրատ:

Եթե հին հունական իդեալիզմի հիմնադիր Պլատոնի,
ինչպես և նրա աշակերտ Արիստոտելի մոտ նյութն ընդա
մենըկեցությանհնարավորությունէ,որըչունիձևևսահ
մանում, ապա նորապլատոնականների մոտայն հանդես է
գալիսնաևորպես չարիք, որիցառաջանում էաշխարհում
հանդիպողամենմիչարիքուչարություն:
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Եղիշեիերկերումայդդրույթըենթարկվումէորոշկեր
պարանափոխման:ՆյութականաշխարհըԵղիշեի,ինչպեսև
Պլոտինոսիհամարհանդեսէգալիսորպեսչարիաղբյուրև
կրող:Աշխարհըլիէչարությամբևտանջանքով,ամենտե
սակիաղետներովուտվայտանքով,որոնքհետապնդումեն
մարդունողջկյանքիընթացքում:Այդամենիմեղքնընկ
նումէայդդժխեմ«սառընյութիվրա,որիհետկապվածէ
հոգին.այնունիբարձրուերկնայինբնություն,որըհակա
դիրէևանհարիրստորինգոյերին,բայցորոնցենթարկված
է մարմնի կապանքներով»: Մարդն այդ երկու հակադրու
թյունների`ոգուևնյութի,աստվածայինիևերկրայինիզու
գադրությունէ:ԱյդդրույթըելակետայինէԵղիշեիմարդա
բանականևբարոյագիտականհայացքներիհամար:Մարդու
մարմիննունիերկրայինբնություն,մինչդեռ«հոգինմոտէ
աստվածայինբնությանը,այնհրեշտականմանէևգոյացած
էնույնէությունից»[Մատեն.,375]:

Հոգու աստվածության ապացուցման համար Եղիշեն
ասումէ.«Այն,որհոգինունիերկնայինբնություն,երևում

էայնբանից,որմարմնիցդուրսգալովնաչիիջնումերկիր,
այլհամբարձվումէիրենծնողհոգևորերկրիվրա...Հեռա
նալով նա միանում է այն լույսի հետ, որից առաջացել է,
որովհետևազատվելէիրենկաշկանդողմարմնից,որինմիա
ցածէր»[Մատեն.,374]:

Աստվածայինը և երկրայինը, հոգին ու մարմինը, թեև
մարդումեջմիանումեն,բայցդրանիցհակադրությունըչի
վերանում,որովհետևհոգինձգտումէդեպիվեր`իրծնողի
մոտ,սակայննրանպահումէմարմինը,որնամուրկերպով
կապվածէիրենծնածերկրիհետ:Կա՞արդյոքորևէելքայս
պիսիվիճակից:Ինչո՞վմարդնինքըկարողէթեթևացնելիր

դրությունըևհանգուցալուծելայսողբերգականհակասու
թյունը:
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ՄիակելքըԵղիշեիհամարաշխարհիցևերկրայինգայ
թակղություններիցհրաժարվելու,հոգինկրքերիցևցանկու
թյուններիցմաքրելու, մարմինը սանձահարելու` հոգին իր
մարմնականբանտիցազատելումեջէ,որպեսզիայնքանդի
կաշկանդողերկրայինկապանքներըևմիաձուլվիիրերկնա
յինԱրարչիհետ:Ամենայնզգայականիցևունայնիցհրա
ժարվածճգնավորիկյանքըևհոգևոր,բարձրասլաց,աստվա
ծայինիհայեցմաննուղղվածմշտականխորհրդածությունը.
ահանորապլատոնականներին հետևողքրիստոնյաԵղիշեի
իդեալը: «Շտապիր երեսդ դարձնել աշխարհից, – կոչում է
Եղիշեն, – որպեսզի ավելի արագ ազատվես նրա չարիքնե
րից:Թոթափիր և վրայիցդ գցիր չարանյութաշխարհի կե
ղևը:Մերկացիրորպեսըմբիշ,մարմինդօծիրՔրիստոսիձե
թով,որպեսզիքեզչկարողանանբռնելթշնամուձեռքերը»
[Մատեն.,164]:

Աշխարհիցհրաժարվելու,ճգնավորականկյանքվարելու
իրկոչըԵղիշենձգտումէավելիհամոզիչդարձնելհինաշ
խարհիփիլիսոփաներիօրինակով,նրանցվարքովևբարոյա

կանսկզբունքներով:Այստեղառաջինհերթինպետքէնկա
տիունենալնորապլատոնականփիլիսոփաներինունրանց
նախորդներին (Փիլոն Ալեքսանդրացուն, նորապյութագո
րականներին),որոնցմարդաբանականհայացքներըևբարո
յականիդեալնայնքանմոտէինԵղիշեիմտածելակերպին:
«Եթենույնիսկհեթանոսները,–գրումէնա,–որոնքնվիր
վելէինհայեցողականիմաստությանը,հրաժարվումէինոչ
միայն ունեցվածքից, այլև ընդունելի կերակուրից, բավա
րարվելով սակավիկ ջրով,և կյանքիվերջումառաքինորեն
ընդունեցինմահը,ապաինչքանավելիշատմենքպետքէ
նմանվենքՔրիստոսիսիրեցյալներին,որոնքհրեշտակներին

նմանվելովխառնվեցիներկնայինգնդերին»[Մատեն.,164
165]:

16 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Հոգունախապատրաստումնայլաշխարհանցնելուհա
մարԵղիշենդարձնումէհանգուցայինհիմնահարց,առանց
որի`հնարավորչէըմբռնելնրաբարոյագիտությանէությու
նը:Այդ ուսմունքիարմատները հասնում են նորապլատո
նականությանփիլիսոփայությանգաղափարներին,սակայն
դրանք,անշուշտ, համահունչ եննաևքրիստոնեականաշ
խարհայացքին:Այդիսկպատճառով,չվախենալով,որկա
րողենիրենհերետիկոսությանմեջմեղադրել,կոչէանում.
«Եկեքևմենք,միահոգիեղբայրներ,թշնամիներիպեսներ
խուժենք մեր ունեցվածքի սահմանները, ինչպես մի օտար
երկիր,արմատախիլանենքևկտրատենքթշնամուծառերը,
մերունեցվածքըցրենքաղքատներիմեջ`նվաճվածավարի
պես, բայց ոչ այն պատճառով, որ ատում ենք մեր ազգա
կաններին,այլորովհետևսիրումենքաղքատներին,որոնք
Քրիստոսիզինվորներևճշմարիտբարեխոսներեն:Իսկեթե
դուունեցվածքովքեզկապեսայսաշխարհիհետ,ապաինքդ
քեզկքշեսդեպիանդառնալիստրկություն,որտեղչկաորևէ
փրկագին»[Մատեն.,165]:

Որպեսզիաստվածայինբնությունունեցողհոգինչդառ
նա մարմնի ստրուկը և կարողանա չարատավորված դուրս
գալիրզնդանից,մարդպետքէսանձահարիիրմարմինըև
մարմնականցանկությունները:Իրբնությամբմարդկային
մարմինըչիտարբերվումկենդանումարմինց:«Մերմարմնի
ողջերկրայինբնությունը,–գրումէԵղիշեն,–պատկանում
էկենդանականմասին,որովհետևնույներկրիցենքստեղծ
վածև՛մենք,և՛կենդանիները,ևմիայն[հոգու]ստացական
անմահությամբենքգերազանցումնրանց»[Մատեն.,181]:
Հենցդրաշնորհիվէ,որբանականությամբօժտված«մար
դըհանդեսէգալիսորպեսանմահԱստծուանմահկերպար»

[Մատեն., 222]:Միայն մարմնի սանձահարմանև հաղթա
հարելու միջոցով մարդ կարող է ազատագրվել նրան կաշ
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կանդողերկրայինկապանքներիցուհպվել իրհոգունհա
րազատ աստվածային լույսին: «Շտապիր, – հորդորում է
Եղիշեն,–ավելիարագդուրսգալտարրերիթանձրստվերից,
ևմիշարունակիրնստելնրատակ.վայելչէքեզ,որայդպիսի
չքնաղ, անմահական լույսը բնակվի մթամած անտառում»
[Մատեն.,225]:

Մարդը դեպի աստվածայինը իր ձգտմամբ այնքան էլ
միայնակ ու անօգնական չէ, ինչպես թվում է: Նրան, ըստ
Եղիշեի, օգնում է Աստված, «որովհետև Նա իր բնությամբ
բարերարէ.ամենինչ,ինչորկցանկա,կարողէանել,բայց
ոչԻրոչմիբանիկարոտբնության,այլ՝Իրարարածներիկա
րիքներիբավարարմանհամար:ՄարդունՆասիրումէբո
լորայլարարածներիցավելիևցանկանումէ,որնշանների
միջոցովմարդիկճանաչենՆրաանարատէությունը,որով
հետևճանաչմանընթացքումառաջէգալիսբարեկամական
սեր:Բացիայդնամարդկանցքաշումէդեպիվեր,որպեսզի
նրանցդարձնիԻրենգահակից»[Մատեն.,227]:Այսպիսով`
Աստված բարու և առաքինության աղբյուր է, որին մարդ

հաղորդէդառնումմտահայելիԱստծուն«ճանաչելու»մի
ջոցով: Դրա համար անհրաժեշտ է ազատագրվել կրքերից,
մարմնականից, ձեռք բերել հնարավորինս կատարյալ ան
կախություն`նյութականաշխարհիցևսեփականմարմնից:
Հոգինտանջվումէմարմնիհետունեցածկապից,որովհետև
այներկրի,նյութականաշխարհիմասլինելով,խանգարում
էմարդկայինոգու`աստվածայինիհետունեցածազգակցու
թյանդրսևորմանը:Դրանով էլպայմանավորված էԵղիշեի
պահանջը`մարմնականպահանջմունքներիծայրահեղսահ
մանափակումը`գերագույներանությանհասնելու,Աստծու
հետ ձուլվելու նպատակով: Դժվար չէ այս դրույթներում

տեսնելնորապյութագորականներիևնորապլատոնականնե
րիբարոյագիտությանդրույթներիազդեցությունը:
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Նորապլատոնական փիլիսոփայության ոգով Եղիշեն
պաշտպանում է նաև աշխարհի աստիճանավորման, գերա
գույնաստվածայինսկզբնապատճառիցմիջանկյալօղակների
միջոցովմինչևնյութականաշխարհըվարընթացիդրույթը:
ՈրպեսգերագույնԱրարիչԱստվածգերիշխումէաշխարհի
վրաևգտնվում է բացարձականապեսնրանիցդուրս, բայց
միաժամանակՆաառկա է բոլոր իրերի մեջ` որպես իր իսկ
ամենաստորինդրսևորում:ԴաէԱրարչիևարարածինմա
նությունը, որը, սակայն, չի վերացնում նրանց հակադրու
թյունը:Միջանկյալօղակներնենորոշչափովմեղմումայդ
բևեռների հակադրությունը` աստվածային ոգու աստիճա
նականիջեցումըմինչևնյութականաշխարհ:Դրանքբանա
կանէակներնեն,հրեշտակներիևմարդկանցհոգիներնեն,
որոնքունենաստվածայինբնությունուգտնվումեներկու
աշխարհի`աստվածայինիևնյութականիմիջև:

Մարդը երկուաշխարհիխառնուրդ է: «Երկնքիցառա
ջանումեներկնայինարարածները,–գրումէԵղիշեն,–իսկ
երկրից`երկրայինները:Եվահամարդըերկնայինիևերկրա

յինիխառնուրդէ.նոսրագույնը[նրամեջ]երկնքիցէ,իսկ
ամենաթանձրը`երկրից»:Հրեշտակներիևմարդկանցհոգի
ները,ըստԵղիշեի,ունեննույնբնությունը,թեևմիբանում
հրեշտակներինը գերազանցում է մարդկանց, որովհետև
կապվածչենմարմնիհետ:ՆրանքավելիմոտենԱստծուն,
քան մարդկային հոգիները, բայց էությամբ չեն տարբեր
վում նրանցից:Մարմիննապրում է հոգու շնորհիվ, որով
հետևայնկյանքիկրողնէ,մարմնիաճի,շարժման,գործու
նեությանաղբյուրը:Ինքը`հոգինանմահէ,մարմինընրա
համար միայն գործիք է: Եղիշեն համեմատում է մարմինն
ու հոգինքնարիև երաժշտի հետ: «ՄերԱրարիչը,–ասում
էնա,–մարմնիբնությունըստեղծելէբաժանելի,իսկհոգու
էությունը`որպեսանբաժանգոյ,ևմիացրելէնրանց,ինչ
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պեսերաժշտինքնարիհետ...մարմնիմասերիողջբազմու
թյունըապրումևգործումէայնքանժամանակ,ինչքանդեռ
միացածենիրարշարժողնուշարժվողը:Երբվերջինսհյուծ
վումուտրոհվումէ...մարմինըվերադառնումէիրբնությա
նը,իսկհոգինթռնումէդեպիիրհանգրվանը,հայելովինքն
իրեն,ինքնաբավարարվելով,ինքնիրենովուրախանալովև
տխրելով,ինքնիրենև՛շարժմանմեջդնելով,և՛դադարառ
նելով, ինքնաբավ մտահայեցմամբ ճանաչելով ինքն իրեն,
լսելովևզննելովինքնիրեն»[Մատեն.,370371]:

Քանիդեռհոգինգտնվումէմարմնիմեջ,մարդնաստ
վածայինիևնյութականի,երկնայինիուերկրայինիմիացու
թյունէ:Իսկերբայնազատվումէմարմնականկապանքից,
մարմինըկազմողտարրերըանջատվելովիրարից`վերադառ
նումեննյութականբնությանը,իսկհոգին`ձերբազատվե
լովիրենպահողերկրային,մարմնականբեռից`վերադառ
նում է երկնային, աստվածային բնությանը: Ըստ Եղիշեի`
աշխարհնամբողջությամբ,այդթվումևմարդկայինմար
մինը`բաղկացածչորսհակադիրտարրից,գոյությունունի
աստվածության արարչական ու պահպանող զորության,
նրաանսպառ ուժի շնորհիվ, որնառանձին մարմինների և
իրերիամբողջությունըպահում է որոշակի, նրանց համար
յուրահատուկ ժամանակով: Մահը հոգևոր և նյութական
բնություններիառանձնացումնէ,որոնքժամանակավորա
պեսէինմիացածմարմնիմեջ:Հոգին,որպեսաննյութ,հո
գևորէություն,օժտվածէանմահությամբ,իսկմարմինըվե
րանալիևմահկանացուէ,թեևտարրերը`հուրը,օդը,ջուրըև
հողը,անոչնչանալիենուհավերժ:Ոգինևնյութըհակադիր
են,նրանցզուգակցումըմեկմարմնիմեջհակադրություն
ներիժամանակավորհաշտեցումէ,որըկատարվումէմիայն
Աստծուկամքով:

Օգտագործելով նորապլատոնականության նախորդնե
րիցմեկի`ՀերմեսԵռամեծիդրույթը`Եղիշենգրումէ.«Գո
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յություն ունեն երեք աշխարհներ – Աստված, բնությունը
ևմարդը:Աստվածհոգևորաշխարհնէ,բնությունը`զգա
յական աշխարհ, մարդը` հոգևոր և զգայական աշխարհ»1:
Մարդըպետքէձգտիամենկերպձուլվելառաջին`հոգևոր
աշխարհիհետ,բայց,անշուշտ,ո՛չ ինքնասպանությանմի
ջոցով,այլերկրայինհաճույքներից,բոլորկրքերիցևգայ
թակղություններիցհրաժարվելով,մարմինըսանձահարելով
ուխստագույնինքնասահմանափակումներիմիջոցովհաս
նելով առավելագույն անկախության` նյութականից, երկ
րայինից, որպեսզիսկզբնականմաքրությամբվերադառնա
ևմիաձուլվիաստվածայինաշխարհիհետ:ԿրկնելովԱստ
վածաշնչի խոսքերը` Եղիշեն այդ կապակցությամբ ասում
է.«Երկրիբնակիչներիցոչոքչիկարողծառայելերկուտե
րերին»:Երկրայինզվարճալիքները,կրքերը,հարստանալու
տենչըևայլն,քաշումենմարդունդեպիվար,դեպիերկիր:
Այդամենը մարդուն զրկում է հոգևորտեսողությունից և
աստվածայինէություններըմտահայելուհնարավորությու
նից, խանգարում է հոգուն մերձենալ բարձրյալ ծնողին:

Այսպիսի հարցադրման պարագայում Եղիշեն հանգում է
միակ հնարավոր եզրակացության. «Մենք պետք է նման
վենք[երանելիների]այնստվարգնդին,որոնքերեսդարձ
րինաշխարհիցևսլացանդեպիվերինմայրաքաղաքը,որն
ազատ է երկրային կրքերից» [Մատեն., 162]: Դրա համար
անհրաժեշտ է «թոթափելև իր վրայիցդեննետելայս չա
րածին աշխարհի կեղևը» և նվիրվելով «հոգևոր իմաստու
թյանը»`մաքրելհոգինամենմիերկրայինբանից`այննա
խապատրաստելովաստվածայինաշխարհանցնելուհամար:
Իսկդաշատմոտէմահվանվերաբերյալայն«փիլիսոփայա
կանմտածմունքին»,որըկարևորտեղէգրավումնորապլա
տոնականների բարոյագիտությանմեջ:Դրամասինավելի

1 Լ.Խաչիկյան,Եղիշեի «Արարածոց մեկնությունը», Եր., 1992, էջ 240:
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հանգամանորեն խոսում է Եղիշեի կրտսեր ժամանակակից,
նորապլատոնականության անվանի հետևորդ Դավիթ Ան
հաղթն իր «Փիլիսոփայության սահմանումները» գրքում`
ավելիխորացնելով նորապլատոնական բարոյագիտության
քրիստոնեացմանգործընթացը:

ԸստԵղիշեի`նյութականիևառհասարակերկրայինիրո
ղություններիհետկապիմեջմտածհոգինկրումէդժոխքի
տանջանքների նման չարչարանքներ: «Շտապիր, շտապիր,
եղբայր,–ասումէնաերկրայինգերությանմասին,–փրկվել
այն գեհենից, որպեսզի կարողանաս հասնել [երկնային]
ամուրքաղաքը»:Միայնամեն երկրայինից հրաժարվելով,
խիստճգնավորականկյանքվարելովհնարավորէմոտենալ
աստվածային«ճշմարիտևհավերժական»աշխարհին,որով
հետև«այնժամանակդուկկարողանաս,ազատվածլինելով
տանջանքներից և չարչարանքներից, քո բանականության
աչքերնուղղելդեպիվեր,մտահայելևտեսնելքեզերկնքից
էլ վեր:Փառք կտասդուքո հոգուն, որնարիաբարթողեց
վշտալիցերկրայինկյանքըևկձուլվես...հրեշտակներիզոր
քի,երկնայինմեծքաղաքիհետ...ևկարժանանասերկնային
անմահ կերակուրիև ըմպելիքի:Այսուհետևդու մարգարե
ես,որըերկրայինկյանքումճանաչումչստանալով,թևառ
նելովթռավդեպիաննյութականաշխարհը,հասնելովխա
ղաղությանևանհատնումուրախության»[Մատեն.,165]:

Այստեղարդեն բացահայտորեն հանդես է գալիս «կա
տարսիսի», ներքին ինքնամաքրման միջոցով դեպի աստ
վածայինը հոգևոր խոյանքի պլոտինյան պահանջը, որը
մարմնականամեն ինչից հրաժարվելու միջոցովտանում է
գերագույն երանության, ինչին կարելի է հասնել աստվա
ծանմանության միջոցով` մարդկային կարողության սահ
մաններումԱստծուննմանվելով:

Բոլորայսդրույթներըհնարավորությունենտալիսեզ
րակացնել, որ Եղիշեն ակնհայտորեն գտնվել է նորապլա
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տոնական հայացքների ազդեցության տակ: Հաղորդելով
դրանցքրիստոնեականգունավորում`նահայմտածողների
մեջեղավառաջինը,ովհանդեսեկավորպեսնորապլատոնա
կաններիուսմունքիտարածող:Հատուկուշադրությունենք
հրավիրումայնփաստիվրա,որԵղիշեի`հոգումաքրմանև
Աստծուննմանվելու,փրկությանարժանանալուդրույթըչի
համընկնում եկեղեցական դավանաբանության այն դրույ
թիհետ,որմարդուևԱստծումիջևմիջնորդկարողէլինել
միայն եկեղեցին:Նրամարդաբանությանևճգնավորական
կյանքիբարոյագիտությանմեջայդպիսիկապողօղակիհա
մար տեղ չի մնում: Ծայրահեղության հասցնելով ոգու և
նյութի հակադրությունը` Եղիշեն փաստորեն զարգացնում
է նորապլատոնականայն դրույթը, որ բարձրացումը դեպի
գերզգայականաշխարհուաստվածայինիհետմիաձուլումը
անհրաժեշտություն ենև կատարվում են ոչ միջնորդավոր
վածճանապարհով:

Հոգուշփումընյութականաշխարհիհետ,ըստԵղիշեի,
առաջացնումէչարիքևտանջանք:Այստեղիցէլբխումէհո

գումաքրմանընպաստողխստագույնճգնավորությանպա
հանջը: Ինչպես նորապլատոնականների մոտ, երանության
հասնելուպայմաննէհոգինաղտոտողևայնչարիքովլցնող
մարմնականից,նյութականիցհրաժարումը:Այդիսկպատ
ճառով, Պլոտինոսի և նրաաշակերտների հետևողությամբ,
«տեսական իմաստության», փիլիսոփայության նպատակը
Եղիշենտեսնումէհոգինմաքրելուևայնփրկելումեջ:Երկ
րայինկյանքի«կեղևիթոթափումը»ևհոգուազատագրումը
մարմնիբռնատիրությունից`միանալուԱստծուհետ.ահա
սրանք են նորապլատոնականության բարոյագիտության
հիմնականպահանջները,որոնքառաջէքաշումԵղիշեն:Ո'չ

թեաղոթքներտաճարներում, ո'չ թեպատարագներխորա
նիառջև`մոմերով,բուրվառներովևայլառարկաներով,այլ
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ներքին ծառայություն Աստծուն, պատարագ` հոգու խոր
քում, փիլիսոփայական մտահայեցողություն` գերաշխար
հային առաջնամիակին մոտենալու և նրա հետ ձուլվելու
նպատակով:

Եղիշենմանրամասնչիանդրադառնումտիեզերքիկա
ռուցվածքիհարցերին:Այնուհանդերձ,նրաերկերումառկա
գաղափարներն ու դատողությունները հնարավորություն
ենընձեռումոչմիայնվերակառուցելնրատիեզերագիտա
կանհայացքները,այլևբացահայտելորոշակիհակումըդե
պիանտիկշրջանիտիեզերագիտականուսմունքները,որոնք
չենարտացոլվելՄաշտոցիևԿողբացուերկերումկամքննա
դատությանենենթարկվել:

Եղիշեն ելնում է քրիստոնեացված պյութագորական
ավանդույթից՝ միախառնված նորապլատոնականության
տարրերի հետ: Ըստ նրա՝ աշխարհը առաջացել է թվերից՝
«իբրևպատճառից,որընմանությունունիմիակիհետ»:Նա
հատուկուշադրությունէդարձնում յոթթվին,քանզիդա
«նմանությունունիանպտուղի,իսկանպտուղը՝չարարվա

ծի, իսկ չարարվածը օժտված է արարող ուժով» [Մատեն.,
165]:Հիմնվելովտեսականայսնախադրյալներիվրա`Եղի
շենընդունումէյոթ«մոլորյալ»ևյոթ«անմոլոր»աստղե
րիգոյությունը:ԱռաջինխմբինպատկանումենԱրեգակը,
Լուսինըևյոթմոլորակները:Երկնայինլուսատուներըտե
ղադրվածեներկնայինյոթգոտիներիվրա,քանզիյոթթվին
համապատասխան` երկինքն ունի յոթ շրջանակներ, որոնք
կոչվումենգոտիներևյոթօդայինհարկեր(շերտեր),որոնք
գտնվումենմիմյանցիցմեծտարածությանվրաևԱրարչի`
իբրև ստորարեգակնային աշխարհի գոյության պատճառի
հրամանով օժտված են բոլորապտույտ բնությամբ: «Բո

լորապտույտ բնությամբ» օժտված են ոչ միայն երկնային
գոտիները, այլև «երկինքների երկինքը» [Մատեն., 306]:
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Աստղերըտեղաբաշխվածենհամապատասխանաբարվերին,
ստորինևմիջինգոտիներում:

Թեև թվերը վերաբերում են ամբողջ տիեզերակարգի
«բնությանը», սակայն իրենք բովանդակվում են Աստծու
բանականության մեջ: Տիեզերքի ձևն ու կառուցվածքը
նույնպեսպատահականչեն,քանզիԱստծուգործնեն,Ով
«ստեղծեցերկինքնուերկիրըև[դրանցմիջևընկած]տարա
ծությունը:Երկինքըստեղծեցմիակի[բնության]համաձայն,
ինչնԱստծուխոսքնէ,երկիրը՝մերերկրայինբնության,իսկ
տարածությունըթվայինգոտիներով՝յոթզգայությունների
համապատասխան:ԻտարբերությունԿողբացու`նավերա
կանգնումէերկրայինիուերկնայինիհակադրությանբնա
փիլիսոփայական սկզբունքը. երկրային բոլոր մարմինները
կազմվածենհողից,իսկ«օդայիններն»ուհրայիններըերկն
քիցեն:Այսդատողություններիցհետևումէ,որերկինքնիր
բնությամբհոգևորգոյէ:Հավանաբար`հենցայսհանգա
մանքովէբացատրվումերկնքիբոլորապտույտբնությունը:

Ըստ Եղիշեի՝ երկնային բոլոր մարմինները օժտված են

սեփական լույսով: Սակայն դրանք լուսավորում են տար
բերուժովև«փայլի»տարբերաստիճանովեներևումերկն
քում:Թեևաստղերըհայտնվումեներկնքումգիշերը,դաչի
նշանակում, որ ցերեկըդրանք«անհետանում»են:Ցերեկը
աստղերըտեսանելիչեն,որովհետևստվերվումենԱրեգակի
լույսով,որնիրուժիպատճառով«փակումէաստղերիլույսի
ճանապարհը»`կարծեսդրանքձուլելովիրմեջ:

Արեգակը կենտրոնական տեղ է գրավում Եղիշեի տիե
զերաբանականհամակարգում:Այներկնայինլուսատունե
րիտեղաբաշխմանհաշվանքիյուրահատուկկետէ.երկնա
յինմարմիններիմիմասըԱրեգակիցվերէ,մյուսը՝ստորև:

Հետևաբար`Արեգակըգտնվումէմիջին՝ չորրորդգոտում:
«Ինքնինայնսրբազանևմաքուրլույսչունի,այլԱստծու
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հրամանով օդի միջով տարածում է իր ճառագայթները և
հրայինմասովտաքացնումիրենիցստորևգտնվողամբողջ
գոյը: Իսկ նրանից վեր գտնվող մարմինները նրա ճառա
գայթներըչենստանումառհասարակ,քանզիլույսըբովան
դակվումէնրագնդիմեջիբրևինչորանոթում,որըստորին
կողմիցբացվելովթափումէ[ճառագայթները]ներքև»[Մա
տեն.,334]:

Այսպիսով` Եղիշեն Արեգակը պատկերացնում է իբրև
գունդ,որիներսումէլընդգրկվածենլույսնուջերմությու
նը:Այնօժտվածէինչպեսհրային(գնդիբովանդակությու
նը),այնպեսէլսառը(գնդիարտաքինկաղապարը)մասով:
Երբգնդիստորինմասը«բացվումէ»,դրաներսումառկա
ջերմությունն ու լույսը միտվում են ներքև՝ տաքացնելով
ստորարեգակնային աշխարհը: Վերարեգակնային մար
մինները չեն ստանում ո՛չարևի ջերմությունը, ո՛չ լույսը,
քանզիվերջիններսգոյությունունենմիայնմարդկանցհա
մար:Վերարեգակնային մարմինները գտնվում են հավերժ
մթությանմեջևիրենցբնությամբսառնեն:Արևիլույսնու

ջերմությունըտարածվումենօդիմիջով,հենցօդնէպայ
մանավորումարևիճառագայթներիուժնութուլությունը:
Ասվածից հետևում է նաև, որԱրեգակիևԵրկրի միջև ըն
կածտարածությունը,ընդգրկելովերեքստորինգոտիները,
լցվածէօդով:Արեգակը՝«տիրելովցերեկը»,ոչմիայնլուսա
վորումէերկիրը,ցույցտալիստեսանելին,այլևնպաստում
էմարմնավորգոյերիկենսագործունեությանը:

Եղիշեիորոշդատողություններվկայումեն,որնածա
նոթէրԱրեգակիևԼուսնի(մասնավորապես`Արեգակիմաս
նակի)խավարումներին,դրանցպատճառներինևորոշբա
ցատրությունների: Ըստ նրա` քանի որ «արեգակը երկնքի

մասնէկազմում»,ապաերբայնիրլույսըմասնակիորենչի
ուղարկումարարածներին,երկնքիմյուսբոլորմասերըվի
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րավորվումեննրանիցևսգում:Հավանաբար`հայմտածողը
ծանոթէրՀերակլիտեսիուսմունքին,որիհամաձայն`Արե
գակը,Լուսինըևաստղերը«տաշտականմանանոթներեն»:
ԵրբԱրեգակնուԼուսինը(համապատասխանտաշտակները
կամ«շերեփները»)լրիվկամմասամբշրջվումենդեպիմեզ
իրենց մութ, կորնթարդ կողմով,տեղի են ունենում դրանց
խավարումները:

ԸստԵղիշեի՝Արեգակըգտնվումէմշտնջենականշարժ
մանվիճակում` օդի բնությաննմանությամբ,այնհավերժ
պտտվումէևանընդհատփոխումիրդիրքըերկնքում:Փո
խելով իրդիրքը երկնքում`Արեգակը բոլորաձևպտույտ է
կատարումմեկտարվաընթացքում:Լուսինըևսգտնվումէ
մշտնջենականշարժմանմեջ՝կրելովպարբերաբարկրկնվող
փոփոխություններ՝ «աճելովև նվազելով»,և որոշակիազ
դեցություն է ունենում երկրի վրա կատարվող բնական
բազնաթիվերևույթներիուգործընթացներիվրա:Այսպես,
լիալուսնի ժամանակ ծովերը լցվում են ջրով, կենդանինե
րը՝ուղեղով,ծառերըպատվումենկեղևով,իսկերբԼուսինը

նվազումէ,ամենինչհամապատասխանաբարպակասումէ:
ԱյսհիմանվրաԵղիշենհամարումէ,որԼուսինըչափերով
գերազանցումէԱրեգակին:

ՀետևելովԿողբացուն`Եղիշենմերժումէկենսականու
թյան, բանական կամ կամային սկզբի առկայությունը ոչ
միայներկրայինանօրգանականմարմինների,այլևերկնա
յին լուսատուների մոտ:Մասնավորապես Արեգակի վերա
բերյալնապնդումէ,որայներբեքչիծնումմիայլարեգակ,
որԱրեգակի ծնունդըսոսկնրա լույսի ճառագայթներնեն
[22,350]:Իսկեթեայնիվիճակիչէծնելիրնմանների,այն
առավելևսչիկարողդառնալոչ–նմաններիծննդիպատճառ:

Քանզիկենդանիբնությանկարևորագույնհատկանիշներն
են՝ նմանների ծննդաբերության ունակությունը, զգայու
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թյուններն ու բանականությունը, որոնք բացակայում են
անկենդանբնությանմեջ,այդթվում՝երկնայինլուսատու
ներում:

Եղիշենհետմաշտոցյանշրջանումառաջինանգամձեռ
նարկումէտիեզերքիմոդելիստեղծումը`թվայինսիմվոլի
կայի հիման վրա, ինչը բնորոշ էր պյութագորական և նո
րապլատոնական տիեզերաբանությանը: Թեև Կողբացու
ուսմունքումհանդիպումէայնմիտքը,թեերկնայինլուսա
տուներըտեղադրվածենտարբերտարածությանվրավերին
երկնքից,սակայն«երկնայինշրջանակկամգոտի»հասկա
ցությունը,ինչպեսնաևգոտիներիթվի(յոթ)մատնանշումը,
որոնցիցյուրաքանչյուրիվրագտնվումէհամապատասխան
«մոլորյալ»աստղ,առաջինանգամհանդիպումենքԵղիշեի
երկերում:Ավելին՝նաառաջինանգամհստակձևակերպեց
Արեգակի և երկնային մյուս մարմինների գնդաձևության,
«բոլորաձև» շարժման,Արեգակի, երկնայինգոտիների, հե
տևաբար՝նաևդրանցվրատեղադրվածլուսատուների,«եր
կինքներիերկնքի»շրջապտույտիմասինգաղափարները:

Նշվածևմիշարքայլդատողություններհիմքենտա
լիս` պնդելու, որ Եղիշեն ընդհուպ մոտեցել է նաև երկրի
գնդաձևությանգաղափարին: Սակայն ներունակաբար բո
վանդակվողայսգաղափարըդեռևսչիձևավորվումորպես
տեսականսկզբունք:

Գոյի աստիճանակարգի կառուցման հիմնական
սկզբունքներիցէբանականությանառկայությանսկզբուն
քը:ԱյսառումովԵղիշենբոլորարարածներինբաժանումէ
ոչ–բանականներիևբանականների:Բանականներիթվինեն
պատկանում մարդիկ և հրեշտակները: Մարդիկ բնակվում
եներկրիվրա,հրեշտակները՝երկնքում:Երկիրըտրվածէի

ծառայությունմարդկանց,երկինքը`հրեշտակներին:Ոչ–բա
նականարարածներըհեզաբարկատարումենԱմենաբարձր
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յալիկամքը«բնականշարժումներիմիջոցով»ու«երբեքչեն
խախտում»հաստատվածսահմանները:Իսկմարդնուհրեշ
տակներըօժտվածենբանականությամբուազատկամքով:

Իտարբերությունանմարմինևզուտհոգևորհրեշտակ
ների`մարդըկազմվածէմարմնիցևհոգուց,միավորումէ
երկրայինուերկնայինսկիզբները,քանզի«մարդըերկնա
յինի և երկրայինի խառնուրդ է. նրբագույնը երկնքից է,
խտագույնը՝ երկրից» [Մատեն., 370]:Այս երկու հակադիր
սկիզբների համակցումն էլ որոշում է մարդու տեղը բնու
թյան համակարգում, նրա կարգավիճակը` իբրև կենսաբա
նական–հոգևորէակի:

Մարդուբնությաներկակիությունըմիաժամանակհան
դես է գալիս իբրև հատելիի և անհատելիի միասնություն,
քանզի «Արարիչը մեր մարմնի բնությունը արարել է հա
տելի, իսկ հոգու էությունը՝ իբրև անհատելի Գոյ և միա
վորելդրանքիբրև երաժշտին ուքնարին»:Մարմնականը,
այսինքն՝հատելինմիաժամանակշարժվողէ,իսկհոգևորը՝
անհատելինշարժողէ,քանզիմարդը«կազմվածէերկումա
սից՝մեկըշարժումէ,մյուսը՝շարժվումէ»:Ուստի`մարմնի
մասերիողջբազմությունըապրումևշարժվումէայնքան
ժամանակ,քանիդեռշարժողնուշարժվողըմիակցվածեն»:
Այն,ինչշարժումէ(հոգին),օժտվածէբանական,«իմացա
կանբնությամբ,իսկայն,ինչշարժվումէ,գոյությունունի,
քանիսնվումէ»:Կյանքը,մարդկայինօրգանիզմիգործառ
նությունըպայմանավորվածենհոգուառկայությամբ,որն
էլ«ամբողջմարմնիկյանքնէհանդիսանում»:Այսմիասնու
թյունըպահպանվումէ,քանիդեռմարմինըգոյությունու
նի,բայցերբայն«տկարանումէևքայքայվում…մարմինը
վերադառնումէիրբնության,իսկհոգինհառնումէիրբնա
կատեղի»[Մատեն.,369371]:

Մարդուհոգին«երկնայինբնություն»ունիևհակադիր
էմարմնիբնությանը՝այն«բնորոշչէստորին[էակներին]»,
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բայցմիաժամանակենթարկվածէդրանց«մարմնիկապանք
ներով» [Մատեն., 375]: Սակայն նշված ենթակայությունը
ժամանակավոր է, որովհետև մարմինը ենթակա է քայքայ
ման,իսկհոգինանմահէ:Այդպատճառով`«ազատագրվե
լովմարմնից,այնչիիջնումերկիր,այլհամբառնումէիրեն
ծնածհոգևորերկրին»`ազատվելով«իրենկապողմարմնից,
որիհետմիավորվածէր»[Մատեն.,374]:

Մարմնավորբնությամբմարդըկապվածէայլմարմնա
վոր էակների, այսինքն՝ կենդանիների հետ, քանզի «մեզա
նումևսգոյությունունիկենդանականմաս»:Եվահա«մեր
մարմնիողջերկրայինբնությունը[պատկանումէ]կենդա
նականմասին,որովհետևմիևնույնհողիցենքմենքևկեն
դանիները,ևմիայնհոգուանմահությամբմենքգերազան
ցումենքնրանց»[Մատեն.,181]:

Մարդումարմինըբաղկացածէբազումմասերից(գլուխ,
ձեռք,ոտք,կողերևայլն),որոնքկազմումենմեկմիասնա
կանամբողջ՝մարմին:Մարմնիբոլորմասերըտարբերվում
են միմյանցից, կատարում են որոշակիգործառույթ:Միա

ժամանակ«յուրաքանչյուրմասիմիջոցովարտահայտվում
են բոլոր մյուս մասերը»՝ արտահայտելով մարմնի կարգա
վորվածությունըևդրաբոլորմասերիներքինմիասնությու
նը[Մատեն.,308]:Մարդումարմինը`իբրևամբողջություն
«ըստ բնության կազմված է երկու մասից՝ կանացի, [այ
սինքն]մսիփափկությունիցևմարսողությանօրգաններից,
որըգործառնումէմարմնիսնուցմանշնորհիվ,ևարական՝
ջիլերից,նյարդերից,շնչառությունից,ոսկրից,որոնքկազ
մումենարականգոյացությանուժը»[Մատեն.,290]:

Մարդու մարմինը, կենդանիների և բնական մարմին
ներինման,«առաջացելէչորս[տարրերից]»:Ուստի`իբրև

մարմնականէակ`մարդըենթարկվումէարտաքինբնական
ուժերի (ցուրտ ևտապ, սով և ծարավ) ազդեցությունների:
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Մարդու օրգանիզմի կանոնավորգործառնությանվրաազ
դումեննաևսոցիալականևբարոյականբնույթիերևույթ
ները:Այսպես, մարմնականհիվանդությունները կարող են
առաջանալ մարդու կրած «անարդարության», «կողոպու
տի»,«անառակոտնձգություններովպղծելու»,ինչպեսնաև
«տգիտության», «ուխտադրժության», «անազնվության»և
«ներքին»կարգիայլպատճառներից:Քանիորմարդումար
մինըպատկանումէբնությանըևկազմվածէչորստարրից,
կարելիէպնդել,որհիվանդություններիառաջացումըկապ
վածէտարրերիներդաշնակհամակցությանխախտմանհետ:

Մարդու մարմինը բժշկական արվեստի օբյեկտ է: Սա
կայնոչբոլորհիվանդություններնենենթակադրան,քանզի
ոչբոլորիհամարէգտնվելբուժամիջոցներ:Անկախհիվան
դությանբնույթից`բժիշկըառաջինհերթինձեռքովզննում
էհիվանդին,հետազոտումնրաամբողջմարմինը,որպեսզի
պարզի«արդյոքջե՞րմէնրաբնությունը,ևսիրտնարդյոք
հանգի՞ստէիրտեղում,ևկամթելյարդըփափո՞ւկէ,ևկամ
թեերակներիշարժումըկարգի՞նէ.դրահամեմատէլբուժե

լուդարմանկանի`առողջություն շնորհելովնրան»1:Այս
պիսով` հիվանդությունների առաջացման հիմքում ընկած
ենբնականպատճառները:Դրանցհամապատասխան`բուժ
ման եղանակներն ընտրվում են կոնկրետ հիվանդության
բնույթիցելնելով,ինչըորոշվումէբնականճանապարհով`
դրաարտահայտմանբնականձևիհիմանվրա:

Ինչպեսնշվելէ,մարմնականհիվանդություններիցբա
ցի, գոյություն ունեն նաև հոգեկան հիվանդություններ,
որոնք, ըստԵղիշեի,ավելի վտանգավոր են ու վնասակար:
Նորապլատոնականությանոգովնապնդումէ,որմարմնա
կան հիվանդության խորացումը կարող է նպաստել հոգե

1 Եղիշե, Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին / Աշխարհաբար թարգմ. և 
ծանոթ. Ե. ՏերՄինասյանի, Եր., 1989, էջ 347: Այսուհետ տեքստում` Վարդան:
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կանառողջությանամրապնդմանը:Ավելին,ովմարմնավոր
կարիքներըփոխարինումէհոգևորբաներով,նահնարավո
րությունէստանումերկրիցտեղափոխվելերկինք:Այսնե
րունակհնարավորությունըբովանդակվումէհոգումեջև
հոգունպատակասլացգործունեությանշնորհիվվերածվում
իրականության:

Աստված անհասանելի է զգայական իմացությանը,
քանզի հայելովաշխարհը «մարմնավորաչքերով»` մարդն
ընդամենը համոզվում է, որ աշխարհակարգի ներդաշնակ
այս կառույցը հաստատված է մեկի կողմից, և որամեն մի
գոյություն ունեցող ենթակա էքայքայման:Աստծու հզո
րությունը ճանաչվում է սոսկ բանականությամբ` «հոգու
աչքերով»:Դրան կարելի է հասու լինել մշտական հոգևոր
կատարելագործմանճանապարհով,ինչը,սակայն,ընտրյալ
ներիմենաշնորհնէ:ՄարդուհոգևորբարձրացումըԵղիշեն
դիտում է որպես բազմաստիճան, վերընթաց և երկարատև
գործընթաց, որպեսզի մարդը չսայթաքի և կրկին չընկնի
երկրիվրատիրողարատներիուչարիքներիանդունդը:

Այսպիսով` Եղիշենտրամաբանորեն հանգում է երկրա
յին կյանքից հրաժարվելու, ճգնավորության, հոգևոր կա
տարելագործման`իբրևմարդ–անհատիինքնահաստատման
միակճշմարիտուղուանհրաժեշտությանգաղափարին:Այս
միտումըհատկապեսնկատելիէնրակյանքիուգործունեու
թյաներկրորդփուլում:

Զգայապեսընկալվողաշխարհը, ըստԵղիշեի,մատչելի
է մարդկային իմացությանը:Արտաքինաշխարհի իմացու
թյունը, փաստորեն, դիտվում է իբրև մարդու հոգևոր կա
տարելագործմանառաջինփուլ:Այսպիսիեզրակացության
բնականու օրինաչափ լինելըպայմանավորվածէայնբա

նով, որ ինչպես զգայականը, նյութականը հոգևոր սկզբի
դրսևորմանստորինձևնէ,ճիշտայդպեսէլդեպիհոգևորը

17 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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բարձրանալուհամարպետքէսկսելդրացածրձևիցևաստի
ճանաբար բարձրանալդեպիգերագույն հոգևոր էություն
ներ:Այդիսկպատճառով`Աստվածխրատում,սովորեցնում
էանտեսանելինտեսանելիի միջոցով, որպեսզի մարդըտե
սանելիիմիջոցովճանաչիանտեսանելին:Մարդկայինիմա
ցությանօբյեկտըտեսանելի,զգայապեսընկալելիաշխարհն
է:Բացիայդ,նյութեղենառարկաներիևերևույթներիմեծ
մասըհասանելիէմարդուիմաստունմտքինևմիայնդրանց
չնչինմասնէ,որթաքնվածէմարդուբանականությունից: 

Մարդուճանաչողականունակությունըգտնվումէնրա
հոգումեջ:Իմացությանգործիքներնենզգայարաններնու
բանականությունը:Զգայարաններըբանականությանդար
պասներնեն,որոնցմիջոցովտեղեկություններենստացվում
արտաքին զգայական աշխարհի մասին: Սակայն իմացու
թյանընթացքումվճռականդերըպատկանում է բանակա
նությանը,քանզիճշմարիտգիտելիքներըձեռքենբերվում
առավելապես բանականությամբ, քանաչքերով,այսինքն`
զգայարանով: Բանականությունը մշակում ու կարգավո

րումէզգայականտվյալներըևայդհիմանվրա`բացահայ
տումճշմարտությունը:

5.3. Փի լի սո փա յա քա ղա քա կան ըմբռ նում նե րը

Եղիշեիգաղափարաքաղաքականըմբռնումներըհիմնա
կանումարտահայտվածեն«Վարդանիևհայոցպատերազ
միմասին»հռչակավորերկում:Հասարակականհարաբերու
թյունների, սոցիալական ինստիտուտների, իշխանության
ևայլհարցերքննվումեննաևմյուսգործերում:Իտարբե
րությունԵզնիկԿողբացուուսմունքի,որըբովանդակումէ
ծավալվողհայազատագրականշարժմանտեսական,բարո
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յականևգաղափարականհիմնավորումնուարդարացումը,
Եղիշեի հայացքները տեղի ունեցած ռազմաքաղաքական
իրադարձություններիանդրադարձնեն(ռեֆլեքսիա):

Եղիշեի քաղաքական հայացքների միջուկը ազգային–

ազատագրական պայքարի գաղափարաքաղաքական հա
յեցակարգն է, որը ստանում է իրավական, քաղաքական,
սոցիալ–փիլիսոփայական և բարոյահոգեբանական հիմնա
վորում: Բանն այն է, որ միջնադարում թագավորի իշխա
նություննընկալվումէրորպեսսրբազան,աստվածատուր: 
ՀայաստանիարևելյանմասըգտնվումէրՍասանյանՊարս
կաստանիգերիշխանությաններքո,իսկ«Աստծուճշմարիտ
ծառաներինօրենքչէընդդիմանալերկրավորիշխաններին»
[Վարդան,343]:Ուստի`որպեսքաղաքականմտածողևազ
գիգաղափարախոս`նահատուկուշադրությունէդարձնում
հայժողովրդիազատագրականպայքարի,զինվածապստամ
բությանօրինականությանևարդարությանհարցին:Եղի
շենհարցըքննումէմիքանիտեսակետից: 

Նախ՝ թագավորի (այս դեպքում՝ պարսից շահի) իշխա

նությունըևսպետքէենթարկվիիրիսկկողմիցընդունած
օրենքներին, այսինքն՝ որոշ սահմանափակումներ ունենա: 
Ուստի,եթեիշխանավորներըխախտումենդրանք,օրինա
զանցեն,ապահպատակներնուծառաներըկարողենչեն
թարկվել,ապստամբելնրանցդեմ:

Երկրորդ՝գոյությունունիերկուտեսակիիշխանություն՝
երկնայինևերկրայինկամհոգևորումարմնական(աշխար
հիկ):Աշխարհիկիշխանությունըտարածվումէսոսկսոցիա
լական,տնտեսականևքաղաքականհարաբերությունների
վրա,ուստի`իրավունքչունիտնօրինելմարդուհոգին,խիղ
ճը և հավատը, որոնքպատկանում են երկնայինթագավո

րությանըևենթարկվումհոգևորիշխանությանը: 
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Մեկնելովիշխանությանընկալմաննմաննախադրյալ
ներից`Եղիշենհայերիապստամբությունըբացատրումէոչ
թեայնբանով,որնրանքչէինցանկանումծառայելպարսից
գահին,այլորովհետևՍասանյացիշխանությունըչէրսահ
մանափակվում, չէր բավարարվում աշխարհիկ իշխանու
թյամբ(ազգի«մարմնին»տիրելով)ևձգտումէրտիրելնաև
ազգիհոգևորաշխարհին:Եղիշեննշումէ,որհայերըպատ
րաստէինիրենցմարմինըամբողջությամբպարսից շահին
տրամադրել,բայցնաչիկարող,իրավունքչունիտիրանալ
նրանց հոգուն, խղճին և հավատին, իշխել իր կամեցողու
թյամբ:Այլկերպասած՝յուրաքանչյուրմարդևազգազատ
է`տնօրինելուայդոլորտները:

Երրորդ՝ իսկ որքանո՞վ են օրինական պարսից շահի
ոտնձգությունները,որքանո՞վէնաօրինապահևարդարիր
իսկժողովրդիհանդեպ,ևինչպե՞սենիրենք՝պարսիկները,
վերաբերումիրենցթագավորիգործողություններին:Վար
դանանցպատերազմիգաղափարախոսՂևոնդԵրեցըհետև
յալ խոսքերով է դիմում Դենշապուհին. «Եթե դուք սովոր

եքզանցանելձերթագավորիհրամանը,այդլավեքանում,
որովհետևնաաշխարհավերողէևանմեղմարդկանցսպա
նող, սատանայի բարեկամ և Աստծու թշնամի: Բայց մենք
չենք կարող մեր թագավորի (Աստծու. – Կ.Մ.) հրամանից
դուրսգալ,ևո՛չէլկարողենքմերանանցկյանքըփոխա
նակել այս աշխարհի ապականացու պատրանքների հետ»
[Վարդան,345]:

Եղիշենարդարացնումէպարսիկներիդիմակայությունը
իրենց իսկթագավորիանօրինականություններին, ինչը մի
անգամևս հաստատումէհայերիազատագրականզինված
պայքարի օրինականությունն ու արդարացիությունը: Եվ,
առհասարակ,ովորինքնիրևիրժողովրդի«համարչարէ,
ուրիշիհամարչիկարողբարիլինել.ևովորինքըխավարի
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մեջէշրջում,նաուրիշինչիկարողճշմարտությանլույսով
առաջնորդել:Ինչպեսորանիրավությունիցարդարություն
չի լինի, այնպես էլ ստությունից ճշմարտություն չի լինի.
նմանապեսևխռովասերմտքից՝խաղաղությանակնկալու
թյուն»[Վարդան,173175]:Այսպիսով`քաղաքականհար
ցերըստանումեննաևբարոյական,իմացաբանական,իրա
վականմեկնաբանությունևիմաստավորում:

Ազգային–ազատագրական շարժման հաղթանակի կա
րևոր նախադրյալներից է ազգի (հասարակության) միա
բանությունը, որը միաժամանակ յուրաքանչյուր հա
սարակության և երկրի կայունության երաշխիքն է: Իսկ
անմիաբանությունըքայքայումէհասարակությունը,ջլա
տումազգիուժերը,անզորդարձնումզավթիչներիդեմ,ան
կախությանևպետականությանկորստիպատճառդառնում: 
ԻնչպեսՏերնէասում`«Ամենմիտունևթագավորություն,
որբաժանվումէինքնիրմեջ,հաստատունմնալչիկարող»
[Վարդան,17]:Այսպես,ոչհեռավորանցյալումհայնախա
րարների անմիաբանության պատճառով հայ Արշակունի

ներիգահըկործանվեց,ևՀայաստանըբաժանվեցհարևան
տերություններիմիջև:Բայցազատագրականշարժմանորոշ
փուլումհայնախարարներըհամախմբվեցին,«թեպետևթա
գավորչունեինիրենցառաջնորդևո՛չէլդրսիցորևէօգնա
կանօտարներից»[Վարդան,149]:Եվառհասարակ«միաս
նությունըբարիգործերիմայրնէ,անմիաբանությունը՝չար
գործերիծնողը»:

Ազգային–ազատագրական պայքարի կարևորագույն
նախադրյալներիցէխաչիուսրի,սիրոևպայքարիմիասնու
թյանգաղափարը:Այսառումովհետաքրքրականէ«սուր»
հասկացությանմեկնաբանությունը, որը հիշեցնում է «եր

կուսրերի»մասինարևմտաեվրոպականքաղաքականդոկտ
րինը,որիձևակերպումըկապումենՀռոմիպապԳելասիոս
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Ա–իանվանհետ:ՎերջինսVդարումկայսրԱնաստասիոսին
առաջարկեցսահմանափակվելկայսերական(աշխարհիկ)իշ
խանությամբևսրբազան(հոգևոր)իշխանությունըթողնել
Հռոմի պապին: Այս դոկտրինի համաձայն` իշխանության
երկուձևնէլ՝եկեղեցականըևպետականը`ծագելենՀռոմի
պապից:ԸստԵղիշեի`գոյությունունիերկուտեսակսուր՝
բնական(ոգեղեն)ևստացական(նյութեղեն):Բնականսու
րը գերագույն ճշմարտությունն է, արդարությունը, աստ
վածային իրավունքը, օրենքը, որոնք մարմնավորված են
քրիստոնեականուսմունքում,ևորիկրողըքրիստոնեական
եկեղեցինէ,իսկստացականըսովորականզենքնէևմարմնա
վորվումէաշխարհիկիշխանություններիմեջ:Սակայնչա
փազանցկարևորէ,թեումձեռքումէգտնվումստացական
սուրը: Օրինազանցի, նախահարձակի դեմ պաշտպանվողի
ձեռքումայնծառայումէբարիգործերինևնպատակներին,
իսկ«ագահների»ձեռքինդառնումէչարիքիգործիք:Զեն
քով՝«ագահությանպատճառովմարդիկմիմյանցզրկումեն
կյանքից»[Մատեն.,169]:

Յուրաքանչյուր բռնակալ իր տիրապետությունը և իշ
խանությանծավալումըմյուսժողովուրդներիվրաիրագոր
ծումէվախուսարսափտարածելով:Սակայն«վախը,–ասում
է Վարդան Մամիկոնյանը,– թերահավատության նշան է.
թերահավատությունը մենք վաղուց ենք մերժել մեզանից.
նրահետթողվախնէլփախչիմերմտքերիցուխորհուրդնե
րից»[Վարդան,211]:Հավատովուհույսովմիաբանվածու
զինված`հայժողովուրդըոտքիէկանգնումընդդեմՊարս
կաստանիզավթողականքաղաքականության:Պարսիցմոգ
պետիբերանովԵղիշենցույցէտալիսհայազգիհոգևորև
բարոյական տոկունությունը, ազատագրական պայքարում

դրսևորածխիզախություննուհայրենասիրությունը.«Մար
դիկ,որոնքո՛չշղթաներիցենվախենում,ո՛չտանջանքներից
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երկյուղկրումևո՛չէլհարստությունըբանիտեղդնումև,
վերջապես,որբոլորչարիքներիցամենիցվատթարնէ,մահը
գերադասումենկյանքից,ո՞վէ,որկարողէնրանցդիմադ
րել»[Վարդան,119]:

Այո՛,հայորդիներըարհամարհեցինմահը,շատերըհերո
սաբարընկանռազմիդաշտում`իրենցկյանքընվիրաբերե
լովազգիևհայրենիհողիազատությաննուանկախությանը:
Այս պարագայում մահը կորցնում է իր ֆիզիկական–կեն
սաբանականիմաստըևձեռքբերումազգային–հոգևորբո
վանդակություն: Ազգայինի միջոցով մահը վերածվում է
անմահության: Մահվան ընկալման փոխակերպումը պայ
մանավորվածէայնբանով,թեորքանովենգիտակցվումայն
խնդիրներնունպատակները,հանունորոնցմարդնինքնա
կամգնումէդեպիմահ,զոհաբերումիրկյանքը:Եղիշենայս
միտքըբանաձևումէհետևյալկերպ.«Ինչպեսորհնումմեկն
ասելէ՝չհասկացվածմահըմահէ,հասկացվածմահը՝անմա
հություն:Ովորչգիտե,թեինչէմահը,վախենումէմահից.
իսկովգիտեմահը՝նրանիցչիվախենում»[Վարդան,29]: 
Գիտակցվածինքնազոհողությունըոչմիայնանմահացնում
է հերոսին, այլև օրինակ ծառայում հաջորդ սերունդների
համար:Նշվածբանաձևըբարոյադաստիարակչականևգա
ղափարաքաղաքականմեծլիցքէբովանդակում՝դարերշա
րունակներազդելովազգայինգիտակցությանվրա:Հոգևոր՝
ազգային գիտակցության մակարդակում անմահությունը
հաստատումէազգիապրելու,գոյատևմանիրավունքը:

Հանուն հայրենիքի ազատության մղվող պայքարում
բոլորմիջոցներնէլարդարացվածեն:Այսպես,եթեպարսից
արքունիքումհայնախարարներիառերեսուրացումըգնա
հատելու լինենքվերացականբարոյականությանևօրինա

պահությանտեսանկյունից,ապաայնպետքէորակելորպես
ստախոսություն,վախկոտություն,բարոյականևգաղափա
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րականզիջում,ավելին՝օրինազանցությունուդավաճանու
թյուն:Սակայնայդարարքըթե՛Եղիշեն,թե՛մյուսհայպատ
միչներըչենդատապարտում,որովհետևառաջնորդվումեն
այնսկզբունքով,որօրենքնէմարդուհամար,ևոչթեմար
դը՝օրենքի:Բացիայդ,նախարարներիգործելակերպըգնա
հատվումէկոնկրետիրավիճակիևհետապնդածնպատակի
տեսանկյունից:ՆպատակըձևակերպվածէՎարդանիխոս
քում.«Հնարներէինքփնտրումազատելումերսիրելիներին,
որոնքմեծնեղությանմեջէին,որպեսզինրանցհետմիասին
մարտիմեջմտնելով՝կռվենքանօրենիշխանիդեմ՝հայրենի
աստվածատուրօրենքներիհամար»[Վարդան,207]:Հետևա
բար`այդպիսի«սուտը»,«օրինազանցությունը»նպաստում
ենարդարությանևազատությանհամարմղվողպայքարին,
դրանցհաստատմանը:Հանունիրապեսվեհևազգիհամար
ռազմավարական նպատակի` կարելի է դիմել այսպես կոչ
ված«իրավիճակայինօրինազանցության»:

Այսպիսով`Եղիշենբազմակողմանիորենհիմնավորումև
արդարացնումէ450–451թթ.ծավալվածազգային–ազատա

գրականպայքարը:Նրափաստարկներըևդիտողություննե
րիտրամաբանություննունեննաևտեսականբնույթ,ուս
տի` վերաբերում են ազգային–ազատագրական պայքարին
առհասարակ:

ԸստԵղիշեի`իսկականթագավորը,գահակալըպարտա
դիրպետքէօրինապահևարդարամիտլինի,կարողանաիր
շուրջըհամախմբել,միավորելերկրիսոցիալականբոլորխա
վերինևառաջինհերթին`իշխանականտները,դառնաերկ
րիուհասարակությանմիասնությաներաշխիքը,խորհրդա
նիշը: Ո րով հե տև թա գա վո րը ոչ միայն իշ խա նու թյուն և ի րա վունք, 

այ լև պա տաս խա նատ վու թյուն ու նի իր երկ րի ու հպա տակ ժո ղովր

դի հան դեպ: Ուստի` թագավորի գլխավոր արժանիքներից է
իմաստությունը. «Եթե թագավորը իմաստությունն իրեն
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աթոռակիցչունի,չիկարողիրվիճակիմեջվայելուչլինել»
[Վարդան,2931]:Իմաստունևարդարկառավարումըպա
հանջում է զերծ մնալ բռնություններից ու օրինազանցու
թյուններից,որոնքկարողենկործանարարլինելոչմիայն
հպատակժողովուրդների,այլևհենցպետությանևթագա
վորական իշխանության համար: Իմաստուն կառավարման
պարագայում ծառաներն ու հպատակ ժողովուրդները չեն
ընդդիմանաևչենապստամբիթագավորիգերագույնիշխա
նությանդեմ:ԱյսկարևորմիտքըԵղիշենարտահայտումէ
պարսիցմոգպետիբերանով.«Եթեմենքբռնությամբկռվենք
այսերկրի(Հայաստանի.–Կ.Մ.)հետ,ապաերկիրըկքանդ
վի,մենքէլպատուհասիցչենքփրկվի,մերանձերինվնաս
[կլինի]ևպետությաննէլմեծկորուստ»[Վարդան,127]:

Յուրաքանչյուրերկրիևազգիքաղաքականանկախու
թյան, ինքնիշխանության ու անվտանգության աստիճա
նըպայմանավորված է համապատասխանռազմականուժի
առկայությամբ, բանակի մարտունակությամբ: Հասարա

կական կյանքի բոլոր ոլորտների բնականոն զարգացումը,

այդթվում`Հայեկեղեցուգործունեությունըէապեսկախված

էռազմականուժիառկավիճակից:Այսպես,երբհայոցհե
ծելազորըերկրումէր,աստվածապաշտությունըտիրումէր
հայոցաշխարհում, ևազգի գոյություննապահով էր: Իսկ
երբտարբերպատրվակներովայրուձիներկրիցդուրսէրբեր
վում,սոցիալականկյանքնուհավատըդառնումէինանա
պահով:Ուստի`պատահականչէ,որպարսիկներնէլայդպես
վարվեցինմինչևբռնությանդիմելը: 

Հասարակության կայունության, պետության կառա
վարմանգործումԵղիշենկարևորումէարդարադատության
ինստիտուտի դերը: Ընդունելով երկու տեսակի իշխանու
թյունևիրավունք(երկնայինևերկրային,հոգևորևմարմ
նական)` նա տարբերակում է նաև արդարադատության
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երկուտեսակ՝աստվածայինումարդկային:Երկուսնէլկապ
վածենօրենսդրության,խրատի,դաստիարակության,ազատ
կամքի, վարձահատուցման,մարդուգործնականկյանքիև
օրինազանցության հետ:Դրանքնաև սկզբունքայինտար
բերություններ ունեն: Այսպես` «թագավորների օրենքը
հանցավորներինէպատժում,իսկԱստված՝հանցավորինև
ազգը.հանցավորներինորպեսօրենսդիր,իսկազգին՝որպես
առաջագետ»[Մատեն.,336]: 

Արդարադատությանմարմիններիբնականոնևլիարժեք
գործունեությունը ենթադրում է հաստատված օրենքների
(օրենսդրականհամակարգի)առկայություն:Ինչպեսիշխա
նությունը,օրենքներըևսերկուտեսակենլինում՝մարմնին
ևհոգուն(մարդուգործունեությաննյութականուհոգևոր
ոլորտներին)համապատասխան:Նյութապաշտհեթանոսնե
րիօրենքներըվերաբերումենսոսկմարմնին,նրանքչունեն
ևչենկարողունենալհոգևորօրենքներ:Դաքրիստոնյանե
րիմենաշնորհնէ:Սակայնհեթանոսականիրավականօրենք
ներընպաստեցին«քաղաքավարության»(պետականկառա

վարման)ձևավորմանևզարգացման,ինչպեսնաևմարդու
ֆիզիկականկյանքիունյութականունեցվածքիպաշտպա
նությանգործընթացին. «Թեևհեթանոսներըգտնվում էին
կատաղիմոլորությանևանարժանպոռնկությանմեջ, սա
կայնունեինքաղաքավարությանօրենքներ,որոնքկարճում
(սանձահարում) էին գողությունը, հափշտակությունը և
անխտիրսպանությունը:Սահմանվածօրենքներըբավական
էին մարդկանց մարմնին իշխելու համար» [Մատեն., 346
347]: Եղիշեն բարձր է գնահատում հատկապես պետական
օրենքինկատմամբհռոմեացիներիհարգալիցվերաբերմուն
քը,օրենքինհետևելուպահանջնուձգտումը:Այսառումով
նամիանգամայնընդունելիէհամարումՔրիստոսիդատա
վարությանընթացքումՊիղատոսիարտահայտածայնմիտ
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քը,թե«եսվախենումեմհռոմեականօրենքներից՝առանց
հանցանքիդատելարդարորևէմեկին»[Մատեն.,263264]:
Հայտնիէ,որդատավճռիկայացումըՊիղատոսըթողնումէ
հրեաժողովրդին,ովԱստծուՈրդունմահվանէդատապար
տում:Որոշվերապահումներովկարելիէպնդել,որՔրիստո
սը դարձավ ժողովրդավարության (դեմոկրատիայի) զոհը:
Որպեսմարդկանցմարմնինվերաբերողօրենքներ`հեթանո
սականօրենքներնընդունելիեննաևքրիստոնեությանհա
մար,սակայնդրանքանհրաժեշտէլրացնելքրիստոնեական
սկզբունքներովևնորմերով՝հոգևորօրենքներով:

Արդարադատության իրագործումը ենթադրում է
պատժի ինստիտուտ, որի գործունեության կարևորագույն
սկզբունքներից է. յուրաքանչյուր օրինազանցության հա
մարօրենքըսահմանումէհամապատասխանպատժամիջոց: 
Այս կապակցությամբ Եղիշեն ուշադրություն է դարձնում
օրինազանցությանևպատժելիությանմիշարքկողմերի:

Նախ`նակարևորում է հանցանքիգիտակցվածության
գործոննուաստիճանը`տարբերակելովինքնակամևհար
կադրաբարկատարածօրինազանցությունը:Առաջինկարգի
հանցանքնավելիխիստպատժի է ենթակա, քան երկրորդ: 
Այստեսանկյունիցնամեկնաբանումէհայազգային–ազա
տագրական շարժման առանձին դրվագներ: Այսպես` հայ
նախարարների առերես ուրացումը հարկադրված օրինա
զանցությունէր,իսկՎասակՍյունուհանցանքը՝կամավոր:

Երկրորդ՝պատժիչափըևաստիճանըկախվածենհան
ցագործի օրենքի իմացությունից: Եղիշեն պաշտպանում է
անտիկիրավունքումևԱվետարանումարձանագրվածհե
տևյալսկզբունքը.«Այնծառան,որըչգիտեիրտիրոջկամքը
ևծեծիարժանիմիգործէկատարում,ծեծուտելնուտումէ,
բայցավելիքիչ.իսկովլավտեղյակէթագավորիկամքինև
որևէհանցանքէգործումնրաառաջ,բազմապատիկտան
ջանքիէենթարկվում՝առանցբարեխոսի»[Վարդան,73]:
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Երրորդ՝ընդգծելովգիտակցականգործոնիդերնունշա
նակությունը իրավական հարաբերությունների կարգա
վորման և օրինազանցության պատժելիության հարցում`
Եղիշենհանգումէայնեզրակացության,որօրենքիկարգա
վորիչ ուժը, դերակատարությունըպայմանավորված են ոչ
միայննրաարդարացիությամբևճշմարտացիությամբ,այլև
այնիրագործողմարդկանցիրավականգիտակցությանմա
կարդակով, օրինապահությամբ. «Որովհետև ոչ թե օրենք
ներն են տկար, այլ դուք (մարդիկ) եք տկարացնում այն՝
չպահպանելովօրենքները»[Մատեն.,273]:

Չորրորդ՝ գիտակցական գործոնի կարևորմամբ է բա
ցատրվումԵղիշեիքաղաքականայնհամոզմունքը,որար
դարության և պատժի պետական հաստատությունը «նախ
խրատումևկրթումէօրենքներովևԱստծուխոսքով,ուստի
ընտրությանազատությունունեցողմարդնինքնէիրվի
ճակիպատճառը»:

Արդարադատության իրականացման հարցում Եղիշեն
կարևորումէնաևվախիգործոնը:Եթեորպեսթերահավա
տության և վճռականության բացակայության արտահայ
տություն` վախը դիտվում է իբրև բացասական երևույթ,
ապա որպես օրինազանցությունից հետ պահող հանգա
մանք`այնմիանգամայնդրականէ:Պատժվելուվախըկա
րողէհսկիչդերունենալևզերծպահելհակահասարակա
կանարարքներիցուզանազանհանցագործություններից:

Արդարադատությանևպատժիհիշյալհայեցակետիհիմ
քում ընկած է վարձահատուցման մասին քրիստոնեական
ուսմունքը,ըստորի՝չարագործությանհետևանքըպատիժն
է,իսկբարեգործությանհետևանքը՝բարիանունը,հեղինա
կությունը հասարակությանմեջև հավիտենական կյանքն

ապագայում:Վարձահատուցմանսկզբունքըհսկիչդերու
նիմարդուևհասարակությանկյանքում:Վարձահատուց
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մանակնկալությունը«պահվածէմեզանիցամենմեկիհա
մար՝իրսրտիհոժարությանևկատարածգործիհամեմատ»:

Հետևելով Եզնիկ Կողբացուն` Եղիշեն մատնանշում է
օրենքնիրագործողանձանց(դատավորների)ևհսկողության
ուպատժիհաստատություններիգործունեությանվերաբեր
յալ տարակարծության, տարբեր ընկալման և գնահատման
առկայությունը: Օրինազանցության համար պատիժ կրած
մարդիկևնրանցհարազատներըբացասաբարենընկալում
օրենքիպատժիչուժը:Մարդկանցմյուսմասըդժգոհէօրեն
քի հսկողության և սահմանափակման ուժից: Միաժամա
նակ,երբնշվածհաստատություններընույնմարդկանցկամ
նրանցհարազատներինփրկումենանխուսափելիվտանգից,
համարվում են հասարակական բարօրությանաղբյուր,ար
դարության և արդարադատության երաշխիք: Դատարանի
որոշմանկատարածուները(զինվորները)նույնպեսենթակա
չենմեղադրանքի,քանիոր«դատավորիսպասավորներնենև
պարտավորենկատարելնրահրամանները»[Մատեն.,296]:

ԸստԵղիշեի`անկախսուբյեկտիվընկալումներիցուհո

գեբանական ապրումներից, արդարադատության մարմին
ներնօբյեկտիվորենապահովումենհասարակությանևօրի
նապահ մարդկանց անվտանգությունը: Նա չի ընդունում
վերացականմարդասիրության(հումանիզմի)ևբարության
պացիֆիստականսկզբունքը:Ավելին,բռնությունկիրառե
լովօրինազանցներինկատմամբ՝արդարադատությանհաս
տատություններն իրականում բարի և արդարաշխատանք
ենկատարում:«Ճշմարիտդատավորները,որոնքդատումեն
չարագործներին,ո՛չ թեչարուչարչարողենկոչվում,այլ
շատբարիևբարեգործ»[Վարդան,77]:

Թեևդատավորըմեկինպատժումէ,իսկմյուսին՝պաշտ

պանում,սակայնարդարադատությանբնույթնուուղղվա
ծությունըմնումենանփոփոխ,իսկհասարակականկարգի
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պաշտպանությունըևիրավաքաղաքականուսոցիալական
հարաբերությունների կարգավորումը՝ օրենքի շրջանակնե
րում:

Այսպիսով`պատժի ինստիտուտը հասարակության կա
ռավարման,պետականիշխանությանգործառութայինանհ
րաժեշտ մարմիններից է: «[Դատավորը] թագավորից ստա
ցածիրավունքիհամաձայնպատժիմիջոցովկառավարումէ
իրիշխանությունը»:Միաժամանակ,ինչպեսնշվելէ,Եղիշեն
չի բացառում նաև բարոյախրատական, հորդորանքի, հա
մոզմաննշանակությունը:Ավելին`որոշդեպքերումպատ
ժինպետքէդիմելմիայնայնժամանակ,երբհորդորանքն
ապարդյունէլինում:

Սակայնօրինազանցությունևօրինապահությունհաս
կացություններըբացարձակչեն,քանզիմարդըժամանակի
ընթացքում կարող է փոխվել, օրինազանցը կարող է դառ
նալօրինապահևհակառակը.«Շատէպատահում,որբարի
մարդկանցիցչարությունէբխում,ևհետոայնչարագույն
ներիցէլ՝կատարյալբարություն»[Վարդան,77]:Ոչմիայն

չարագործություննուհանցագործություննենհարաբերա
կան:Այդպիսինեննաևիրավական,բարոյականևայլար
ժեհամակարգերը: Օրինակ` այն, ինչ հռոմեական օրենքով
արդարէհամարվում,կարողէհրեականովանարդարլինել,
այն,ինչպարսիկներըճշմարիտենհամարում,հայերիհա
մար անընդունելի է, այն, ինչ խաղաղության պայմաննե
րումարժեքավորէթվում,պատերազմիժամանակարժեզրկ
վումէ:Այսպես`Վարդանանցպատերազմիժամանակ«վեր
ընկածէրմնումոսկին,ևոչոքհատկապեսիրհամարար
ծաթչէրվերցնում,ևառանցագահությանարհամարհված,
անարգվածէինզարդարանքիումեծարանքիհամարհատ

կացվածպատվականհագուստները»[Վարդան,135137]: 
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Այսպիսով` Եղիշեն ազգային–ազատագրական պայքա
րումազգիընդհանրականշահերը(քաղաքականանկախու
թյուն,ազատություն,սեփականպետականությունևայլն)
ավելիբարձրէդասում,քանանձիշահերը,նյութականբա
րիքներըևայլն:Պետականությանառկայությանդեպքում
առաջնակարգ,գերակայողնշանակությունունենհամապե
տական և սոցիալական շահերը: Բարոյականության ոլոր
տումևսառաջնությունըտրվումէոչթեանհատական,այլ
սոցիալականբարոյականությանը:

Նորապլատոնականությանդրույթներըհարմարեցնելով
քրիստոնեական հավատքի պահանջներին` Եղիշեն նպաս
տում է անտիկ փիլիսոփայության ներթափանցմանը ձևա
վորվող հայ փիլիսոփայական գիտության մեջ և դրանով
իսկիրավանդնէմուծումհինհայկականփիլիսոփայական
մտքի զարգացման ասպարեզում: Հիմնականում Եղիշեն
չիառանձնանում քրիստոնեականփիլիսոփայության ներ
կայացուցիչներից, իր նախորդներ Մաշտոցից և Եզնիկից,
սակայն անտիկ աշխարհի վերջին փիլիսոփաների` նորապ

լատոնականներիգաղափարականզինանոցինդիմելով`նա
ընդլայնում է հայփիլիսոփայականմտքի շրջանակներըև
սկզբնավորում հայրաբանության մենաշնորհային վիճակի
աստիճանականվերացումը:

Եղիշեի կյանքի վերջին շրջանում, երբ մազդեական
հարձակմանըհամառորենդիմակայելուհետևանքովքրիս
տոնեության դիրքերն ամրապնդվեցին, ջատագովության
խնդիրները, ամենայն հավանականությամբ, արդեն կա
տարված էին: Նորապլատոնականությունը, որպես սահ
մանակից հունական աշխարհում ևՄերձավոր Արևելքում
առավելտարածվածփիլիսոփայականուսմունք, իր համա

հունչ դրույթներով ամենից շատ համապատասխանում էր
քրիստոնեականմտայնությանըևտրամադրություններին:
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Անտիկաշխարհիմայրամուտինծնվածայդսինկրետիկուս
մունքը,որըներառելէՊլատոնի,Արիստոտելի,ստոյիկների
բազմաթիվգաղափարներ,ոչմիայնչէրբախվումքրիստո
նեականփիլիսոփայությանհետ,այլևիրգաղափարապաշ
տականէությամբուհետևողականնյութազանցբարոյագի
տությամբհակասությանմեջչէրմտնումօրավուրաճողև
ընդլայնվող քրիստոնեական գաղափարախոսության հետ:
Այնհարմարկամուրջէրանտիկփիլիսոփայականժառան
գությանհետկապվելուևձևավորվողքրիստոնեականգրա
կանությունըհամահունչտեսություններովուգաղափար
ներովհարստացնելուհամար:

Եղիշեն գնահատեց նորապլատոնականության այդ
առաձնահատկություններըևիրկյանքիերկրորդկեսինճա
նապարհ բացեց նրաառջև: Ինչպես ցույց տվեց ապագան,
փիլիսոփայական մտքի այդ հոսանքն ուներ հեռանկար և
շուտովվաղմիջնադարյանՀայաստանում,ինչպեսևՄեր
ձավորԱրևելքիմիշարքերկրներումդարձավանտիկգիտու
թյան ու փիլիսոփայական գաղափարների կրողը: Հաղթա

նակած եկեղեցին օգտագործեց նորապլատոնականության
առանձին դրույթներ` քրիստոնեական միաստվածության
հիմնավորմանհամար:Սակայնքրիստոնեականվերաիմաս
տավորումնանգամչխանգարեցնորապլատոնականության
բարերարազդեցությանտարածմանը, որըկրումէրանտիկ
ժառանգությանհետկապվածփիլիսոփայականտեսություն
ներ և մեծապես նպաստում բուն փիլիսոփայական գիտու
թյանձևավորմանը:Եղիշենիրգաղափարներովուղիհարթեց
նորապլատոնականության`որպեսինքնուրույնուղղության
հաստատմանհամար,դրանովիսկարագացնելովհայփիլի
սոփայականգիտությանձևավորմանընթացքը:



ԳԼՈՒԽ ՉՈՐ ՐՈՐԴ

ՀՈՒ ՆԱ ԲԱՆ ԴՊՐՈ ՑԻ ԳԻ ՏԱ– ՓԻ ԼԻ ՍՈ ՓԱ ՅԱ ԿԱՆ  
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

1. Միաբ նա կու թյան և եր կաբ նա կու թյան պայ քա րի  

ազ գա յին–քա ղա քա կան մի տում նե րը և 
Հայ ե կե ղե ցու դիր քո րո շու մը

V դարիկեսինդավանաբանականվեճերը,հատկապես` 
միաբնակների (մոնոֆիզիտների) և երկաբնակների

(դիոֆիզիտների) հակամարտությունը հասան բարձրակե
տին:Քրիստոսաբանականվեճերնալեկոծումէինողջքրիս
տոնեականաշխարհը,խարխլումԱրևելահռոմեականկայս
րության հիմքերը և վտանգում պետության ամբողջակա
նությունը: Կրոնագաղափարական ընդհարումներին վերջ
տալու,հոգևորհամերաշխություն,ներպետականքաղաքա
կանկայունություն հաստատելու նպատակովՄարկիանոս
կայսերնախաձեռնությամբ451թ.Քաղկեդոնումգումար
վեց IV «տիեզերաժողովը», որը բախտորոշ նշանակություն
ունեցավքրիստոնեականեկեղեցուհետագապատմության
համար:Ժողովըկոչվածէր` հիմնավորելուհամակայսերա
կանեկեղեցուգաղափարըևկարգավորելուհամակայսերա
կանեկեղեցուուարևելյանեկեղեցիներիհարաբերություն
ները: Խնդիրը կարևորվում էր նաև, որ ալեքսանդրիական
ևանտիոքյան եկեղեցիները ձգտում էինանկախության և

առաջնության քրիստոնեական աշխարհում: Իսկ Հռոմը և
Կոստանդնուպոլիսըձգտումէինամենկերպիրենցենթար
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կելմյուսեկեղեցիները,չեզոքացնելնրանցկենտրոնախույս
միտումները:

Թեև քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիները քաջ գիտակ
ցումէինժողովիկարևորությունը,այդուհանդերձ,Հայեկե
ղեցինչմասնակցեցՔաղկեդոնիժողովին,ինչըբազումմեկ
նաբանությունների առիթ է տվել: Սակայն Հայ եկեղեցին
չէր կարող անտարբեր մնալ համաքրիստոնեական խնդիր
ների նկատմամբ, առավել ևս, որ գրաված դիրքից էապես
կախված էր նրաքաղաքական կողմնորոշումը, իսկ վերջին
հաշվով`նաևազգայինուպետականանկախությանևինք
նուրույնությանհարցերիլուծումը: 

Հայ եկեղեցու գրաված դիրքը գիտական գրականու
թյանմեջսովորաբարբացատրվումէ. 

1)Հայաստանումպատերազմականիրավիճակով(Ավա
րայրիճակատամարտիցհետո):

2) Հայազգային–ազատագրականպայքարին օժանդա
կելուՄարկիանոսկայսերմերժմամբ:

3) Հայաստանը քաղաքականապես ենթարկելու կայս
րությանքաղաքականությամբևայլն,այսինքն՝գերազան
ցապեսարտաքինգործոններով: 

 Վերոնշյալ և մյուս փաստարկները որոշակի իրական
հիմքունեն,սակայնչենկարողգլխավորգործոնհամարվել: 
Ընդսմին` հետազոտողները հաշվի չեն առնում կրոնագա
ղափարականխնդիրներնունպատակները,հատկապեսՀայ
եկեղեցու՝ազգայինշահերիկրողիևազգայինքաղաքակա
նությանու միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտի
գաղափարաքաղաքական դիրքորոշումը: Մինչդեռ Քաղ
կեդոնիժողովինչմասնակցելու, ինչպեսնաևհետագայում
խուսանավելուքաղաքականությունըպայմանավորվածէր

Հայեկեղեցուգաղափարաքաղաքականհայեցակարգայինև
հիմնավորվածդիրքորոշմամբ: 
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Կայսրությունում ստեղծված մթնոլորտում Մարկիա
նոսըպետքէպաշտպաներայնպիսիդավանանք,որըտար
բերվերև՛եգիպտական,և՛ասորականեկեղեցիներիդավա
նածբանաձևից:Այդպիսինէրերկաբնակությանբանաձևը
(«Լևոնիտոմար»),որիկողմնակիցնէինկայսրուհիՊուլքե
րիանևՀռոմիպապԼևոն I:Բացիայդ,Մարկիանոսըհեն
վում էր պետական կառույցների և ռազմական ուժի վրա: 
Ուստի`թե՛մինչևժողովը,թե՛դրաընթացքումկիրառվում
էինբոլորմիջոցները,որպեսզիընդունվիերկաբնակության
բանաձևը: Ավելին, եթե չլինեին կայսեր միջամտությունը
ևճնշումըժողովականներիվրա,ինչպեսնաևՀռոմիպապի
սպառնալիքը՝ նոր Տիեզերաժողով գումարել Իտալիայում, 
երկաբնակությանբանաձևըդժվարթեընդունվեր:Հետևա
բար` ժողովի աշխատանքի ելքը սկզբունքորեն կանխորոշ
վածէր: 

Իսկորքանովէրժողովինմանընթացքըհամապատաս
խանում Հայ եկեղեցու կողմնորոշմանն ու հայ ժողովրդի
ազգային–քաղաքական շահերին: Մասնակցելով ժողովին, 
Հայ եկեղեցու ներկայացուցիչները ստիպված պետք է հա
րեին եկեղեցական կուսակցություններից որևէմեկին: Ուս
տի`ավելիհավանականպետքէհամարելայն,որհամարժեք
գնահատելովկայսրությունումտիրողհոգևոր–քաղաքական
իրավիճակը, եկեղեցական և քաղաքական ուժերի իրական
հարաբերակցությունը,ժողովիելքիկանխորոշվածությունը, 
հայերըճիշտկողմնորոշվեցինուչմասնակցեցինՔաղկեդո
նի ժողովին՝ժամանակշահելովհետագաքայլերիմշակման
համար:

«Սպասողական քաղաքականության» սկզբունքը Հայ
եկեղեցին որդեգրել էր նախորդ երկու՝ Կոստանդնուպոլսի

(381թ.)ևԵփեսոսի (431թ.)Տիեզերաժողովներիժամանակ: 
Այս առումով սկզբունքային նշանակություն չունի այն
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հանգամանքը, որՔաղկեդոնի ժողովի ժամանակ հայ գոր
ծիչներիևնախարարներիմեծմասըգտնվումէրպարսկա
կանգերությանմեջ,որՀայեկեղեցինշարունակումէրդա
վանելառաջիներեքՏիեզերաժողովներիորոշումները:Չէ՞
որհետագայումևս,երբգերեվարվածհոգևորառաջնորդնե
րիցևնախարարներիցշատերըվերադարձանհայրենիք,Հայ
եկեղեցինպաշ տո նա պես չարտահայտեց իր վերաբերմուն
քըՔաղկեդոնիժողովինկատմամբ:Եվմիայն506թ.Դվի
նիառաջինժողովըմիջ նոր դա վոր վածձևովդատապարտեց
Քաղկեդոնի որոշումները: Սակայն դա դեռևս չէր նշանա
կումանջատումհունականեկեղեցուց,քանիորայդժամա
նակԱնաստասիոսկայսրըամենկերպփորձումէրսիրաշա
հելհակաքաղկեդոնականեկեղեցիներին: 

Այդուհանդերձ,հակաքաղկեդոնականեկեղեցիներըշա
րունակումէինմնալկրոնագաղափարականևքաղաքական
հզորուժ:Ժողովիորոշումներնընդունեցինհոգևորուաշ
խարհիկիշխանությունները,որոնցհետևումկանգնածէին
կայսերական իշխանությունը և ռազմական ուժը: Սակայն
տեղերումևհատկապեսկայսրությանարևելյանմարզերում
դրանքհախուռնբողոքուկրոնականբազմաթիվխմորում
ներառաջացրին:

Հակաքաղկեդոնական խմորումներն ու շարժումնե
րըպայմանավորված էին բազումպատճառներով:Առաջին՝
միանգամայն ակնհայտ էին ժողովի որոշումների քաղա
քական համատեքստը և միտումները. կայսրը ձգտում էր
մայրաքաղաքում կենտրոնացնել նաև կրոնաեկեղեցական
իշխանությունը, Կոստանդնուպոլսի պատրիարքությանը
հանձնել եկեղեցականառաջնությունն ու գերակայությու
նը:Երկրորդ՝ժողովնօրինականացնումէրարևելյանեկեղե
ցիների դեմ լայնածավալարշավի կազմակերպումը` դրանց
կրոնագաղափարական ու քաղաքական ոտնձգությունները
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կասեցնելուևչեզոքացնելու,իսկանուղղակիորեննաևէթ
նոտարածքային գոյացումների ներքին ինքնավարության
տարրերիոչնչացմաննպատակով:Երրորդ՝Քաղկեդոնիորո
շումներում ընդդիմադիր եկեղեցիները և քրիստոնեական
զանգվածներըտեսնում էին նզովված նեստորականաղան
դի վերածնում: Չորրորդ՝ Քաղկեդոնի բանաձևի անորոշու
թյունը խոչընդոտում էր դրա ընկալումը նույնիսկ հոգևո
րականներիշրջանում:ՄիայնՂևոնդիոսԲյուզանդացունVI 
դարիկեսինհաջողվեցարիստոտելյանտրամաբանությանև
ԿյուրեղԱլեքսանդրացուքրիստոսաբանականբանաձևիմի
ջոցովմեկնաբանելուհասկանալիդարձնելՔաղկեդոնիբա
նաձևը,որիցհետոքաղկեդոնականություննաստիճանաբար
ամրապնդեցիրդիրքերը:

Այս պայմաններում հակաքաղկեդոնականությունը
դարձավ գաղափարաքաղաքական հզոր միջոց, որի շնոր
հիվ արևելաքրիստոնեական եկեղեցիները պայքարում էին
հանուն անկախության՝ Կոստանդնուպոլսի համապարփակ
ևհամահարթեցնողքաղաքականությանդեմ,որը,ըստէու
թյան, իր հիմքում արևմտյան էր՝ հռոմեամետ: Այլ կերպ
ասած՝Քաղկեդոնի ժողովը ոչ միայն չլուծեց կրոնագաղա
փարական համաձայնեցման խնդիրը, այլև զգալի չափով
սրեցայն: 

Ուստի` բյուզանդական կայսրերը ամեն կերպ ջանում
էին հաշտության եզրեր գտնել հակամարտող կողմերի մի
ջև և չեզոքացնել ծայր առած պառակտման վտանգը: Այդ
նպատակովԶենոնկայսրըհրապարակումէիր«Հենոտիկո
նը»՝«Միասնությանմասինհրովարտակը» (482թ.),որտեղմի
շարքշեղումներենկատարվումքաղկեդոնականբանաձևից՝
հօգուտհակաքաղկեդոնականության,արգելվումենփոխա
դարձքննադատությունը,մեղադրանքները:Շարունակելով
Զենոնի քաղաքականությունը՝ 506 թ. Անաստասիոս կայս
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րընորհրովարտակովամրագրումէկայսերականիշխանու
թյան՝հակաքաղկեդոնականներինհովանավորելուդիրքորո
շումը:

Սակայնայսփաստերըբնավչենվկայումհակաքաղկե
դոնական եկեղեցիների նկատմամբ կայսրերի տածած հա
մակրանքը:Խոսքըքաղաքականծրագրիմասինէ,որինպա
տակն էր խուսանավել և փոխզիջողական հնարքների մի
ջոցովամրապնդելքաղկեդոնակությանդիրքերը, իսկդրա
հիման վրա՝ կայսրության հոգևոր–գաղափարական միաս
նականությունը: «Հենոտիկոնի»հրապարակումըհամընկավ
պարսից արքունիքի կողմից նեստորականության՝ որպես
յուրահատուկ պաշտոնական ուսմունքի հռչակման հետ
(484 թ.): Սասանյանները ձգտում էին միավորել կայսրերի
կրոնական քաղաքականությունից դժգոհ քրիստոնեական
զանգվածներին: Նման նուրբքաղաքականքայլը միտված
էրավելիսրելշիկացածմթնոլորտըԲյուզանդիայում: 

Այսպիսով` Հայ Առաքելական եկեղեցին հայտնվել էր
ծանրկացությանմեջ:Միկողմիցկայսրությանպաշտոնա
կան դավանանքը մնում էր քաղկեդոնականությունը, որը
դատապարտում էր նեստորականությունը, մյուս կողմից՝
պարսիցարքունիքըհովանավորումէրնեստորականությա
նը:Եվ,վերջապես,քանիորՀայեկեղեցիննույնացնումէր
նեստորականությունը և քաղկեդոնականությունը, ապա
ստացվումէր,որՀայեկեղեցուքաղաքականությանտեսա
կետից և՛ արևելքից, և՛ արևմուտքից նրան, ըստ էության, 
սպառնում էր միևնույն վտանգը: Դա, իհարկե, չի նշանա
կում, որքաղկեդոնականությունըևնեստորականությունը
գործնականում չէինտարբերվում:Ավելին` դրանցնույնա
ցումը հեռու գնացող գաղափարաքաղաքական միտվածու

թյունուներ.խուսափելովուղղակիորենհերքելՔաղկեդոնի
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որոշումները`Հայեկեղեցինդակատարումէրնեստորակա
նությունընզովելուճանապարհով:

Հայ եկեղեցու կողմ նո րոշ ման արտահայտություն կա
րելիէհամարելՏիմոթեոսԿուզի(Ալեքսանդրացու) «Հակա
ճառութիւնառսահմանեալսնիժողովոյնՔաղկեդոնի»երկի
հայերենթարգմանությունը(480–484թթ.):Սույնթարգմա
նությունըկարևորնշանակությունունիՀայեկեղեցուգա
ղափարաքաղաքականդիրքորոշմանբյուրեղացմանընթաց
քը բնութագրելուառումով:Այն բնավ չի նշանակումՀայ
եկեղեցու հակվածություն դեպի միաբնակությունը: Հայ
եկեղեցու գաղափարախոսները կայսրերի գործողություն
ները իրավամբ դիտում էին որպես հարկադրված քայլեր, 
զիջումներ,բայցոչկրոնականքաղաքականությանարմա
տականվերանայում,գիտակցումէինդրանցժամանակավոր
բնույթը:Բացիայդ, «Հակաճառության»թարգմանությունը
ևսդեռևսչէրվկայումՀայեկեղեցուպաշտոնականդիրքո
րոշմանմասին:

Այսնկատառումներիօգտինէխոսումայնհանգաման

քը,որԴվինիառաջինժողովումհայհոգևորականությունը
ընդամենը հավանություն է տվել Զենոնի «Հենոտիկոնին»: 
Հավանաբար`դաէրժողովիգումարմանգլխավորնպատակը
և ոչթեՔաղկեդոնի ժողովի որոշումների հերքումը:Քաղ
կեդոնի ժողովի որոշումներն ուղղակի քննադատության
չենթարկվեցին, ինչը բացատրվում է ոչ միայնայն բանով, 
որայդժամանակՀայաստանըդեռևսգտնվումէրկախվա
ծությանմեջկայսրությունից,այլևայնպատճառով,որբուն
կայսրությունումևս վեճերըդեռևսավարտված չէին:Այս
պիսով`ԴվինիառաջինժողովումՀայեկեղեցուգրավածդիր
քորոշումընշանակումէրիրականսահմանազատումնեստո

րականեկեղեցուց՝Պարսկաստանիգաղափարաքաղաքական
ևկրոնականգծիիրականացնողից,իսկներունակաբար՝նաև
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Արևելահռոմեականկայսրությանպաշտոնականդավանան
քից:

Հայքաղաքականմտածողներիևգաղափարախոսների
համար ակնհայտ էր, որ բյուզանդական կայսրերի վարած
փոխզիջողական քաղաքականությունը սոսկ հարկադր
ված գործողություն է: Կայսերական քաղաքականությու
նըկարողէրարագևկտրուկփոխվել,ինչըփաստորենտե
ղիունեցավՀուս տի նոսկայսեր (518–527թթ.)ևհատկապես` 
Հուս տի նիա նոս Մե ծի (527–565թթ.) օրոք: Բացիայդ, նեստո
րականությունը484թ.ստացավպաշտոնականկրոնիկար
գավիճակ և դարձավ պարսից արքունիքի պետական քա
ղաքականության և գաղափարախոսության պաշտոնական
իրականացնողըքրիստոնեականաշխարհում:Հայեկեղեցու
համարնեստորականությանհզորացումըոչպակասվտան
գավոր էր, քանքաղկեդոնականությանհզորացումը:Վեր
ջապես` այդ ժամանակ Պարսկաստանում սկսվեցին ասորի
հակաքաղկեդոնականներիխիստհալածանքները,որոնքհե
տապնդվումէիննաևԲյուզանդիայում:

Կրոնաեկեղեցական և գաղափարաքաղաքական խառ
նաշփոթությանպայմաններումՀայեկեղեցունանհրաժեշտ
էրգաղափարադավանաբանականորոշակինախադրյալներ
մշակելհետագագործունեությանհամար,ազգայինգիտակ
ցությունընախապատրաստելդավանաբանականհնարավոր
վեճերինուպայքարին:ՏիմոթեոսԿուզի«Հակաճառության» 
թարգմանությունը ոչպաշտոնական ձևով ուրվագծում էր
Հայեկեղեցուդիրքորոշումը,որըտարբերվումէրԲյուզան
դիայիևՊարսկաստանիդիրքորոշումներից:Մինչդեռ,կրո
նական դավանանքներից մեկի պաշտպանությունը կհան
գեցներհզորտերություններիցմեկիզավթողամոլությանը: 
Այդիսկպատճառովհիշյալհուշարձանիթարգմանությունը
կարելիէդիտելորպեսնախապատրաստականաշխատանքի
փուլերիցմեկը:
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Իրոք,Հուստինոսկայսերևհատկապես`Հուստինիանոս
Iկայսերօրոք,ովքերդաժանուանհաշտպայքարծավալե
ցինհակաքաղկեդոնականներիդեմ,քաղկեդոնականբանա
ձևըհաղթանակեց՝դառնալովնաևտի րա պե տող:Կայսրու
թյանշրջանակներումերկարատևվեճիևպայքարիճակա
տագիրըվերջապեսլուծվեց:Եվհենցդրանիցհետո,554թ.
ԴվինիերկրորդժողովումՀայեկեղեցինպաշտոնապեսնզո
վեցնեստորականությունըևքաղկեդոնականությունը՝որ
պեսնեստորականաղանդիտարատեսակ:Դաարդենկարելի
էդիտելորպեսՀայեկեղեցուվերջնական՝նաևգաղափարա
կանխզումհունականեկեղեցուց: 

Թեևհայեկեղեցականգործիչներնուգաղափարախոս
ները տարբերակում էին նեստորականությունն ու քաղկե
դոնականությունը, սակայն երկաբնակության հերքումն
ինքնինչէրնշանակումնաևնեստորականությանհերքում, 
քանզիՔաղկեդոնիժողովընույնպեսնզովելէրնեստորա
կանությունըորպեսաղանդ:Մինչդեռնեստորականության
հերքումը և քաղկեդոնականության` որպես նեստորակա
նության տարատեսակի դիտումը հնարավորություն էին
տալիս սահմանազատվել և՛Քաղկեդոնի բանաձից, և՛ նես
տորական եկեղեցուց: Ուստի` քաղկեդոնականության՝ որ
պեսնեստորականությաննզովքըհավասարապեսուղղված
էրև՛բյուզանդական,և՛պարսկականգաղափարականուհո
գևորզավթողականությանդեմ: 

ՀայաստանիևՀայեկեղեցումիջազգային,քաղաքական
ու միջեկեղեցական հարաբերություններում զբաղեցրած
դիրքիքննարկմանհարցումմիշտպետքէնկատիունենալ
կարևորագույնմիհանգամանք,այնէ՝քրիստոնեությունը
պետականկրոնհռչակվեցնաևքաղաքականնկատառում
ներով`իբրևազգայինմիասնականությանևպետականհա
մակարգի ամրապնդման հոգևոր ու գաղափարական հզոր
միջոց:Մյուսկողմից՝հայկականթագավորության(պետու
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թյան)վերացումիցհետոՀայեկեղեցինստանձնեցնաևպե
տական–քաղաքականորոշգործառույթներ:

ԵթեԲյուզանդիանևՊարսկաստանը ձգտում էին կրո
նաեկեղեցականգործոնիշնորհիվհայժողովրդինթելադրել
իրենցքաղաքականությունը,իսկկրոննուեկեղեցինհան
դեսէինգալիսսոսկորպեսդրաիրականացմանմիջոց,ապա
Հայ եկեղեցին ինքնինխորհրդանշում էրազգային–քաղա
քականանկախությանգաղափարը:Ուստի`Հայաստանիեր
բեմնդրսևորած«հռոմեամետ»կողմնորոշումըբացատրվում
էր ոչ այնքան կրոնական նկատառումներով, որքան մյուս
հզոր հարևանի՝ Սասանյան Պարսկաստանի զավթողական
քաղաքականության ուժեղացմամբ: Արևելահռոմեական
կայսրությունը`Բյուզանդիան,դիտվումէրառաջինհերթին
ռազմաքաղաքականևամենևինոչկրոնաեկեղեցականհնա
րավորդաշնակից:

Թե՛Արևելյան,թե՛ԱրևմտյանՀայաստանիռազմաքա
ղաքականկողմնորոշումըգլխավորապեսպայմանավորված
էրազգայինինքնապաշտպանության,Հռոմեականկայսրու
թյանևՊարսկաստանիմշտականոտնձգություններինդիմա
կայելուխնդիրներով: Պարսկաստանի զավթողականության
աճի պարագայում Հայաստանը կողմնորոշվում էր դեպի
Արևմուտք,ևհակառակը:Հայաստանինկատմամբնմանմո
տեցումէինդրսևորումնաևկայսրությունըևՊարսկաստա
նը:ԻսկերբՀայեկեղեցինհայտնվումէրկրոնականկրկնակի
ճնշմանտակ,հայերըկողմնորոշվումէինդեպիԲյուզանդիա, 
իսկերբվտանգըհեռանումէր, նրանքկրկինհետևումէին
ազգայինեկեղեցականանկախությանսկզբունքին:

Դաբնականխուսանավումէր,որովհետևբյուզանդական
եկեղեցուցանջատումըպահանջումէրմիայնհրաժարվելեր

կաբնակության բանաձևից, մինչդեռ մազդեականության
կամ նմանօրինակ կրոնականայլ դավանանքի ընդունումը
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կպահանջեր դարերի ընթացքում ձևավորված եկեղեցական
կազմակերպության ոչնչացում, ազգի կրոնական ու հասա
րակականգիտակցությանմեջարմատականփոփոխություն
ներ,այսինքն՝այնսկզբունքների,նորմերի,արժեքներիոչն
չացում, որոնք խորհրդանշում էին ազգային կեցությունը, 
նրաանցյալը,ներկանևապագան:Դրանովենորոշհետա
զոտողներբացատրումայներևույթը,որՀայեկեղեցուհո
գևորառաջնորդներիցոմանքերբեմնստիպվածտուրքէին
տալիս բյուզանդական կայսրության կրոնաքաղաքական
պահանջներին,բայցերբեք՝զրադաշտականությունը:

Այսպիսով`Հայեկեղեցինկրոնաեկեղեցականխնդիրնե
րի լուծման ճանապարհով ձգտում էր լուծել համազգային
նշանակություն ունեցող հարցեր, քանզի վերջին հաշվով
դրանիցէինկախվածնաևեկեղեցուդիրքնուկարգավիճա
կը: Կոնկրետ պատմական պայմաններում դա նշանակում
էրգաղափարաքաղաքականայնպիսիդիրքորոշմանևկրո
նաեկեղեցականայնպիսիդավանանքիմշակում,որոնքկա
պահովեինազգային–եկեղեցական ինքնուրույնությունը և

միաժամանակկչեզոքացնեինայդկապակցությամբծագած
ոտնձգություններըինչպեսԱրևմուտքից,այնպեսէլԱրևել
քից:

Հասկանալիէնաև,որՀայեկեղեցինբազմիցսհնարա
վորությունէունեցելիրտեսակետնարտահայտել,սակայն, 
հաշվիառնելովԲյուզանդիայումևՊարսկաստանումտիրող
կրոնագաղափարականմթնոլորտը, ինչպեսնաևմիջազգա
յինասպարեզումռազմաքաղաքական ուժերիդասավորու
թյունը, նա զանազան պատրվակներով և դիվանագիտա
կան հնարքների միջոցով երկար ժամանակ հետաձգեց իր
պաշտոնականորոշումը՝համոզվելուպայքարիվերջնական

արդյունքի մեջ, ինչն էլ տեղի ունեցավ VI դարի երկրորդ
քառորդում:Այսինքն՝կարելիէպնդել,որքրիստոսաբանա
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կանխնդրի՝Հայեկեղեցուհակաքաղկեդոնականբանաձևի
պաշտոնականընդունումըզգալիորենպայմանավորվածէր
Բյուզանդիայումքաղկեդոնականությանվերջնականհաղ
թանակով:Հայեկեղեցու՝որպեսհամահայկականքաղաքա
կանկազմակերպությանևգաղափարականգործոնիհամար
օրակարգի գլխավոր խնդիրն ազգային–քաղաքականն էր, 
որըհնարավորէրլուծելկրոնաեկեղեցականայնպիսիհայե
ցակարգիպաշտպանությամբևհիմնավորմամբ,որնըստէու
թյանհնարավորությունէրընձեռումշեշտելուզարգացնել
ազգային–քաղաքականանկախությանևինքնավարության
գաղափարները: Հենց համազգային բովանդակությունն էլ
նպաստում էր մյուս խնդիրները գործառութային մեկ ամ
բողջիմեջմիավորելուն:Ուստի`բնավէլբացառվածչէ,որ
ե թե Բյու զան դիա յում հաղ թա նա կեր հակաքաղկեդոնական

քրիստոսաբանական բա նա ձևը, ա պա Հայ ե կե ղե ցին պաշ
տո նա պես կըն դու ներ քրիս տո սա բա նա կան խնդրի մեկ նա
բա նության այն պի սի տար բե րակ, ո րը տար բեր վեր Բյու
զան դիա յի պաշ տո նա կան դա վա նան քից:Հայտնիէ,որՀայ
եկեղեցին պաշտպանում էր հակաքաղկեդոնականության
չափավոր ձևը` ի տարբերություն արևելաքրիստոնեական
միշարքեկեղեցիների,ինչըբովանդակումէրդավանաբա
նական և գաղափարատեսական ձևափոխությունների նե
րունակություն:

Այսպիսով`ՔաղկեդոնիժողովիցմինչևԴվինիերկրորդ
ժողովը(554թ.)ընկածմեկդարյաժամանակաշրջանումՀայ
եկեղեցին վարում էր բավականաչափ նուրբ և ճկուն քա
ղաքականություն` վարպետորեն զուգորդելով կրոնագա
ղափարական ու քաղաքական պայքարի մարտավարական
ուռազմավարականմիջոցները:Պատմականայդբարդդա
րաշրջանումՀայեկեղեցինկարողացավդիվանագիտական
ու քաղաքական զանազան խուսանավումների շնորհիվ
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պաշտոնապեսչարտահայտելքրիստոսաբանականխնդրիիր
ըմբռնումը,ինչըգործնականումնշանակումէրպահպանել
եկեղեցական–դավանաբանական ինքնությունն ու անկա
խությունը:Միաժամանակդանշանակումէրհայազգիհո
գևոր,գաղափարական,մշակութային,իսկմիջնորդավորված
ձևով`նաևքաղաքականինքնությանպահպանում:Իսկայդ
ամենը հնարավոր էր միայն քաղաքագիտական առումով
համակողմանիորենմշակվածուհիմնավորվածհայեցակար
գիառկայությանպարագայում:Այստեսակետիցանհիմնէ
թվումայն գիտնականների կարծիքը, որի համաձայն` Հայ
եկեղեցու մեկ դար վարած քաղաքականությունը, փաստո
րեն,իրավիճակայինբնույթուներևանդրադարձէրարտա
քինկոնկրետազդակներինկատմամբ:

Վերոշարադրյալից նաևհետևում է, որ հիշյալխնդիր
ների լուծման ժամանակ հայ քաղաքագետներն ու գաղա
փարախոսներն առաջնորդվում էին հզոր կենտրոնական
իշխանության, պետական ամբողջականության, ազգային
ինքնապաշտպանության և ինքնիշխանության քաղաքա

կանհայեցակարգով:Թեևթվարկվածհանգամանքներըվե
րաբերումենՀայաստանիպատմությանտարբերփուլերին
(միդեպքումգործունենքպետականությանառկայության
պայմաններում,մյուսդեպքում՝դրաբացակայությանպայ
մաններումստեղծվածիրավիճակիհետ),սակայն,բոլորդեպ
քերում, նշմարվում է քաղաքական մտածողության հայե
ցակարգային ուղղվածությունը, գաղափարաքաղաքական
իրավիճակներիվերլուծությանմոտեցումներիուսկզբունք
ներինույնականությունը,որոնքժամանակիընթացքումև
պայմաններիփոփոխությանըզուգընթացհարստանումեն՝
ավելանալովնորնիստերևերանգներ:Այսգործընթացըկա
րելիէներկայացնելորպեսվերընթացգիծ,որիմեկնակետն
է ՏիգրանՄեծի դարաշրջանում ձևավորված քաղաքական
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հայեցակարգը:Բոլորդեպքերիհամարընդհանուրնայնէ, 
որգործնականքաղաքականությանհիմնականգործառու
թայինմիջոցըգաղափարախոսականգործոննէ՝ իր տարա
բնույթդրսևորումներով:

2. Ան տիկ մշա կույ թը ազ գա յին կե ցու թյան 
հա մա տեքս տում

Քաղկեդոնիժողովումերկաբնակներիհաղթանակըանո
ղոքպայքարինորալիքառաջացրեց:Հակաքաղկեդոնական
եկեղեցին պատասխանեց ոչ պակաս ուժգնությամբ: Հայ
եկեղեցին,խուսափելովհայտարարելիրպաշտոնականդիր
քորոշումը և հետևելով առաջին երեք տիեզերաժողովների
որոշումներին,փաստորեն,հայտնվեցերկաբնակներիքննա
դատության դաշտում: Դավանաբանական վեճերի խորա
ցումըևԱրևելյանՀռոմեականկայսրությանզավթողական
ոտնձգությունների խստացումը Հայ եկեղեցու առջև նոր

խնդիրդրեց՝ճիշտկողմնորոշվելկրոնադավանաբանականև
քաղաքականընտրությանմեջումշակելհամապատասխան
դիրքորոշում:

Գաղափարական ու տեսական–աստվածաբանական
առումովփորձառուհակառակորդիհետդիմակայությունը
հոգեմտավոր ջանքեր, տրամաբանական–փիլիսոփայական
մեծվարպետություն,տրամաբանորենկուռևտեսականորեն
հիմնավորվածհայեցակարգէրպահանջում:Անհրաժեշտէր
նաև քրիստոսաբանական և Ս. Երրորդության խնդիրների
սեփական ըմբռնման գաղափարատեսական և տրամաբա
նականհիմնավորում: Իսկքանի որ կրոնագաղափարական
պայքարըհիմնվածէրնաևանտիկտրամաբանական–փիլի
սոփայականզինանոցիվրա,ապաանհրաժեշտէրհամապա
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տասխան տեսական կողմնորոշում մշակել: Դա իր հերթին
պահանջում էր քերականության, հռետորական արվեստի, 
տրամաբանության, փիլիսոփայության ևայլ գիտություն
ներիարագզարգացում,առանցորի`անհնարէինբանական
միջոցներով աստվածաբանական խնդիրների իմաստավո
րումնուլուծումը:

Այդուղղությամբձեռնարկվածքայլերըհասցեագրված
էինգլխավորապեսհնարավորգաղափարականհակառակոր
դին: Համոզված չլինելովքրիստոնեականաշխարհում կրո
նաեկեղեցականկուսակցություններիմիջևծավալվածպայ
քարիելքիհարցում`հայգաղափարախոսներնուտեսաբան
ներըձգտումէինհոգևորուտեսականամուրհիմքստեղծել՝ 
ան կախ այն բա նից, թե ում հետ պի տի գործ ու նե նան հե տա
գա յում՝ պաշ տո նա կան քաղկեդոնականության, թե դե ռևս 
հ զոր հակաքաղկեդոնականության հետ:Կարևորնայնէր,որ
պատրաստ լինեն` հույն աստվածաբանների հետ դավանա
բանականվեճերմղելուևպաշտպանելուազգայինկրոնա–
եկեղեցական հայեցակետի, գաղափարախոսական ինքնու
րույնությանևանկախությանգաղափարականհիմքերը:

Անտիկ տրամաբանական–փիլիսոփայական ժառանգու
թյանը անդրադառնում էին դեռևս հայ հայրաբանական
գրականության մեջ (Մեսրոպ Մաշտոց, Եզնիկ Կողբացի, 
Եղիշե):Սակայնքննվողժամանակաշրջանումազգայինգա
ղափարախոսությանառավելգործնականպաշտպանության
համարդաբավարարչէր:Անհրաժեշտէրանմիջականորեն
դիմելանտիկմտքիգանձարանին, ինչնէլիրագործեցհայ
հունաբանդպրոցը, որիներկայացուցիչները՝Դա վիթ Քե րա
կա նը (Vդ.), Ղա զար Փար պե ցին (Vդ.), Մով սես Խո րե նա ցին (Vդ.), 
Դա վիթ Ան հաղ թը (V–VIդդ.)ևուրիշներ,հելլենիստականփայ
լունկրթությունէինստացել:

Հայհունաբանդպրոցիբազմանիստևբեղմնավորգոր
ծունեությունըէապեսնպաստեցհայքրիստոնեականմշա
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կույթի համատեքստում անտիկ մշակութային ժառանգու
թյաններմուծմանըևայնազգայինտեսականևմշակութա
բանականմտածողությանսեփականությանվերածելուն:

Ասվածը,սակայն,չինշանակում,որմիայնայդժամա
նակաշրջանում և միայն հունաբան դպրոցի շնորհիվ հայ
մտավորականությունը հաղորդ դարձավ անտիկ գիտու
թյաննումշակույթին:Անտիկհեղինակներիերկերինևուս
մունքներինհայհասարակությանկրթվածմասըլավծանոթ
էրհայկականգրերիգյուտից,առավելևսհունաբանդպրոցի
գործունեությունիցշատառաջ:Այստեղխոսքը,միկողմից, 
ազգայինգրերիհիմանվրաանտիկժառանգությանյուրաց
մանուտարածմանմասինէ`ինչպեսգիտական,այնպեսէլ
ուսումնակրթական նպատակներով, որը հասցեագրված էր
հասարակության առավել լայն շերտերին, մյուս կողմից՝
այդ ժառանգությունը աշխարհայացքային, գաղափարա
կան,հոգևոր–մշակութային,բարոյահոգեբանական,ուսում
նակրթական նոր համակարգում ներմուծելու մասին, ինչն
իր հերթին պայմանավորված էր գաղափարաքաղաքական

գործընթացներովևդրանցանմիջականորենառնչվողքրիս
տոնեությանընդունմամբ: 

Հելլենիստական գործոնի աշխուժացումն ու վերելքը
Հայաստանում, երբ այն նախկին հելլենիստական աշխար
հումամենուրեքտեղիէրտալիսևանկումապրում, սովո
րաբարբացատրվումէգոյությունունեցողհելլենիստական
հարուստավանդույթներովուVդարիկեսինեկեղեցական–

աստվածաբանականվեճերիսրմանհետևանքովառաջացած
պահանջմունքներով: Բայց այս բացատրությունը չի պա
տասխանումայն հարցին, թե ինչուայդ ժամանակ գաղա
փարաքաղաքականհզորուժիվերաճածՀայեկեղեցին«կա
նաչլույս»բացեցանտիկժառանգությանառջև:Եթեխոսքը
սոսկ տրամաբանական–տեսական զինանոցի մասին լիներ, 



 ԳԼՈՒԽ Դ, ՀՈՒՆԱԲԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԳԻՏԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 289

ապաայդհարցըբավարարչափովլուծվածէրհայհայրա
բանականփիլիսոփայությանմեջ:Բացիայդ,նշվածմիտու
մըբնորոշէրհայրաբանությանթե՛արևելյան,թե՛արևմտ
յաններկայացուցիչներին: 

Անդրադառնալով հունաբան դպրոցի գործունեության
ընդհանուրբնութագրմանը`Ս.Ս.Արևշատյանընշումէ,որ
հայհունաբանությունը«արտահայտվումէրհունականգի
տությանը,գրականությաննուհունականաշխարհիմշակու
թային հարուստ ավանդույթներին հակվածությամբ, բայց 
բնավ ոչ քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման մեջ: Դա յու րա հա տուկ 
մշա կու թա յին հու նա բա նություն էր, ո րը հա կադր վում էր և՛ 
բյու զան դա կան զավ թո ղա մո լությա նը, և՛ կղե րա կան շրջան
նե րի տե ղա կան պահ պա նո ղա կա նությա նը, և՛ քա ղա քա կան 
ա ռու մով ան հե ռան կար պարս կա սի րությա նը (ընդգծումն
մերնէ. –Կ.Մ.)»1:Ընդորում`գիտնականըելնումէելակետա
յինայնգաղափարից,որիհամաձայն`Բյուզանդիանհունա
կանաշխարհիգլխավորևբնականժառանգորդնէ:Բայցայդ
դեպքումանհասկանալիէմնում,թեհայկականմշակութա
յինհունաբանությունըինչպեսէրհակադրվումբյուզանդա
կանզավթողամոլությանը՝ միպետությանքաղաքականու
թյանը, որնայդ նույն մշակութայինաշխարհիարժեքների
անմիջականկրողնէ՝դրանքօգտագործելովորպեսզավթո
ղականքաղաքականությանգործիք:

Բացիայդ,թեևՍ. Ս.Արևշատյանըհատուկ շեշտում է
հունամետ (իմա՝ բյուզանդամետ)քաղաքականկողմնորոշ
մանբացակայությունը,սակայնբյուզանդականզավթողա
մոլությանը հակադրվելու մասին միտքն արդեն որոշակի
քաղաքականմիտում է բովանդակում:Այդուհանդերձ, նա
լիովինբացառումէնույնիսկքաղաքականերանգիառկա

1  Ñ. Ñ. Àðåâøàòÿí, Ôîðìèðîâàíèå ôèëîñîôñêîé íàóêè â äðåâíåé Àðìå-
íèè. Ñ. 143. 
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յությունը՝պնդելով,թեհայերիհունասիրությունը«արտա
հայտվում էր միայն հունական մշակույթի՝ որպես հոգևոր
զարգացման և կրթվածության չափանիշի, ժառանգման
մեջ»1:ԱյսբնութագիրընափաստորենտարածումէՀայաս
տանումհելլենիստականմշակույթիվրաառհասարակ:

Հայեցակարգային–մեթոդաբանական նշված դատողու
թյուններում առկա է որոշակի հակասություն, քանզի մի
կողմից հունաբան դպրոցի գործունեության մեջ բացառ
վում է քաղաքական որևէ կողմնորոշում կամ միտվածու
թյուն,իսկմյուսկողմից՝այնորոշակիորենհակադրվումէ
բյուզանդական զավթողամոլությանը: Մինչդեռ զավթո
ղամոլություննիրդրսևորմանցանկացածձևումչիկարող
ակնհայտ կամ թաքնված քաղաքական ուղղվածություն
չունենալ:Ուստի,կարծումենք,որայստեղխոսքըոչթեառ
հասարակ քաղաքական միտվածության բացակայության, 
այլ քաղաքականայնպիսի ենթատեքստի մասին է, որը չի
կարելի հունամետ համարել: Այսինքն՝ հունական մշակու
թային ժառանգությունը Հայաստանում կոչված էր լուծել

այնպիսի,այդթվում՝քաղաքականխնդիրներ, որոնքչէին
տեղավորվումՀայաստանինկատմամբԲյուզանդիայիքա
ղաքականնպատակներիշրջանակներում:

Այսդեպքումայլհարցէծագում՝իսկինչպե՞սդահնա
րավորեղավ:Մշակույթիոլորտըքաղաքականությանոլոր
տիհետկապվածէմիջնորդավորվածձևով:Եթեընդունվում
է մշակութային արժեքների միջոցով քաղաքականխնդիր
ներիլուծմանհնարավորությունը,ապահայհունաբաննե
րին երբեք չէր հաջողվի կատարել առաջադրված առաքե
լությունը,բայցնրանք,այնուամենայնիվ,դակատարեցին՝
ակտիվորեն խթանելով ինքնատիպ մշակույթի ստեղծման

և հելլենիստական սկզբի ամրապնդման գործընթացը: Բա

1  Նույնտեղում, էջ 189.
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ցի այդ, նշված երևույթի բացատրությունը վերոհիշյալ
տրամաբանության ենթատեքստում այնքան էլ համոզիչ
չէ: Առաջադրված նկատառումները պահանջում են հարցի
քննության տրամաբանության մեջ որոշակի ճշգրտումներ
մտցնել, որոնք, իրենց հերթին, մասնակիորեն փոխում են
նաևելակետայինդրույթները. կամպետքէընդունելհու
նական մշակույթի ժառանգորդման և յուրացման ձևերի
տարբերությունըՀայաստանումևԲյուզանդիայում,կամէլ
հրաժարվելայնմտքից,թեհայկականմշակութայինհունա
բանությունըդիմակայումէրբյուզանդականզավթողամո
լությանը,քանզիդաչէրկարողտեղիունենալժառանգորդ
մանբովանդակությանևձևերինույնությանպարագայում: 
Դաառավելևսհնարավորչէր,եթեընդունվումէ,որԲյու
զանդիանիրմշակութայինքաղաքականությանմեջլիովին
հիմնվումէրանտիկժառանգությանվրա:

Եվ որքան էլ տարօրինակ հնչի, այդուհանդերձ, Հա
յաստանում և Բյուզանդիայում կատարվող իրական գոր
ծընթացներըհանգեցնումենայնեզրակացության, որհայ 
հու նա բան ներն ա վե լի ան մի ջա կան և ստեղ ծա գոր ծա բար 
էին դի մում հին հու նա կան մշա կու թա յին և հատ կա պես գի
տա փի լի սո փա յա կան ժա ռան գությա նը, քան բյու զան դա կան 
հե ղի նակ նե րը: Թվում է, թե հունական մշակույթի ժառան
գորդման և կիրառման ձևերի տարբերությունը գաղափա
րական–տեսական անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծեց
մշակութային, իսկ միջնորդավորված ձևով՝ նաևքաղաքա
կանտարբեր նպատակների իրականացման համար, որն իր
հերթին տեսական հիմք ստեղծեց բյուզանդական մշակու
թային,գաղափարականևքաղաքականզավթողամոլությա
նըդիմակայելուհամար:Այսինքն՝հա նուն գա ղա փա րա կան, 
իսկ հե ռան կա րում նաև քա ղա քա կան ան կա խության պայ քա
րը զու գակց վում էր մշա կու թա յին ինք նության հա մար մղվող 
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պայ քա րին, ո րը Հա յաս տա նի պայ ման նե րում եր բեմն ձեռք 
էր բե րում մշա կույ թի, գի տության և փի լի սո փա յության ո լոր
տում հա րևան պե տություն նե րի վա րած քա ղա քա կա նության 
հետ միջ նոր դա վոր ված, «վե րառ ված» առ ճա կատ ման ձև: 

Հետազոտականնմանկտրվածքիառանձնացումըհնա
րավորություն է ընձեռում նորովիարժևորել և գնահատել
միջնադարյանՀայաստանիայնպիսիռահվիրաններիպատ
մամշակութային դերակատարությունը և գրավոր ժառան
գությունը,ինչպիսիքենԴա վիթ Ան հաղ թը (V–VIդդ.)ևԱ նա
նիա Շի րա կա ցին (VIIդ.), մասնավորապես`ԴավիթԱնհաղթի
հայրենիքվերադառնալուպատճառները (հետազոտողները
լռելյայնշրջանցումենվերջինհանգամանքը):

ԴավիթԱնհաղթի գործունեությունը համընկավ Բյու
զանդիայում հելլենիստական մշակույթի ներկայացուցիչ
ների նկատմամբ հալածանքների, կայսրության սահման
ներիցնրանցփախչելու(նաևՊարսկաստանևՀայաստան), 
հելլենիստական մշակութային կենտրոնների և փիլիսոփա
յականդպրոցներիփակման,անտիկոգուբովանդակազրկ
ման շրջանին: Նրա փիլիսոփայական մտածելակերպը և
տեսաբանման սկզբունքներնանհարիր էին Բյուզանդիայի
գիտամշակութային քաղաքականությանը, կայսրության
մեջտիրողգաղափարականմթնոլորտը,ինչնէլհանգեցրեց
գիտության,փիլիսոփայությանևկրթությանոլորտներում
արմատականվերակողմնորոշման:ԴաէԴավիթԱնհաղթի
հայրենիքվերադառնալու (իմա՝փախուստի) իրական,թեև, 
իհարկե,ոչմիակպատճառը:

Այդ ժամանակ Հայաստանումարդեն գործում էր հու
նաբանդպրոցը,հայերենէինթարգմանվելանտիկմտքիմի
շարք հուշարձաններ: Հայրաբանական փիլիսոփայության
շրջանակներումքաղաքացիության իրավունք էին ստացել
անտիկ և քրիստոնեական մտքի համատեղելիության հա
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յեցակարգը, անհրաժեշտության դեպքում հեթանոսական
աղբյուրներին դիմելու սկզբունքը (Եզնիկ Կողբացի), նո
րապլատոնականփիլիսոփայությանավանդույթների,մաս
նավորապես` պյութագորական և նորապլատոնական տիե
զերաբանությանութվերիմիստիկայիյուրացումը(Եղիշե): 
Թվարկվածհանգամանքներըամբողջությանմեջգաղափա
րատեսականհիմքստեղծեցինԴավիթԱնհաղթիփիլիսոփա
յականուսմունքիընկալմանևյուրացմանհամար:

Այսպիսով` V–VIIդարերումՀայաստանումտեղիէունե
նումհելլենիստականմշակույթիյուրատեսակզարգացում, 
ինչ-որիմաստով՝վերելք,ինչըստացավուշ հայ կա կան հե լլե

նա կա նու թյուն անվանումը: Նույնիսկ, երբ Հուստինիանոսի
օրոքԲյուզանդիայումվերջտրվեցհելլենիստականավան
դույթներին, Հայաստանում դրանք չընդհատվեցին: Այս
երևույթըբացատրվումէհետևյալհանգամանքներով. 

1)Հայաստանումհելլենիստականբազմադարյաավան
դույթներիառկայությամբ,որոնքընդգրկումէինհասարա
կականևմշակութայինկյանքիամենատարբերոլորտները, 
պետականկառույցներիուկառավարմանհամակարգը:Այս
ևմիայնայսիմաստովկարելիէխոսելհայկականհելլենիս
տականմշակույթիբնականշարունակությանմասին:

2)Այսավանդույթներըհանդեսէինգալիսորպեսքաղ
կեդոնականության դեմ գաղափարադավանաբանական
պայքարիարդյունավետմիջոց, որպեսանդրադարձ` հայե
րի և բյուզանդացիների միջևխորացող դավանաբանական
ևառհասարակգաղափարախոսականպայքարինկատմամբ:

Եվ իրոք, V դարի կեսին դավանաբանական վեճերի
սրումն արտաքին այն գործոններից էր, որն էապես խթա
նեցհունաբանդպրոցիգործունեությունը,հայմշակութա
յինմիջավայրումամրապնդեցհունականոգին:Վերոհիշյալ
նկատառումներըհիմքենտալիսառանձնացնելումիհան
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գամանք ևս, որը քաղաքական երանգավորում, նույնիսկ
քաղաքականբնույթէհաղորդումինչպեսհունաբանդպրո
ցի գործունեությանը, այնպես էլ հիշյալ ժամանակամիջո
ցումհայհելլենիստականմշակույթինառհասարակ: Դա ան
տիկ ո գու տա րա ծումն էր մի ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ Բյու
զան դիա յում այն ան կում էր ապ րում, ինչն ա պա հո վում էր 
երկ րի գի տա փի լի սո փա յա կան և առ հա սա րակ մշա կու թա յին 
ինք նությու նն ու ան կա խությու նը բյու զան դա կան տե սա կան 
մտքից և փա կում հա րևան հզոր տե րության գա ղա փա րա քա
ղա քա կան ազ դե ցության ու հո գևոր են թարկ ման ևս  մեկ, թեև 
միջ նոր դա վոր ված ու ղի:

Նշված գործոնների առկայությունը Հայաստանի հա
մարապահովեցայնյուրահատուկտեղը,որնաունիքաղա
քակրթության պատմության մեջ` անտիկ ժառանգության
նկատմամբվերաբերմունքիևդրայուրացմանուզարգաց
մանառումով: «V–VIդարերըմիժամանակէր, երբհինաշ
խարհումքրիստոնեականմշակույթիհետհամադրվածան
տիկմշակույթիմիակպահապանըՀայաստաննէր»:Հիշյալ
գործոններն այն նպաստավոր պատճառներն էին, որոնք
հանգեցրինայնբանին,որ«ֆեոդալականացողՀայաստանի
մշակութայինզարգացմանմեջընդմիջում,ինչպեսևքրիս
տոնեական մշակույթի և «հեթանոսական» հելլենիստական
մշակույթիմիջևխզումչկար»1:

Հոգևոր–մշակութայինայս երևույթիհնարավորությու
նը վաղ ավատատիրական Հայաստանում, քրիստոնեական
աշխարհայացքիևեկեղեցուգաղափարաքաղաքականկար
գավիճակիհզորացմանդարաշրջանումբացատրվումէ«ար
տաքին»գործոններիմիամբողջհամալիրիառկայությամբ, 
որոնք պատմամշակութային տվյալ ժամանակաշրջանում

ստվերումէին«ներքին»օրինաչափությունները:Ուստի`շեշ

1  Êóëüòóðà ðàííåôåîäàëüíîé Àðìåíèè: IV–VII ââ. Åð., 1980. Ñ. 58. 
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տերի,խնդիրներիևնպատակներիփոփոխումըանընդունելի
չէրհամարվում,առավելևս,որայդուղղությամբձեռնար
կված քայլերը, ի վերջո, ծառայում էին միևնույն վերջնա
կան նպատակին՝ ժողովրդի մշակութային ինքնության, հո
գևորմիասնությանպահպանմանը,քաղաքականանկախու
թյանևպետականինքնուրույնությանվերահաստատմանը, 
այսինքն՝ այն նպատակին, որին իրենց գործունեությամբ
ձգտում էին Հայ եկեղեցին, ազգի գաղափարախոսները և
հայրենանվերմասը:

Հարկ է հատուկ նշել, որասվածնամենևին էլ չի նսե
մացնում բյուզանդական քաղաքակրթության պատմամ
շակութայինդերնունշանակությունը:Դաչինշանակում
նաևժամանակինտարածվածայնհայեցակետիվերականգ
նում, որի համաձայն` բյուզանդական մշակույթն անտիկ
մշակույթի համեմատ հետադիմական էր, վերջինիս թույլ
արձագանքը:Միաժամանականտիկ շրջանից միջնադարին
անցման ժամանակաշրջանի բյուզանդական մշակույթը չի
կարելի դիտել նաև կոնտինուիտետի, այսինքն՝անընդհատ
զարգացմանտեսանկյունից:ԱյստեղխոսքըՀա յաս տա նում 
և Բյու զան դիա յում քրիս տո նեա կան մշա կույ թի ձ ևա վոր ման 
ու ղի նե րի յու րա հատ կության, ան տիկ մշա կու թա յին ժա ռան
գության յու րաց ման ձ ևե րի և հո գևոր նոր ար ժե հա մա կար
գում, նոր աշ խար հա յաց քում դրանց ընդգրկ ման տար բեր ու
ղի նե րի մա սին է:

Այսպիսով` V–VII դարերում Հայաստանի մշակութա
յինզարգացմանմեջտեղիէունենումազգային,անտիկև
քրիստոնեական սկզբների յուրահատուկ համադրում, որի
արդյունքում ձևավորվեց ինքնատիպ ազգային մշակույթ՝
ընդգծվածանտիկ միտվածությամբ: Հայ մշակույթի նման
ուղղվածությունը,ինչպեսնշվելէ,դժվարէբացատրելսոսկ
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մշակութային գործոնով, հունամետ մշակութային կողմնո
րոշմամբ: 

Այսպես, ակադեմիկոս Հ. Ա. Գևորգյանի կարծիքով` 
«գտնվելովԱրևելքիևԱրևմուտքիսահմանագծում,միկող
մից,պարթևապարսկականմշակույթիևպետական–իրավա
կանկարգիևմյուսկողմից՝հունականաշխարհիմիջև,Հա
յաստանըմիշտհակվածէրդեպիԱրևմուտք,դեպիհունա
կանկրթվածություն:Դրավկայություննէմինչքրիստոնեա
կանՀայաստանիհելլենիստականմշակույթը:Ահաևայժմ՝
քրիստոնեությունըժառանգելովանմիջապեսՍիրիայից,նա
շուտով կրկին կատարեց իդեալի վերջնական ընտրությու
նը՝հունականկրթվածությունը»:Հեղինակիդիրքորոշումն
ակներև արտահայտվում է վկայակոչված օրինակում: Նա
հիշատակում էայնհայտնիփաստը, որ «Աստվածաշունչը, 
սկզբնապեսթարգմանվածլինելովհայերենասորերենից,հե
տագայումթարգմանվեցհունարենից»1`դրամեջտեսնելով
վերջնական ընտրության վկայությունը: Սակայն Աստվա
ծաշնչիերկրորդթարգմանությունըպայմանավորվածէրոչ

մշակութայինընտրությամբկամմշակութայինիդեալիորո
նումներով:Այն,առաջինհերթին,գաղափարաքաղաքական
ճիշտկողմնորոշիչներիընտրությանհետևանքէր:

Բացիայդ,պետքէնկատիունենալմիշարքայլհանգա
մանքներևս. 

Առաջին՝ խոսելով հելլենիստական մշակույթի մասին` 
պետք է նկատի ունենալ, որ դրա բաղադրիչներից էր ոչ
միայնհունական,այլևասորականսկիզբը,որասորերենըևս
հելլենիստականմշակույթիլեզունէր: 

Երկրորդ` պարթևական մշակույթը նույնական չէր
պարսկականմշակույթին, քանզիՊարթևստանը, ինչպեսև

1  Ã. À. Ãåâîðêÿí, Íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëîñîôèè èñòî-
ðèè. Åð., 1992. Ñ. 51. 
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Հայաստանը մինչև 226 թ., այսինքն՝ Սասանյանների գա
հակալումը, գտնվում էին հելլենիստական մշակութային
ոլորտում: Միայն այդ թվականից սկսած կարելի է խոսել
Հայաստանի և Պարսկաստանի միջև առկա սկզբունքային
տարբերություններիմասին, ինչպեսհոգևոր–մշակութային
կողմնորոշման, այնպես էլ պետական–իրավական կարգա
վորվածությանառումով: 

Երրորդ՝ճիշտչէհունականաշխարհինույնացումըհել
լենիստականաշխարհին: 

Չորրորդ՝ հեղինակի դատողություններում նկատելի է
կրոնագաղափարական և կրթական–մշակութային կողմնո
րոշումներինենգափոխում:

Ինչ վերաբերում է հունական մշակութային ավան
դույթներին կողմնորոշմանը, ապա այստեղ որոշիչ դեր էր
խաղացել ոչ թե բուն մշակութային գործոնը, այլ գաղա
փարաքաղաքական տեղաշարժերը և ասորական եկեղե
ցուգործունեությունը,որըպաշտպանումէրնեստորական
դուալիզմը:Կայսրությունումհալածվողնեստորականները
տեղափոխվելովՊարսկաստան`շուտովձեռքենբերումՍա
սանյաններիհովանավորությունըևմիջեկեղեցականհարա
բերություններում անցկացնում Պարսկաստանի արտաքին
քաղաքականությունը: Այսինքն՝ Հայ եկեղեցու հունական
կողմնորոշումը բացատրվում է ոչ միայն, ավելի ճիշտ՝ ոչ
այնքան մշակութային քաղաքականությամբ, դեպի Արև
մուտքունեցածհակվածությամբ,որքանգաղափարաքաղա
քականնկատառումներով,որոնքպայմանավորվածէինՀա
յաստանինկատմամբՍասանյանԻրանիևայսփուլումնրա
գլխավոր գաղափարաքաղաքական գործիքի՝ ասորալեզու
եկեղեցու քաղաքականությամբ, այսինքն՝ վերջին հաշվով
Պարսկաստանի քաղաքական ազդեցության և ենթարկման
վտանգիչեզոքացմանանհրաժեշտությամբ:Մյուսկողմից՝
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դանշանակումէ, որոչթե«լեզվիևգրականությանզար
գացման միջոցովազգային ինքնությանպահպանման շա
հերը…ազդեցինգաղափարախոսականիրադրությանվրա», 
ինչնիբրհանգեցրեց«հունա–հռոմեականկրթությաննկատ
մամբՀայեկեղեցու«հանդուրժողական»դիրքորոշման,այլ
հակառակը՝քաղաքականիրավիճակըպայմանավորեց լեզ
վականևհոգևոր–մշակութայինքաղաքականությունը,որը
սոսկանուղղակիորենէրներազդումգաղափարախոսական
ևքաղաքականիրադրությանվրա:
 

3. Հայ հու նա բան դպրո ցի գի տա թարգ մա նա կան 
գոր ծու նեու թյան հա մա ռոտ բնու թա գի րը

Հայ հայրաբանության և ջատագովության ներկայա
ցուցիչների աշխատությունները, ինչպես նաև սուրբ հայ
րերի գործերի, կրոնամեկնողական և պատմական գրակա
նության թարգմանությունները մինչև V դարի 60–ական

թվականներըհիմնականումբավարարումէինհայգրակա
նությանառաջին սերնդի ներկայացուցիչների, նրանց հա
մախոհների և ընթերցողների հոգևոր պահանջմունքները: 
Դրանք ամբողջովին համապատասխանում էին գաղափա
րախոսականևքաղաքականայնպայքարիխնդիրներինու
կարիքներին,որմղումէինտիրողխավերնիրենցներքինև
արտաքինթշնամիներիդեմ:ՍակայնVդարիառաջինկեսին
ստեղծվածինքնատիպևթարգմանականգրականությունն
իրբովանդակությամբուգաղափարականուղղվածությամբ
միակողմանիբնույթուներ:Այնչէրկարողլինելայլպայ
մաններումևնորթշնամիներիհետդեմառդեմհայտնված
նորսերնդիմիակհոգևորսնունդը:

Նորացված զրադաշտականությամբ զինված մազդեա
կանմոգերին,որոնքVդարի60–ականթվականներից,փաս
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տորեն, հրաժարվեցին հայերին կրոնափոխ անելու իրենց
փորձերից, փոխարինեցին քաղկեդոնական ուսմունքի
կողմնակիցները, թեժացան վեճերը քաղկեդոնականների
և հակաքաղկեդոնականների, նեստորականների ու եվտի
քեսականների(ծայրահեղմիաբնակների)միջև: 50-70–ական
թվականներին ողջ քրիստոնյա աշխարհը ներքաշված էր
Քրիստոսի բնության հարցի մասին սուր բանավեճի մեջ, 
որըքրիստոնեականերկրներըևեկեղեցինբաժանեցթշնա
մական երկու ճամբարի: Այդ վեճերին մասնակցելու և սե
փական դիրքերը պաշտպանելու համար պահանջվում էր
փիլիսոփայականզգալիպատրաստվածություն,տրամաբա
նությանևիմացաբանության,փիլիսոփայությանուկրոնի
պատմությանիմացություն, դիալեկտիկայիև է րիս տի կա յի 
կանոններիյուրացում:

Հայմտածողներըևհոգևորականությունըչէինկարող
մի կողմ քաշվել և չճշտել իրենց դիրքորոշումը վիճահա
րույցխնդիրներինկատմամբ:Բյուզանդական,ասորականև
լատինականգործիչներինմաննրանքպետքէփիլիսոփայո

րենզինվեինանընդունելիուսմունքներըհերքելուհամար, 
որոնքքաղաքականևե կե ղե ցա կան այս կամայն նկատա
ռումներով տարածվում էին հայ հասարակության տար
բեր շերտերում: Աշխարհիկ գիտությունները և աշխարհիկ
կրթվածությունըդարձելէինոչթեշքեղությունկամկաս
կածելի հակվածություն դեպի «արտաքին», հեթանոսական
գիտելիքները, այլ անհրաժեշտ հենք աստվածաբանական
այնբազմաբնույթհիմնահարցերիհիմնավորմանևմեկնա
բանությանհամար,որոնցշուրջվեճերըավելիուավելիէին
սրվում:Հենցայդպատճառներըպայմանավորեցինհատուկ
փիլիսոփայական և աշխարհիկ գիտական այլ գրականու

թյանստեղծմանանհրաժեշտությունը`միաժամանակառա
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ջադրելովաստվածաբանական ուփիլիսոփայականտերմի
նաբանությանտարանջատմանհարցը:

ԱյսխնդրիիրականացմանըձեռնամուխեղանՄաշտո
ցիկրտսերաշակերտներըմոտավորապեսV դարի60–ական
թվականներից: Եթե նրանց ուսուցիչները հիմնականում
սահմանափակվում էին փիլիսոփայա–աստվածաբանական
հիմնահարցերի շրջանակով և գերազանցապես եկեղեցա–

աստվածաբանական գրականության թարգմանությամբ, 
ապա աշակերտների կրտսեր սերունդը, որ հիմնականում
ազատվածէրտվյալխնդրից,նորիրավիճակումիրհայաց
քն ուղղեց նաև աշխարհիկ գրականության և գիտության
հուշարձաններին: Բառի բուն իմաստով` գիտական գործե
րիստեղծմանևայլ լեզուներիցնմանաշխատությունների
թարգմանության համար անհրաժեշտ էր վերանալ ուսու
ցիչների լեզվաոճական պուրիզմից (մաքրամոլությունից), 
քանիորդասականգրաբարը`իրողջփայլովևբառապաշա
րիհարստությամբ,չուներևչէրկարողունենալգիտական
տերմինաբանություն,քանիորիրզարգացմանմինչգրավոր
շրջանումայնչուներնմանհնարավորություն:

ՄաշտոցիևԵզնիկիաշակերտներիկատարածնորամու
ծությունը հայոց լեզվի ձևաբանական և շարահյուսական
վերակառուցումն էր: Հունական տերմինաբանության հա
մանմանությամբկառուցվածբազմաթիվնորհասկացութա
յին բառերի աստիճանական ներմուծումը գիտական շրջա
նառությանմեջ,ինչպեսնաևհունարենինբնորոշմիշարք
դարձվածքներիօգտագործումը,սկզբնականշրջանում,ըստ
երևույթին,սրբապղծությանէրնման:Թեևկարմեղմացու
ցիչ մի հանգամանք. այդ նորամուծությունները հիմնա
կանում վերաբերում էին գիտականաշխատությունների և

մեկնաբանությունների լեզվին: Իսկդրանք, բնականաբար, 
շրջանառվում էին կրթված մարդկանց նեղ միջավայրում: 
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Սակայնդաէլպետքէառաջացներպահպանողականշրջան
ների դժգոհությունը: Բայց վերջիններիս դիմադրությունը
երկարչտևեց,քանիորկյանքըգաղափարականվերազին
մանպահանջէրդնում`իդեմսավելիկրթվածևգիտական
դարավոր ավանդույթների վրա հիմնվող հակառակորդի՝
հույն աստվածաբանների և փիլիսոփաների, ովքեր իրենց
փորձնուգիտելիքներըիսպասէինդնում «ուղղափառու
թյան»պաշտպանությանը,ինչըհայերիտեսանկյունիցնես
տորականությանը նույնական «քաղկեդոնական աղանդն
էր»:

Հասկանալի է, որ լեզվական այդ հեղափոխությունն
իրականացնելուհամարանենահարմարթեկնածուներնէին
գերազանց կրթված և առաջադեմ գիտնականները, ովքեր
փայլունտիրապետումէինոչմիայնմայրենի,այլևհունա
րենլեզվին:Հենցայդպիսիմարդիկէինայսպեսկոչվածհու
նաբան ուղղության առաջին ներկայացուցիչները, ովքեր
գիտական և աստվածաբանական կրթություն էին ստացել
հունական գիտության ու գրականության հայտնի կենտ

րոններում՝ Ալեքսանդրիայում, Աթենքում, Կոնստանդնու
պոլսում,Եդեսիայումևայլուր:

Այս դպրոցի ներկայացուցիչների հունաբանությու
նըարտահայտվում էր ոչթեքաղաքական կողմնորոշման, 
այլհունականգիտությանը,գրականությանըևհունական
աշխարհի մշակութային հարուստ ավանդույթներին հակ
վածությանմեջ:Դայուրահատուկմշակութայինհունաբա
նություն էր, որը հակադրվում էր և՛ բյուզանդական զավ
թողականությանը, և՛ կղերական շրջանների ու տեղական
պահպանողականությանը,և՛քաղաքականառումովանհե
ռանկար պարսկամետությանը: Գիտնական հունասերների
այսխումբըձգտումէրհայգրականությանմեջներմուծել
անտիկ գիտության ու փիլիսոփայության նվաճումները և
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այդնպատակովձեռնամուխեղավստեղծել համապատաս
խանլեզու,բառապաշարուոճ:

Հինհայգիտնականներիևթարգմանիչներիայսխմբին
են պատկանում Դավիթ Քերականը, Մովսես Խորենացին, 
ՄամբրեՎերծանողը,Խոսրովիկը,ՂազարՓարպեցին,Դա
վիթ Անհաղթը, մասնակիորեն՝ Եղիշեն: Այս շարքում, ան
շուշտ, բացակայում են շատ անուններ, քանի որ 140–150 
տարվաընթացքում(460–ականներիցմինչևVIդարիվերջը) 
ստեղծվածթարգմանականևինքնուրույնփիլիսոփայական
ուգիտականվիթխարիգրականությունը,որնընդգրկումէ
ժամանակիգիտելիքիգրեթեբոլորբնագավառները,չէրկա
րող սահմանափակվել վերոնշյալ անուններով: Բացի այդ, 
հունաբանդպրոցիգործունեությաննշվածհատվածիտար
բեր փուլերում ստեղծված ինքնուրույն և թարգմանական
ստեղծագործություններիմիջևառկազգալիլեզվաոճական
տարբերություններըվկայումենտարբերխմբավորումների, 
պատրաստվածության մակարդակի և հունաբան–թարգմա
նիչներիուհայմտքիինքնատիպհուշարձաններիհեղինակ

ների տարբեր սերունդների միջև եղած ժառանգորդական
կապերիմասին:

Հունաբան դպրոցի ստեղծագործության մեջ անհրա
ժեշտ է մատնանշել մի առանձնահատկություն ևս, որը
բնութագրումէնրագործունեությունըևորոշչափովբա
ցատրումդրաարդյունավետություննու որոշիչազդեցու
թյուննընդհանրապեսհայգիտությանևմասնավորապես` 
փիլիսոփայությանզարգացմանվրա:Հունաբանները,լինե
լովանտիկգիտությանխորագիտակներևփայլունկրթու
թյունստացածմարդիկ,աշխատումէինորոշակիծրագրով, 
իսկթարգմանություններըկատարումնախապեսմշակված

սկզբունքներով:
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Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե թարգմանվող
ստեղծագործության ընտրության հարցը թարգմանչի ճա
շակի և պատահականության հետևանք է: Մինչդեռ իրա
կանում թարգմանության ենթակա ստեղծագործության
ընտրությանշարժառիթներնավելիլուրջէին,քանկարողէ
թվալառաջինհայացքից:

Բաննայն է, որ համաշխարհային գիտության ճանաչ
վածկենտրոններումկրթությունստացածհունաբանդպրո
ցիգործիչներըքաջածանոթէինանտիկաշխարհումմշակ
ված և վաղ միջնադարի կրթական համակարգում ընդուն
վածգիտություններիդասակարգմանը:

Այդ դասակարգման համաձայն` մարդկային գիտելի
քը ընդհանուր առմամբ բաղկացած էր երկու մեծ բաժնից՝
բանական (մտահայեցողական) և գործնական արվեստից` 
դրանցհիննշանակությամբ:Բանականարվեստըիրհերթին
բաժանվումէրքերականության,հռետորությանևփիլիսո
փայության(դիալեկտիկայի):Հետագայում,որոշփոփոխու
թյուններովևշրջանակներինեղացմամբ,բանականարվես
տիայսբաժանումըդարձավհումանիտարկրթության,այս
պեսկոչված`տրիվիումի(trivium`եռուղի)հիմքը:

Փիլիսոփայությունը նույնպես բաժանվում էր երկու
մասի՝տեսական (մտահայեցողական)ևգործնական: Տեսա
կանփիլիսոփայությունըընդգրկում էրֆիզիկան (բնագի
տությունը), մաթեմատիկան և մետաֆիզիկան (հետագա
յում՝ աստվածաբանությունը): Մաթեմատիկան իր հերթին
բաժանվում էր թվաբանության, երաժշտության (տեսու
թյան), երկրաչափության և աստղագիտության: Այս չորս
գիտաճյուղիցհետագայումկազմվեցճշգրիտգիտություն
ների շարքը, միջնադարյան կրթության համակարգի այս
պես կոչված «քառյակը» (quadrivium): Գործնական փիլիսո
փայությունըներառումէրէթիկան (բարոյախոսությունը), 
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էկոնոմիկան(տնտեսվարությունը)ևքաղաքականությունը
(պոլիտիկան)` դրանցանտիկ ըմբռնմամբ: Գիտելիքի նման
բաժանման հիմքը Արիստոտելի մշակած գիտությունների
դասակարգումնէր:

«Տրիվիումը» համարվում էր կրթության սկզբնական, 
նախնական,սակայնանհրաժեշտմակարդակ,որիյուրացու
միցհետոսովորողինթույլատրվումէրավելիխորներթա
փանցելփիլիսոփայականգիտությանմեջևանցումկատա
րելով«քվադրիվիումի»`որպեստեսականփիլիսոփայության
բաղկացուցիչմասիուսուցմանը`հետոանցնելմետաֆիզի
կային, աստվածաբանությանը և, վերջապես, գործնական
փիլիսոփայությանը: Կրթության տվյալ համակարգը, որը
հիմնված էր գիտություններիանտիկ դասակարգման վրա, 
IV–Vդարերումլայնտարածումևկիրառումստացավժամա
նակիհայտնիգիտականկենտրոններում՝Ալեքսանդրիայի, 
ԱթենքիևԿոնստանդնուպոլսիդպրոցներում,որտեղկրթու
թյունէրստանումVդարիհայմտածողներիևթարգմանիչ
ներիմեծմասը:

Գիտություններիանտիկդասակարգմանևհայհունա
բանդպրոցիգրավորարտադրանքիհամեմատությունը`ըստ
ժամանակագրության,ցույցէտալիս,որդպրոցիգործիչներն
իրենց գրական–թարգմանական գործունեության մեջ հե
տևողականորենղեկավարվումէինտվյալդասակարգմամբ: 
Ելնելով«բանականարվեստի»առաջինբաժանումից(քերա
կանություն,հռետորությունևփիլիսոփայություն(դիալեկ
տիկա),նրանքնախպետքէնախաձեռնեինքերականական
աշխատությանթարգմանությունը:

Ն.ԱդոնցիևՀ.Մանանդյանիպատմաբանասիրականև
տեքստաբանականհետազոտություններըապացուցելեն,որ
հայհունաբանդպրոցիգործունեությանառաջինթարգմա
նականհուշարձանը հին հունականգիտությանդասական
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ԴիոնիսիոսԹրակացու(Ք.ա. II–Iդդ.) «Քերականությանար
վեստն» է: Եվ դա պատահական չէ, քանի որ քերականու
թյունըդիտվումէրիբրևցանկացածկրթությաննախնական
պայմանևկրթությանառաջինաստիճան:

Այստեղից բնավ չի հետևում, որ մինչև Դիոնիսիոսի
«Քերականության» թարգմանությունը հայ գրական գոր
ծիչները կուրորեն էին օգտագործում քերականական նոր
մերը:Ընդհակառակը, Vդարիառաջինկեսիհեղինակները՝
Մաշտոցը,ՍահակՊարթևը,Եզնիկըևայլոք,իրենցինքնա
տիպութարգմանականերկերումտվելենդասականգրա
բարիփայլուննմուշներ:

Այս դեպքում խոսքը հայ քերականական գիտության
ստեղծմանմասինէկրթականայննորհամակարգում, որը
ներմուծվումէրգիտականևդպրոցականկյանք`իբրևպար
տադիրգիտաճյուղ:Դրահամարանհրաժեշտէրաշխատու
թյուն, որը հիմք ծառայեր հայերենի քերականության հա
մար:ԱյդպիսինդարձավԴիոնիսիոսԹրակացուաշխատու
թյունը,որիթարգմանությունըէապեսհայացվածէրևմա
սամբհարմարեցվածհայոցլեզվիպահանջներին:

Այս աշխատության թարգմանիչը ղեկավարվել է նյու
թականթարգմանությանսկզբունքով,հատկանիշ,որբնորոշ
էր ողջ հունաբան դպրոցին: Թարգմանվող երկի բովանդա
կությանստույգփոխանցմաննպատակովթարգմանիչըօգ
տագործումէդարձվածքներ,որոնքօտարենհայոցլեզվին, 
սակայն ճշգրտորեն ձևված` հունական նախադասության
կարգինհամապատասխան:

Թարգմանության մյուս կարևոր առանձնահատկու
թյուննայնէ,որթարգմանիչըստիպվածէրհունարենտեր
միններիփոխարեն,բայցդրանցնմանությամբստեղծելհայ
կական քերականական տերմինաբանություն: Սկզբնական
շրջանում, ըստ երևույթին, այդ տերմինները հասկանալի
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չէինընթերցողներին,ևսովորողներըզուգահեռընթերցում
էինբնօրինակը`անսովորևարհեստականհայկականտեր
մինաբանությունըըմբռնելուհամար:Սակայնշրջանառու
թյանմեջմտնելով,այստերմիններըդարձանսովորականև
սկսեցինօգտագործվելնաևինքնատիպաշխատություննե
րում`իբրևբոլորիկողմիցըմբռնվողբառեր,որոնքստույգ
արտահայտում են որոշակի հասկացություններ և կարիք
չունենո՛չբացատրության,ո՛չէլհունարենբնօրինակների
հետհամեմատման:Ընդորում`կարևորէայն,որթարգմա
նիչը ոչթե ընդօրինակում էտերմինները,այլ ստեղծում է
դրանքհունարենիօրինակով`կամթարգմանելովդրանցբո
վանդակությունը, կամէլհայկականարմատինավելացնե
լովարհեստականածանցներ:Այսճանապարհովնաստեղծել
էհարյուրիցավելիքերականական,ինչպեսնաևտրամաբա
նական տերմիններ, որոնց ճնշող մեծամասնությունը կեն
սունակեղավևմտավլայնշրջանառությանմեջ`որոշիչազ
դեցությունունենալովհունաբանդպրոցիստեղծագործու
թյուններիլեզվիուտերմինաբանությանվրա,իսկհետագա
յումմտավնաևարդիհայերենլեզվի՝աշխարհաբարիգիտա
կանտերմինաբանության մեջ: Այդտերմինների ցանկն ու
վերլուծությունըկատարվածէՆ.Ադոնցի,Հ.Մանանդյանի, 
Գ.Ջահուկյանի,Ա.Մուրադյանիհետազոտություններում:

Բացիայնվիթխարիդերից,որԴիոնիսիոսիգործիթարգ
մանությունըունեցավհայքերականականգիտությանկա
յացմանգործում,այնմեծնշանակությունուներնաևփիլի
սոփայականտերմինաբանությանձևավորման,հատկապես` 
տրամաբանականտերմիններիստեղծմանհամար:Դազար
մանալիչէ,քանիորքերականությունըսերտորենկապված
էր տրամաբանության հետ, իսկ դրա տերմինները հավա
սարաչափկամորոշ շեղումներովօգտագործվումէիննաև
տրամաբանական գիտության մեջ: Դիոնիսիոսի «Քերակա
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նության» թարգմանության ընթացքում ստեղծված տասն
յակտերմիններ շուտով օգտագործվեցին զուտփիլիսոփա
յական, տրամաբանական աշխատություններում, որոնք
թարգմանվեցինհունարենիցընդամենը20-30տարիհետո՝V 
դարիվերջին:

Դիոնիսիոսի «Քերականությունից» հետո հունաբան
դպրոցի առավել հին թարգմանությունը «Գիրք պիտոյից» 
հռետորականաշխատությունն էր:Այնդարաշրջանիամե
նահայտնիգործերիցէ,որովսովորեցնումէինգիտություն
ներիհինդասակարգմաներկրորդաստիճանը`հռետորական
արվեստը: Այս աշխատությունը հիմնականում կազմված
է III–IV դարերի հայտնի հույն հռետոր Աֆ թո նիո սի «Chrea 
Aftoniana»կամ«Ars rhetorica»ստեղծագործությունից,ինչպես
նաև Թեոն Ա լեք սանդ րա ցու և Նի կո ղա յոս Մյու րա ցու աշխա
տություններիառանձինհատվածներից:Հայթարգմանիչը
(ենթադրվումէ,որնաՄովսեսԽորենացինէ),հետևումէր
հունաբանդպրոցիընդունածծրագրինևքերականությու
նիցհետոկատարումէերկրորդքայլը:Թարգմանիչըհստակ
գիտակցումէիրառջևդրվածխնդիրներըևայդպատճառով
չիսահմանափակվումհունարենտեքստիբառացի,նյութա
կանթարգմանությամբ,այլ«Քերականության»թարգմանչի
օրինակովհայացրելէտվյալհռետորականաշխատությու
նը:Ավելին`նատեքստիմեջներմուծելէինքնատիպհատ
վածներ, որոնքտվյալ գործը մոտեցրել են հայ իրականու
թյանը:Իր«Հայոցպատմության»մեջՄովսեսԽորենացին, 
ղեկավարվելով«Պիտոյիցգրքում»ձևակերպվածականավոր
անձանցփառաբանելուկանոններով,գովերգումէՏիգրան
Մեծին` դրանով իսկ ցուցադրելով իր կամ իր համախոհնե
րիցմեկիթարգմանածհռետորականաշխատությանօգտա

կարություննուանհրաժեշտությունը`ինքնատիպգրական
երկերստեղծելուհամար:
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«Պիտոյից գրքի» և «Քերականության արվեստի» հայ
կական թարգմանությունները նույնական են բառապաշա
րի ու բառակազմության սկզբունքների առումով, սակայն
«Պիտոյիցգրքում»առկաենմիշարքնորտերմիններ,որոնք
հռետորականգիտությանպահանջներիծնունդեն:Ինչպես
հայտնի է, հռետորությունը հին աշխարհում դիտվում էր
ոչմիայնորպեսպերճախոսությանարվեստ,այլևբազմաբ
նույթգիտաճյուղ,որըբովանդակումէնաևոճաբանության, 
գրական ստեղծագործության կանոններ, գրականության
տեսություն և գեղագիտության տարրեր: Այդ պատճառով
էլ «Պիտոյից գրքի» թարգմանությունը մեծ ազդեցություն
ունեցավ հայ տեսական մտքի հետագա զարգացման վրա` 
նպաստելով հայ իրականությանմեջ ձևավորվողգրական–

գեղագիտական ոլորտում գիտական հայացքների խորաց
մանը:Հինհայգրականգործիչներիցշատերըղեկավարվել
են «Պիտոյից գրքի» կանոններով: Առաջիններից էր ինքը` 
ՄովսեսԽորենացին:

Այս երկու կարևորաշխատությանթարգմանությունը, 
որը,ըստերևույթին, կատարվելէ460–470–ականթվական
ներին, որոշիչ ներդրում էր «բանական արվեստի» յուրաց
մանգործումևհիմնականումբավարարումէր«տրիվիումի» 
երկուաստիճանիձեռնարկներիկարիքը:Այսթարգմանու
թյունները ազգային տերմինաբանության ստեղծման հա
ջողված փորձ էին, որոնք հեռանկարային եղան ոչ միայն
հայքերականականևհռետորականգրականությանհամար: 
Դրանց շնորհիվ կուտակվեց բառային–տերմինաբանական
զգալիպաշարնաևզուտփիլիսոփայականաշխատություն
ներիհամար:

Հունաբան դպրոցի հնագույն թարգմանությունների

խմբում առկա են նաև փիլիսոփայական աշխատություն
ներ: Հատկանշական է, որ դրանք զուտ տրամաբանական, 
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«դիալեկտիկական» ստեղծագործություններ չէին, որոնք
անմիջականորենվերաբերումենտրիվիումիերրորդաստի
ճանին, այլ իրենց ոգով մոտ էին հայրաբանական գրակա
նությանը և ունեին փիլիսոփայաաստվածաբանական բո
վանդակություն: Դրանք քրիստոնյա գործիչների կողմից
առավելհարգվածփիլիսոփաներիցմեկի՝ՓիլոնԱլեքսանդ
րացու (Ք. ա. 25–Ք. 40 թթ.) գործերն էին, ով կանգնած էր
հեթանոսական և քրիստոնեական գաղափարախոսության
սահմանագծին: Փիլոնի փիլիսոփայական ստեղծագործու
թյուններըկոչվածէին լրացնել«տրիվիումի» երրորդ`վեր
ջինաստիճանը,սակայնմիայնսկզբնականշրջանիհամար: 
Դրանք իրենց բովանդակությամբ մի կողմից համահունչ
էինհենցիրենց՝թարգմանիչներիգաղափարներինևոգուն` 
իբրևԱստվածաշնչիտարբերմասերիփիլիսոփայական–այ
լաբանականմեկնություններ, իսկմյուս կողմից՝ չէինպա
րունակում թարգմանության, ինչպես նաև ընթերցողների
համար բարդ տրամաբանական–իմացաբանական դրույթ
ներ:Ոչպակասկարևորէայնհանգամանքը,որՓիլոնիաշ
խատությունները բովանդակում էին բազմաթիվ փիլիսո
փայականտեղեկություններև մատչելի ձևով շարադրված
անտիկմտածողներիհայացքներ:Հատկանշականէնաև,որ
Փիլոնիաշխատություններիթարգմանությանլեզունավե
լիքիչհունականությունևբառացիթարգմանություններէ
բովանդակում,քան«Քերականության»և«Գիրքպիտոյիցի» 
թարգմանությունները:Այնմոտէմեսրոպյանշրջանիլեզ
վին,թեևայստեղէլքիչչեննորբառերը:

Հունաբան դպրոցը թարգմանեց Փիլոնի 14 աշխատու
թյուն, ինչն այն ժամանակի համար, փիլիսոփայական գի
տության կայացման և մայրենի լեզվով համապատասխան

գրականության պակասության պայմաններում, կարելի է
գնահատել իբրև մեծ իրադարձություն երկրի գիտական
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կյանքում:Փիլոնի 14աշխատությունից յոթըպահպանվել
ենմիայնհայերենթարգմանությամբ:Հայթարգմանիչների
ջանքերովդրանքպահպանվեցինհամաշխարհայինգիտու
թյանևհոգևորմշակույթիհամար: 

Փիլոն Ալեքսանդրացին խոր հարգանքով էր վերաբե
րումհրեականՍուրբԳրքերին,որոնքհամարումէրԱստվա
ծայինհայտնությանարդյունք,միաժամանակխոնարհվում
էրհույնփիլիսոփաների,հատկապես`Պլատոնի,Պյութագո
րասիևԶենոնիառջև:Նահամարումէր,որորևէհակասու
թյունչկաՍուրբԳրքիևհունականփիլիսոփայությանմի
ջև,որնրանքբովանդակումենմիևնույնճշմարտությունը` 
պարզապես տարբեր ձևերով: Հինկտակարանային գրքերի
այլաբանականմեկնությանմիջոցովնափորձումէրապա
ցուցելհրեականաստվածաբանությանևհունականփիլիսո
փայությանհամապատասխանությունըևներքիններդաշ
նակությունը,ընդորում`վերջինիսգիտականզինանոցընա
առատորեն օգտագործում էրառաջինի բացատրմանևխո
րացմանհամար:

Սակայն Փիլոնը, այնուամենայնիվ, անտիկ մտածող է: 
Նրափիլիսոփայականհամակարգիհիմքըպլատոնականու
թյունն է:Փիլոնիփիլիսոփայության հենցայսառանձնա
հատկությունները գրավեցին հայ մտածողների և թարգ
մանիչների ուշադրությունը, ովքեր դաստիարակություն
ստանալով նորապլատոնականության հայտնի կենտրոննե
րում`փորձումէինգտնելանտիկփիլիսոփայությանևքրիս
տոնեական աստվածաբանության հաշտեցման եղանակը: 
Հիմնականում դառնալով նորապլատոնական փիլիսոփա
յությանհետևորդներ` հունաբանդպրոցիներկայացուցիչ
ներըՓիլոնինդիտումէինորպեսմտածող,ովհաշտեցնում
է իրենց քրիստոնեական խիղճը անտիկ փիլիսոփայական
ժառանգության,մասնավորապես`Պլատոնիհետ:Հավանա
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բար հենց այս հանգամանքների բերումով Փիլոնի աշխա
տություններըդարձանհայերենթարգմանվածառաջինփի
լիսոփայականստեղծագործությունները`ըստայնծրագրի, 
որըհայգործիչներըդրելէինկրթությանևգիտականմտքի
հիմքում:

Նույնշրջանում,կամըստՀ.Մանանդյանի՝հունաբան
դպրոցի գործունեության առաջին փուլում թարգմանվե
ցինաստվածաբանական–փիլիսոփայականերկուծավալուն
ստեղծագործություն՝ հայրաբանության ականավոր ներ
կայացուցիչ Ի րե նեո սի (130–200 թթ.) «Աղանդների դեմ» և
«Առաքելականքարոզիմեկնություն»ստեղծագործություն
ները,ընդորում`երկրորդաշխատությունը,ինչպեսՓիլոնի
մի շարք ստեղծագործություններ, մեզ հասել է միայն հին
հայկականթարգմանությամբ: 

Տրիվիումիերրորդաստիճանինանմիջականորենպատ
կանողստեղծագործություններըթարգմանվեցինփոքր-ինչ
ուշ`հունաբանդպրոցիգործունեությաներկրորդփուլում:

Քերականությունըևհռետորությունընախապատրաս

տում էին անցումը տրիվիումի երրորդ, բարձրագույն մա
կարդակի՝դիալեկտիկայիյուրացմանը,որըհնումառավելա
պեսնույնացվումէրտրամաբանությանհետ:Հասկանալիէ, 
որքերականությունըևտրամաբանությունը`իբրևնախնա
կանաստիճաններպետքէպարունակեինանհրաժեշտգիտե
լիքներ, որ հնարավորությունտային «տրիվիումի» գիտու
թյուններնուսումնասիրողինմոտենալփիլիսոփայությանը: 
Եվիրոք,քերականությունըևհռետորությունըհինընբռն
մամբչէինհամընկնումայդգիտաճյուղերիարդիսահման
ներիհետ:Քերականությունըչէրսահմանափակվումձևա
բանությանևշարահյուսությանհարցերիքննարկմամբ:Այն
մոտենումէրբա նա սի րությունհասկացությանըևշոշափում
նաևգրականությանտեսության,արվեստիտեսության,գե
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ղագիտության ոլորտները: Նմանապես և հռետորությու
նը չէր սահմանափակվում պերճախոսության գիտության
շրջանակներովևբավականառատորենշարադրումումեկ
նումէրտեսական–գրականագիտական,գեղագիտականհիմ
նահարցերի մի ողջ շարք: Այսպիսով` քերականությունը
դառնում էր ճիշտ ընթերցանության ու գրական ստեղծա
գործությունների վերլուծության, քերականական–տրամա
բանական ուփիլիսոփայա–գեղագիտական նախնականգի
տելիքների յուրացման յուրօրինակ դպրոց, իսկ հռետորու
թյունը,գրականլեզվովճիշտարտահայտվելուևսեփական
մտքերը շարադրելու կանոններին զուգահեռ, նախնական
գիտելիքներ էր տալիս պատմությունից, բանասիրությու
նից, էսթետիկայից ու տրամաբանությունից: Հասկանալի
է,որհինքերականությանևհռետորությաննմանբնույթը
համապատասխան տերմինաբանության կարիք էր զգում, 
ինչնիրհերթիննախապատրաստումէրտրամաբանության
և ընդհանուր առմամբ` փիլիսոփայության ընկալման հա
մար: Այս տեսակետից միանգամայն օրինաչափ է, որ հայ
գիտնական–թարգմանիչներն ընտրեցին Դիոնիսիոս Թրա
կացու«Քերականությանարվեստը»,որտեղքերականական
հարցերիցզատ,քննարկվումեննաևընդհանուրգրականու
գեղագիտականհիմնահարցեր,ևքերականականտերմիննե
րիցզատ,իհայտենգալիստրամաբանականուընդհանուր
փիլիսոփայականտերմիններ:

Դիոնիսիոս Թրակացու «Քերականության արվեստի» 
թարգմանությունը`իբրևհունաբանդպրոցիառաջինթարգ
մանականգործկարևորնշանակությունուներոչմիայնՀա
յաստանումքերականականգիտությանզարգացման,այլև
հենց իր՝ դպրոցի հետագա գործունեության համար: Այս
թարգմանության մեջ կիրառված են նյութական թարգմա
նությանսկզբունքներ,որոնք`երբեմնիվնասհայոցլեզվի
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կառուցվածքի,ստույգփոխանցումենթարգմանվողբնօրի
նակտեքստիբովանդակությունըևձևը,միաժամանակ,ըստ
անհրաժեշտության`հայացնելովդրաբովանդակությունըև
հարմարեցնելովհայոցլեզվիառանձնահատկություններին: 

«Քերականությանարվեստի»թարգմանությամբստեղծ
վեցհայքերականականտերմինաբանությունը,որըշուտով
օգտագործվեցինչպեսհռետորական,այնպեսէլփիլիսոփա
յականաշխատություններիթարգմանությանևշարադրման
համար:Բացիայդ,քերականներըստեղծեցիննաևայնպիսի
տերմիններ,որոնքքերականականնշանակությունիցզատ, 
ունեինփիլիսոփայականիմաստևշուտովօգտագործվեցին
նաևիբրևզուտփիլիսոփայականտերմիններ:

Նյութական թարգմանության դրական կողմը հայե
րեն բառապաշարում համարժեքը պարտադիր գտնելն էր, 
իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան բառի
կամ տերմինի փոխառման կամ ստեղծման պահանջը: Այս
սկզբունքիխիստկիրառմանշնորհիվընդամենը80–90տար
վա ընթացքում՝ սկսած Դիոնիսիոսի «Քերականության» 

թարգմանությունիցընդհուպԴավիթԱնհաղթիաշխատու
թյուններիիհայտգալուժամանակը(460–ականներիցմինչև
550–ականթթ.),հաջողվեցստեղծելգիտականփիլիսոփայա
կանտերմինաբանությունևհայընթերցողինմայրենիլեզ
վովտրամադրել ոչմիայնանտիկփիլիսոփայությանբար
դագույն ստեղծագործությունները (Արիստոտել, Պլատոն, 
Փիլոն, Պորփյուր),այլև ինքնատիպգիտափիլիսոփայական
ստեղծագործություններ և մեկնողական գործեր, որոնք
իրենցմակարդակովչէինզիջումժամանակիհույնևասորի
նորապլատոնականմտածողներիգործերին:Դաանկասկած
հունաբան դպրոցի վաստակն է հայկական գիտության և

փիլիսոփայությանզարգացմանգործում:Ազգայինգիտա
կանտերմինաբանությանբացակայությանպայմաններում
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նյութական թարգմանության առանձնահատկությունները
դառնումէինոչթեթերություն,այլորոշառումով`առավե
լություն:

Մի շարք դեպքերում հայ թարգմանիչները ստեղծա
գործական մոտեցում էին ցուցաբերում թարգմանվող եր
կի համատեքստին` կուրորեն չհետևելով սահմանումներին
ևդրույթներին, որոնքկիրառելի չէինհայիրականության
մեջ: Այսպես, չհեռանալով նյութական թարգմանության
սկզբունքներից` նրանք ստեղծագործաբար մոտեցան Դիո
նիսիոսի«Քերականությանը»,որըգրվածէրհունարենլեզ
վի համար` այն հարմարեցնելով հայոց լեզվի նորմերին և
առանձնահատկություններին: Իսկ այդ գործի իրենց մեկ
նություններումԴիոնիսիոսիգեղագիտականմի շարքգա
ղափարներիքննարկմանժամանակցուցաբերեցինարվեստի
բնույթիբացատրությանսկզբունքորենայլմոտեցում:

Ըստ իրենց հայտնի գիտությունների դասակարգման
և ընդունված ծրագրի` հունաբան դպրոցի գործիչները մո
տավորապես 470–ական թվականներին իրականացնում են

երկրորդկարևորքայլը՝ձեռնարկումենհռետորականգրա
կանության արժեքավոր հուշարձանի` «Գիրք պիտոյիցի» 
թարգմանությունը:

Տվյալթարգմանությանարժեքնայն է, որհայընթեր
ցողներիառջևբացվեցգիտելիքինորոլորտ՝հռետորությու
նը,որիկարիքըզգումէինհայհոգևորուաշխարհիկգոր
ծիչները գաղափարական սուր վեճերի և բախումների այդ
բուռն դարաշրջանում, երբ միջեկեղեցական, փիլիսոփայա
կան ու քաղաքական հակասությունները պահանջում էին
գրավորկամբանավորձևովսեփականհայացքներըպաշտ
պանելուևհակառակորդիտեսակետըհերքելուհմտություն, 
վեճիցհաղթողդուրսգալուունակություն,գրականձևինու
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տրամաբանականհնարներինտիրապետում`պաշտպանելու
իրշրջապատի,խավիկամերկրիշահերը: 

«Գիրք պիտոյիցի» թարգմանության շնորհիվ հայերե
նում ներմուծվեցին հռետորական տերմինների մեծ քանա
կություն և գիտական–փիլիսոփայական բազմաթիվ նոր
հասկացություններ ու տերմիններ: Այս գիրքը, ինչպես և
Դիոնիսիոս Թրակացու «Քերականության արվեստը», պա
րունակում է մի շարք արժեքավոր դրույթներ ու սահմա
նումներ, որոնք դուրս են գալիս հռետորական արվեստի
շրջանակներիցուվերաբերումնաևգրականությանուար
վեստիտեսությանոլորտներին,ինչը,բնականաբար,չէրկա
րողփիլիսոփայականմոտեցումչպահանջելծագածհարցե
րի նկատմամբ: «Պիտոյիցգիրքը» նաև որոշակիփիլիսոփա
յա–պատմական հետաքրքրություն է ներկայացնում, քանի
որդրանում օրինակներ են բերվումանտիկփիլիսոփաների
կյանքից(Սոկրատես,Պլատոն,Արիստոտել,Դիոգենես,Պյու
թագորասևայլոք), իսկ երբեմնընթերցողը ծանոթանում է
նրանց արտահայտություններին և հայացքներին: Սակայն
«Գիրքպիտոյիցի»` հայկականմիջավայրում ի հայտգալու
գլխավորնշանակություննայնէ,որքերականականգիտու
թյունըսկզբնավորողԴիոնիսիոսԹրակացուաշխատության
թարգմանությունիցհետոկատարվեցերկրորդկարևորքայ
լը«բանականարվեստի»յուրացմանգործում:

ԱյսհաջողությունըշուտովամրապնդվեցIդարիհռչա
կավորհույնհռետորԹեոնԱլեքսանդրացու«Պրոգիմնասմ» 
(կամ «Հռետորական վարժանքներ») հռետորական երկի
թարգմանությամբ:

Այնտեսքով,որով«Գիրքպիտոյիցը»հասելէմեզհայ
կական թարգմանությամբ, ընդհանրապես չի պահպանվել, 
թեև դրա մեջ առկա Աֆթոնիոսի հռետորական գործը մեզ
հասելէբնօրինակով:ՍակայնԱֆթոնիոսիգործիցբացի,այն
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ընդգրկումէնաևհատվածներԹեոնԱլեքսանդրացուցևV 
դարիհռետորՆիկողայոսից:Այսհռետորականժողովածուի
կամձեռնարկիհունարենտեքստըշրջանառվումէրՀայաս
տանումև470–ականթվականներինթարգմանվեցհայերեն: 
Ինչ վերաբերում է հունարեն տեքստին, ապա, ցավոք, այն
չի պահպանվել: Այսպիսով` հայկական թարգմանությունը
փրկեցայդարժեքավորգործըգիտությանհամար:

Թեոնի «Պրոգիմնասմ»–ների հունարեն բնօրինակը
պահպանվել է, բայցայնտեղբացակայում ենվերջին չորս
գլուխը,մինչդեռհայերենթարգմանությամբԹեոնիստեղ
ծագործությունը հասել է մեր օրերին ամբողջությամբ և
առանցայնաղավաղումներիուգլուխներիչհիմնավորված
տեղափոխման,որոնքառկաենպահպանվածհունարենթե
րիտեքստում: 

Մեր կարծիքով` հունաբան դպրոցի գործունեության
ճիշտպարբերացումըհետևյալնէ. 

Ա ռա ջին փու լըսկսվումէ450–460–ականթվականներին` 
ընդհուպ480–ականթվականներ,այսինքն՝մինչևՏի մո թեոս 
Կու զի «Հերքման»թարգմանությունը,որիցսկսվումէշուրջ
քառորդդարտևածուVIդարիառաջինտասնամյակիվեր
ջինավարտվածերկ րորդ փու լը: 

Եր րորդ փու լը սկսվում է 510–ական թվականներից և
տևում մինչև VI դարի վերջը: Դրանով հունաբան դպրոցի
գործունեությունըչիավարտվում:Ինչպեսցույցենտալիս
պահպանված հուշարձանները, այն ուներ ևս մի՝ չորրորդ 
փուլ, որը տևում է ամբողջ VII դարը և VIII դարի առաջին
քառորդը:Այսվերջինփուլումդժվարէխոսելմիասնական
դպրոցիմասին,բայցկարելիէխոսելերկրիտարբերմասե
րում հետևորդների մասին, որոնք հիմնվելով V–VI դարերի
թարգմանականհուշարձանների,դրանցումարձանագրված
բառային, տերմինաբանականպաշարի և թարգմանության
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սկզբունքներիվրա`տարերայնորենևոչայնքանհետևողա
կանորենշարունակումէինիրենցնախորդներիթարգմանա
կանգործը:

Արիստոտելի, Պորփյուրի և անանուն մեկնիչի աշխա
տություններին ծանոթությունը հիմք հանդիսացավ հայ
կական միջավայրում տրամաբանական գիտության զար
գացման համար` կազմելով աշխարհիկ փիլիսոփայության
ձևավորմանգործընթացիկարևորագույնմասը:Այդթարգ
մանությունները գիտական մտքի աճի ցուցանիշներն էին, 
որ բարձրացրին փիլիսոփայական մշակույթի ընդհանուր
մակարդակը:Բացիգիտականևգաղափարականվիթխարի
նշանակությունից, որ ունեին այդ թարգմանությունները
փիլիսոփայականմտքիհետագազարգացմանուաշխարհիկ
կրթությանմակարդակիբարձրացմանհամար,դրանքորո
շիչդերխաղացիննաևհայփիլիսոփայականտերմինաբա
նության ձևավորման գործում` հիմք և չափորոշիչ ծառա
յելով տերմինաբանական հետագա նորամուծությունների
համար:

Արիստոտելի, Պորփյուրի, անանուն մեկնիչի, ինչպես
նաևՏիմոթեոսԱլեքսանդրացուաշխատություններիթարգ
մանությունները հայոց լեզու ներմուծեցին հարյուրավոր
փիլիսոփայականտերմիններ, ոճաբանականդարձվածքներ
ևբառեր,որոնցմիջոցովհաջողվեցբառացիճշգրտությամբ
հաղորդել նշված ստեղծագործությունների բովանդակու
թյանբոլորբարդություններնունրբությունները:

Երկրորդ խմբի թարգմանիչները առատորեն օգտա
գործել են առաջին փուլում ստեղծված տերմինները, մաս
նավորապես` քերականական և հռետորական ստեղծագոր
ծությունների բառապաշարը, ինչպես նաև առանձին տեր
միններ Փիլոն Ալեքսանդրացու ստեղծագործությունների
թարգմանություններից:
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Սակայն այս երկրորդ փուլի թարգմանական հուշար
ձաններիէականտարբերություննայնէ,որդրանցումգե
րակշռումէինփիլիսոփայականևտրամաբանականհատուկ
տերմինները, որոնց համարժեք փոխանցումը հայերենով
պահանջում էր ստեղծել հարյուրավոր նոր բառեր ուտեր
միններ, որոնք չկային հայերենում: Փիլիսոփայական հա
տուկ կրթություն ստացած հունաբան դպրոցի գործիչնե
րըփայլուն ձևով լուծեցինայսխնդիրը: Կասկածից վեր է, 
որ բովանդակության և լեզվի առումով բարդագույն այս
թարգմանությունների հաջող իրականացումը պահանջում
էրԱրիստոտելիփիլիսոփայությանէությանխորաթափանց
իմացություն:Սոսկլեզուներիիմացությունըդեռևսբավա
րարչէրդրահամար:Որքանէլկատարյալլիներթարգմա
նիչներիհունարենիևհայերենիիմացությունը,առանցփի
լիսոփայականհատուկնախապատրաստության`նրանցչէր
հաջողվիհաղթահարելԱրիստոտելիևնրահինմեկնիչների
լեզունումտքիխորությունը:

Հայ թարգմանիչները փիլիսոփայական գիտությունն

ու հունարենը յուրացնում էին ժամանակի խոշորագույն
գիտական կենտրոններում, հիմնականում` Ալեքսանդրիա
յում, Ամմոնիոս–Օլիմպիոդորոսի հայտնի նորապլատոնա
կանդպրոցում,որտեղհատուկուշադրությունէրդարձվում
պլատոնականևԱրիստոտելիփիլիսոփայականժառանգու
թյան ուսումնասիրությանը: Հունարեն լեզվի կատարյալ
իմացությունըևփիլիսոփայականգիտությանգաղտնիքնե
րիյուրացումըVդարիվերջի– VIդարիսկզբիհայթարգմա
նիչներինհնարավորությունընձեռեցինիրականացնելայն
խնդիրը,որըմինչևXIIդարանհասանելիմնացարևմտաեվ
րոպական փիլիսոփաներին: Վերջիններս անմիջականորեն
հունարենիցկատարվածթարգմանություններչունենալով` 
ստիպված էին բավարարվել վաղ արաբական թարգմանու
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թյուններով, որոնցումառկա էին բազմաթիվաղավաղում
ներ:

Բառացի թարգմանության սկզբունքը, որը կիրառում
էինհայթարգմանիչները`նրանցմասնագիտականհատուկ
պատրաստվածության և լեզուների իմացության հետ մեկ
տեղ,ապահովեցճշգրիտթարգմանությանայնպիսիբարձր
մակարդակ,որհայտնիտեքստաբանևարևելագետՖ.Կոնի
բերընույնիսկեզրակացրեց,թեԱրիստոտելի, ինչպեսնաև
Պորփյուրի հայերեն թարգմանությունները հնարավորու
թյունենտալիսճշգրտելհունականբնագրերը,որոնքորոշ
դեպքերումաղավաղվել ենարտագրողների կողմից: Ինքը` 
Ֆ. Կոնիբերը, մասնակիորեն նման աշխատանք կատարեց, 
որպեսզի ցույցտա, որԱրիստոտելի և Պորփյուրի, ինչպես
նաև«Աշխարհիմասին»ու«Առաքինությանմասին»Կեղծ–

Արիստոտելի ստեղծագործությունների հայերեն թարգմա
նությունների բառացիությունը ոչ թե հայկական տարբե
րակներիթերություննէ,այլառավելությունը,քանիորհե
տազոտողինհնարավորությունէտալիսավելիճիշտպատ

կերացումկազմելIVկամVդարիհինհունականբնագրերի
մասին:

Արիստոտելի, Պորփյուրի և անանուն մեկնիչի հայ
թարգմանիչներնիրենցառջևծառացածբարդխնդրիիրա
կանացման, այսինքն` փիլիսոփայական նշված ստեղծա
գործություններիբովանդակությանհնարավորինսստույգ
փոխանցմանհամարօգտագործեցիննույնմեթոդը,ինչքե
րականական ու հռետորական աշխատությունների թարգ
մանիչները,սակայնավելիլայնածավալևառավելհղկված
ձևով:Նրանքստեղծեցիննոր,արհեստականնախածանցներ
ուվերջածանցներևայլն,որպեսզիհունարենբառերիօրի
նակով դրանք միացվեն հայոց լեզվի արմատների հետ ու
ստեղծեն համապատասխան փիլիսոփայական տերմիններ: 
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ԼայնորենօգտագործվեցնաևՓիլոնի,Դիոնիսիոսի,Աֆթո
նիոսի ևԹեոնի երկերի թարգմանության ժամանակ ստեղ
ծվածտերմինաբանությունը:

Երկրորդ շրջանում արտահայտվեց որոշակի ձգտում` 
տերմինաբանությանը հաղորդել համապարփակ բնույթ, 
խուսափելտարբերհամարժեքներիցմիևնույնթարգմանու
թյանժամանակ:

Սա ո րա կա կան թռիչք էր գի տա կան մտքի զար գաց ման մեջ: 
Առանցդրա`նույնիսկչէրկարելիմտածելհատուկփիլիսո
փայականգրականության (ո՛չ թարգմանական, ո՛չ ինքնա
տիպ)ստեղծմանմասին:Հինհայերենլեզունայսնորորակը
ձեռքբերեցմիայնVIդարիսկզբին`Արիստոտելի,Պորփյու
րի և անանուն մեկնիչի աշխատությունների թարգմանու
թյուններիիրականացմանընթացքում:

Թեևհունաբանդպրոցիգործունեությաներկրորդշրջա
նումթարգմանականստեղծագործություններիքանակըմեծ
չէ, սակայնայն սկզբունքային նշանակություն ուներփի
լիսոփայական գիտության ձևավորման համար, քանի որ
հենցայսշրջանումհիմնականումլուծվեցփիլիսոփայական
տերմինաբանության,փիլիսոփայականգիտությանհատուկ
լեզվիևմասնակիորենփիլիսոփայականայնխնդրակարգի
հարցը, որով պետք է զբաղվեին տվյալ շրջանի հայ մտա
ծողները: VIդարիհայփիլիսոփաներինևթարգմանիչներին
հետաքրքրող խնդրակարգի կարևորագույն բաղադրամաս
դարձավ Արիստոտելի տրամաբանությունը` «Կատեգորիա
ներ» և «Մեկնության մասին» աշխատությունների շրջա
նակներում, ինչպես նաև դրա պորփյուրյան մեկնաբանու
թյունը, որը հայ իրականություն մտավ նրա հռչակավոր
«Ներածության»թարգմանությանշնորհիվ:Միայնշնորհիվ
թարգմանականգրականությանևլայնտերմինաբանական
հիմքի,որըստեղծվելէերկրորդշրջանում,հնարավորէրհայ
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փիլիսոփայականմտքիաննախադեպթռիչքը,որովառանձ
նանումէVIդարը:

VI դարի մոտավորապես 10-20–ական թվականներից
սկսվում է հունաբան դպրոցի գործունեության երրորդ
շրջանը`իրենբնորոշնորապլատոնականությամբ`իբրևհայ
փիլիսոփայական մտքիգերակայող ուղղության: Հին հայ
կական փիլիսոփայության գագաթնակետը կազմեցին Դա
վիթԱնհաղթիերկերը:

Բնութագրականէ,որպրոֆեսիոնալգիտականփիլիսո
փայությունըՀինՀայաստանումիրվառդրսևորումըգտավ
իդեմսփիլիսոփայի, ումաշխատություններըպահպանվել
ենև՛հունարեն,և՛հայերեն:Ո՞ր լեզվովէգրելհեղինակը: 
Բանասերներըևփիլիսոփայությանպատմաբաններըհամա
րումեն, որնագրելէհունարեն, իսկնրաստեղծագործու
թյունների հայերեն տեքստերը թարգմանություն են, որն
իրականացվելէնույնոճով,ինչԱրիստոտելիևՊորփյուրի
աշխատությունների թարգմանությունը: Սույն կարծիքը
դժվար է հերքել: Սակայն Դավթի ստեղծագործություննե
րիհայկականտարբերակներիգրեթեմիաժամանակիհայտ
գալըհիմքէտալիսպնդելկա՛մհեղինակայինթարգմանու
թյունների,կա՛մէլհեղինակիկողմիցթարգմանիչներիխմբի
ղեկավարմանմասին:
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1. Մով սես Խո րե նա ցու քա ղա քա կան փի լի սո փա յու թյու նը

Մով սես Խո րե նա ցի` V դ. դա րի խո շո րա գույն պատ միչ 

է, փի լի սո փա, քա ղա քա կան մտա ծող: Նրան է պատ
կա նում (կամ վե րագր վում) աշ խար հիկ և կրո նա դա վա նա բա
նա կան բնույ թի ու թարգ մա նա կան մի շարք եր կեր: Հայ փի
լի սո փա յա քա ղա քա կան մտքի պատ մու թյան ու սում նա սի րու

թյան տե սանկ յու նից կա րևոր նշա նա կու թյուն ու նի Խո րե նա ցու 
«Հա յոց պատ մու թյու նը», ո րի հա մա կարգ ված շա րադ րան քը 

«են թարկ ված է ո րո շա կի հա յե ցա կար գի», ինչն էլ ա ռաջ նա

կարգ նշա նա կու թյուն ու նի հայ սո ցիալ–փի լի սո փա յա կան և 
քա ղա քա կան մտքի, ժա մա նա կի գա ղա փա րա կան մի տում նե րի 
լու սա բան ության հա մար: Նրա մշա կած հա յե ցա կար գն ար տա
հայ տում է քննարկ վող դա րաշր ջա նի Հա յաս տա նի հա սա րա
կա կան պա հանջ մունք ներն ու մտայ նու թյու նը: Այն ա վարտ վել 
է մին չև 482 թ., երբ մի խումբ հայ րե նա սեր նա խա րար ներ Վա
հան Մա մի կոն յա նի ղե կա վա րու թյամբ նա խա պատ րաստ վում 

էին հեր թա կան զին ված ապս տամ բու թյա նը՝ պար սից տի րա

պե տու թյան դեմ, և, փաս տո րեն, դար ձել է ազ գա յին–ա զա տա

գրա կան շարժ ման այդ փու լի ար դա րաց ման և հիմ նա վոր ման 

մի ջոց: Ազ գի քա ղա քա կան ան կա խու թյան և սե փա կան պե տա
կա նու թյան վե րա կանգ նու մը նրա քա ղա քա կան հա յե ցա կար գի 
ե լա կե տա յին և նպա տա կա յին գա ղա փարն է, ո րը ստա նում է 
պատ մա կան, քա ղա քա գի տա կան և սո ցիալ–փի լի սո փա յա կան 
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հիմ նա վո րում: Հե ղի նա կը հան դես է գա լիս ոչ միայն որ պես 
պատ միչ և գրող, այ լև հա սա րա կա գետ ու քա ղա քա կան մտա
ծող: 

Մով սես Խո րե նա ցին, հե տևե լով ան տիկ քա ղա քա գի տա
կան ա վան դույթ նե րին, հայ ի րա կա նու թյան մեջ ա ռա ջին ան

գամ շեշ տում է հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան կար գե րի մա սին 

գի տական ու սում նա սի րու թյան կա րևո րու թյու նը՝ տար բե րա

կե լով դրա տե սա կան և գործ նա կան հար թու թյուն նե րը: Ըստ 

հայ մտա ծո ղի` ան տիկ և հել լե նիս տա կան շրջա նի մտա ծող նե

րի «գրվածք նե րը կար դա լիս աշ խար հա կան կար գե րի գի տու

թյուն ենք ձեռք բե րում և քա ղա քա կան կար գեր ենք սո վո րում»: 
Պլա տո նը (Ք. ա. 427–347 թթ.), Ա րիս տո տե լը (Ք. ա. 384–322 թթ.) և 
նրանց հե տևորդ Դա վիթ Ան հաղ թը (V–VI դդ.) քա ղա քա գի տու

թյու նը հա մա րում էին գործ նա կան փի լի սո փա յու թյան բաղ կա

ցու ցիչ մա ս: Հա սա րա կա կան կար գե րի մա սին գի տու թյան մեջ 

Խո րե նա ցին ևս  զա նա զա նում է տնտե սա կան («տնօ րի նա կան») 

և քա ղա քա կան («քա ղա քա վա րու թյան») գի տե լիք նե րը, ո րոնց 

ի մա ցու թյու նը, ըստ նրա, անհ րա ժեշտ է պե տու թյու նը կա ռա

վա րե լու հա մար:

«Հա յոց պատ մու թյան» նպա տակն ու խնդիր նե րը:Խորենացին
իր«Պատմությունը»գրելէայննպատակով,որիրժամանա
կակիցներինհիշեցնիազգիքաջագործություններիմասին, 
բացահայտի և հասկանալի դարձնի պատմական դեպքերի
չընդհատվողշղթան,ժողովրդիկյանքիամբողջականպատ
կերը` հաղթանակներն ու ժամանակավորպարտություննե
րը, որպեսզի ընթերցողները համոզվեն, որ հայ ժողովրդին
հատուկենազատասիրությունըևանկախությանձգտումը, 
դրահամարկռվելուպատրաստակամություննուհերոսու
թյունը:
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Խորենացուերկըարտահայտումէհասարակությանայն
ստվարհատվածիտրամադրությունը,որըդժգոհէրօտար
ների տիրակալությունից: Նրա կամքը կատարելով` Խորե
նացինմտածումէայնմասին,որիրաշխատությունըչմնա
ընթերցողներինեղշրջանակում,որայնընդգրկիլայնաս
պարեզևորոշակիազդեցությունգործի:Գիտակցաբար«հա
սարակլեզվովայսպատմություններնանելով»`Խորենացին
մտածումէայնմասին,որապագաընթերցողներնիր«պատ
մածներիճշմարտությանկարոտելով`հաճախակիևանդա
դարկարդանմերհայրենիքիպատմությունը»1:

Այդպատմությանընթերցումը,որըգրվածէհայրենա
սիրականմեծպաթոսով,պետքէոչմիայնգաղափարապես
ազդեր ընթերցողի վրա, այլև նրան մղեր նպատակասլաց
գործողության` որպես օրինակ ունենալով որոշակի իդեալ: 
ԱյդիդեալըԽորենացինմարմնավորել է հայոց հին ցեղա
պետների և առաջին թագավորների կերպարներում, ովքեր
թշնամիներիդեմմղածկատաղիպայքարումդրեցինհայկա
կանպետականությանհիմքերը:

Ազ գա յին ինք նու թյան և հա յոց պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան 
(սու վե րե նու թյան) բնա կան ա կունք նե րը: Ազգային–քաղաքա
կաննշվածխնդրի լուծումըպահանջում էր հայ ժողովրդի
քաղաքական անկախության բնական իրավունքի, հայոց
պետականության ինքնակայության, ինքնիշխանության
օրինականությանուանհրաժեշտությանհիմնավորում,ին
չըմիաժամանակազգային–ազատագրականպայքարիիրա
վաքաղաքական ու բարոյական հիմնավորումն էր: Անտիկ
շրջանումևմիջնադարում(նույնիսկայսօր)դրալավագույն
փաստարկներից է համարվում հնության սկզբունքը: Ուս

1 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն /Թարգմ., ներած. և ծանոթ. 
Ս. Մալ  խաս յանի, Եր., 1981, էջ 243: Այսուհետ տեքստում` Պատմ.:
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տի`հայեցակարգայինսույնդիրքորոշումիցելնելով`Խորե
նացինբազմաբնույթնյութերի(այդթվում`առասպելաբա
նական)ևպահպանվածպատմականտեղեկություններիհի
մանվրացույցէտալիս,որԲյուզանդականկայսրությանև
ՍասանյանՊարսկաստանիմիջևբաժանվածՀայաստանըիր
պատմության հնությամբ չի զիջում զավթիչ–տերություն
ներին,որհայերըաշխարհիհնագույնքաղաքակիրթժողո
վուրդներիցեն: 

Նախ՝նատարբերփաստարկներիմիջոցովցույցէտա
լիս, որ հայերը սերում են Աստվածաշնչյան նահապետ
ներից, որ հայ ժողովուրդը ծագումնաբանական առումով
որևէկերպչիզիջումհնագույնմյուսժողովուրդներին,այդ
թվում՝հույներինևպարսիկներին: 

Երկրորդ՝հայոցպետականությանհնությանմասինգա
ղափարըԽորենացինհաստատումէնաևԱստվածաշնչիհե
ղինակությամբ. «Եվորայդժամանակներըմերազգըթագա
վորություն ուներ՝ սրան վկայում է Երեմիամարգարեն իր
մարգարեությանմեջ՝Բաբելոնիդեմպատերազմիհրավիրե

լով. «Հրամանտուր,ասումէնա,Արարատյանթագավորու
թյանըևԱսքանազյանգնդին»:Սաապացույցէ,որայդժա
մանակմենքունեցելենքթագավորություն» [Պատմ., 130]: 
Այս հանգամանքը, նրա կարծիքով, միանգամայն վկայում
էՀայոցթագավորությանմիջազգայինճանաչումնուիրա
վահավասարությունըհնագույնպետություններիշարքում: 

Երրորդ՝նաշարադրումէհայոցհինառաջնորդներիու
թագավորների (մասնավորապես`ՀայկՆահապետիևԱրա
մի) խիզախությունների ու հերոսամարտերիպատմությու
նը, ովքերարյանգնովևհերոսաբարնվաճել ենազատու
թյուն` իրենցանձանց և ողջ ազգի համար: Արամի մասին
նագրումէ. «Սաաշխատասերևհայրենասերմարդլինելով
լավէրհամարումհայրենիքիհամարմեռնել,քանտեսնել, 
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թեինչպեսօտարացեղազգերոտնակոխենանումիրհայրե
նիքիսահմաններըևօտարներըտիրումենիրարյունակից
հարազատներիվրա»: 

ՀայկիցևԱրամիցենսկիզբառնումհայկականթագա
վորության (պետականության) ծագումնաբանությունը և
դրա իրավաբարոյական հիմքը: Դա նշանակում է նաև, որ
հայկական, ինչպես մյուս հնագույն (առաջին) քաղաքա
կիրթժողովուրդներիպետականությունըաստվածայինծա
գումունի:Այսինքն՝հայկականպետականությանսկզբնա
վորումը միանգամայն համապատասխանում է գերագույն
(բնական,աստվածային)օրենքին,ժամանակակիցտերմինա
բանությամբ՝միջազգայինիրավունքիպահանջներին:Այս
տեղիցհետևումէնաև,որբնականիրավունքիտեսանկյու
նիցհայոցպետականությունըօրինականէուհավերժ:

Չորրորդ՝նշելով,որանցյալումևսՀայաստանըհաճախ
նվաճվելէօտարերկրյաբռնակալներիկողմից,նաշեշտումէ
այնմիտքը,որհայերըստրկականվիճակըերբեքչենհան
դուրժել,այլազգիառաջնորդներիգլխավորությամբմիաս
նաբարուարիաբարկռվելով`արագվերականգնելենոտնա
հարվածազատություննուանկախությունը,վերահաստա
տել սեփական թագավորությունը (ազգային պետականու
թյունը):ՆահատուկնշումէՊարույրիևնրաժառանգների
քաջագործությունները, ովթոթափելովԱսորեստանիկար
ճատևգերիշխանությունը` վերականգնեցհայոցպետակա
նությունը. «Ահաայժմեսզվարճանումեմ՝ոչփոքրուրա
խությունզգալով,որհասնումեմայնտեղը,երբմերբնիկ
նախնիների սերունդները թագավորության աստիճանի են
հասնում:Ուստիվայելէմեզայստեղմեծգործկատարելև
շատպատմականճառերգրել» [Պատմ.,128-129]: 

Հինգերորդ՝հայոցպետականության,քաղաքականան
կախությանկորստիպատճառներիցմեկնէհամարումհա
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կառակորդների համեմատ հայերի փոքրաթիվ լինելը: Սա
կայն թշնամու թվային գերազանցությանը հայերը միշտ
էլհակադրելենխիզախություննուհայրենասիրությունը. 
«Թեպետմենքփոքրածուենքևշատսահմանափակթվով
ևշատանգամօտարթագավորությանտակնվաճված,բայց
ևայնպեսմերաշխարհումնէլքաջությանշատգործերկան
գործված,գրելուևհիշատակելուարժանի» [Պատմ., 96]:

Թվարկվածնկատառումներըվկայումեն,որ`ա)հայժո
ղովուրդըպատկանումէաշխարհիհնագույնքաղաքակիրթ
ժողովուրդների շարքին, բ)ազգիառաջնորդներըմարդկա
յինպատմությանառաջինիսկփուլումնվաճելենազատու
թյուն ուանկախություն, ազատ ուանկախապրելու իրա
վունք, գ) հայոց պետականությունը (թագավորությունը) 
ստեղծվելէաշխարհումառաջինպետություններիհետմիա
ժամանակ,բնական (աստվածային)ծագումունի (իտարբե
րություն հետագայում առաջացած պետությունների): Այլ
կերպասած՝հայժողովուրդնիսկզբանե (իբնե) օժտվածէ
ազգայինևպետականինքնիշխանությամբ, որը համապա
տասխանումէ բնականօրենքին, հետևաբար՝ նրաբնական
անօտարելիիրավունքնէ:

Այստեղիցհետևումէքաղաքականմտածողիհայեցա
կարգային կարևորագույն գաղափարը. որևէ պետության
կողմից Հայաստանը բռնությամբ նվաճելն ու ազգի հպա
տակեցումըհակառակենբնական (աստվածային)օրենքին, 
պատմականարդարությանխախտումեն,ոտնահարում:Այս
գաղափարը դարձավ նրաազգային–քաղաքական հայեցա
կարգիմեկնակետը,որնավելիհստակդարձնելունպատակով
նաողորմելի,անմխիթարներկանհակադրումէփառավորև
հերոսականանցյալին`փառաբանելովհայոցհինթագավոր
ներին. «Մերթագավորներիմեջինձայսմարդիկենսիրելի, 
իբրև բնիկներ, արյունակիցներ և իսկական հարազատներ: 
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Եսշատկփափագեի,որայնժամանակՓրկիչնեկածևինձ
գնած լիներ, որ նրանց ժամանակ ես աշխարհ եկած լինեի, 
նրանցտեսությամբզվարճանայիևայժմյանվտանգներից
խուսափածլինեի:Բայցշատվաղմեզանիցայդդրությունը
փախավևերեսթեքեցբախտը» [Պատմ., 130]:

Այսպիսով՝ վերոշարադրյալից տրամաբանորեն բխում
է,որհայազգիքաղաքականանկախության,սեփականպե
տականության վերականգնման խնդիրը միանգամայն ար
դարացված է թե՛ պատմական, թե՛ քաղաքակրթական, թե՛
իրավական,թե՛բարոյականառումներով:Դաոչայլինչէ, 
քանպատմականարդարության,օրինական (աստվածային) 
իրավունքի վերահաստատում: Ավելին` ինչպես պատմու
թյանողջընթացքում,ներկայումնույնպեսհայժողովուրդը
ոչմիայնկարողէ,այլևպարտավորէպայքարելհանունիր
բնականիրավունքի,ազգայինարժանապատվության,որով
հետև դա միաժամանակպայքար է` հանուն բնական իրա
վունքի, գերագույն ճշմարտության ևարդարության հաս
տատման առհասարակ: Հայերը արժանավայել գոյության
հավասարիրավունքունենև՛ներկայում,և՛ապագայում: 

ՄովսեսԽորենացուն՝որպեսազգային–ազատագրական
պայքարի գաղափարախոսի բնորոշ է քաղաքական և սո
ցիալական լավատեսությունը: Իսկ անհաջողությունները
նա դիտում է պատահականություններ, անցողիկ, հաղթա
հարելիերևույթներ:Հակառակպարագայում,այսինքն՝եթե
մարդկանց կենսագործունեությունը խարսխված չլինի սո
ցիալ–քաղաքական լավատեսության սկզբունքի վրա, ապա
«ինչպե՞ս կկարողանան պահպանել կյանքի հաստատուն
կարգը,կամինչպե՞սերկիրըկվայելիբարօրություն»1:Ազ
գային–ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության

1 ՄովսէսԽորենացւոյ Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1865, էջ 567: Այսու
հետ տեքստում` Մատեն.:
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հասկացութային մակարդակում դա նշանակում է, որ հա
րևան տերություններին Հայաստանի ենթակայությունը
ժամանակավոր,դիպվածայինբնույթունի,որառկաստրկա
կանվիճակըհաղթահարելիէ,ևազգըկարողէկրկիննվաճել
քաղաքականանկախություն:

Պե տու թյան ծա գումն ու գոր ծա ռույթ նե րը: Պե տա կան ինք նիշ
խա նու թյան ատ րի բուտ նե րը: Պետությունը (թագավորությու
նը)պատմականորենառաջացածքաղաքականհաստատու
թյունէ,որիհիմնականգործառույթներնեն՝երկրումկարգ
ուկանոնիհաստատումը,երկրիմիավորումը,տիրելուուժը
ևպաշտպանություննօտարնվաճողներից:Մյուսհինևքա
ղաքակիրթժողովուրդներինմանհայերնանցելենպատմա
կանզարգացման«բարբարոսական» («անկարգության»),մի
ջանկյալ(ավագությանևցեղերիտիրապետությանկամցե
ղապետության)և«քաղաքակրթական» (քաղաքական«կար
գավորվածության») փուլերը: Վերջին` քաղաքակրթական
փուլի առանձնահատկություններից են պետականության

ձևավորումըևբանավորօրենքի(ավանդական,սովորութա
յինիրավունքի)աստիճանականվերածումըգրավորօրենքի: 
Թագավորությունը (այսինքն` պետությունը) սոցիալական
ևքաղաքական հարաբերությունների կարգավորման որա
կապես նոր՝ բարձրաստիճան է, իսկգրավոր օրենքնառա
վելհաստատունուկայունէդարձնումհասարակությունը, 
հասարակականկարգուկանոնը:Պետականությանպատմու
թյունը Մովսես Խորենացին դիտում է որպես մարդկային
հարաբերությունների (քաղաքական, սոցիալական, տնտե
սական,իրավականևայլն)կարգավորմանպատմություն:

Պետականության մարմնավորումը, խորհրդանիշը երկ
րի թագավորն է: Մովսես Խորենացին հայ թագավորներից
առանձնացնումէհատկապեսՏիգրանՄեծին,որիկերպարն
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ուպետական–քաղաքականգործունեությունըհամարումէ
օրինակելի նաևիր ուապագաժամանակների համար:Առ
հասարակ նա մեծարում և հատուկ անդրադառնում է այն
թագավորների գործունեությանը, ովքեր էական ներդրում
են ունեցել հայոց պետականության ստեղծման, քաղաքա
կան անկախության ու պետության ինքնիշխանության
ամրապնդման, երկրի պաշտպանության և բարօրության
ապահովման գործում: Քաղաքական մտածողը պետական
ինքնիշխանության մասին իր հայեցակարգը կառուցում է
Տիգրան Մեծի պետական–քաղաքական գործունեության
վերլուծության հիման վրա` ստեղծելով նաև իդեալական
միապետիքաղաքականկերպարը:

Նախ՝ՏիգրանՄեծը«մերթագավորներիցամենահզորն
ուամենախոհեմնէրևնրանցիցբոլորիցքաջ» [Պատմ., 132]: 
Թագավորնառհասարակպետքէլինիխո հե մու թյան, ի մաս
տու թյան և քա ջու թյանգերագույնմարմնավորումը,որովհե
տևայդհատկություններըպետականխնդիրների լուծման
ու պետության բնական գործառույթների իրականացման

գլխավորերաշխիքնեն:Սոսկռազմականհզորություննու
քաջությունը բավարար չեն պետությունը կառավարելու
և երկիրը պաշտպանելու, բարգավաճելու համար: Այսպես, 
անտիկ աշխարհի մեծագույն տիրակալԱլեքսանդրՄակե
դոնացիննույնպես«ոչմիայնքաջությամբ,այլավելիշատ
իմաստությամբհնազանդեցրեց» [Մատեն., 345] իրեն բազ
մաթիվերկրներուժողովուրդներ:

Երկրորդ՝ՏիգրանՄեծը«մերբնակությանսահմաններն
ընդարձակելով հասցրեց մինչև հին բնակության սահման
ների ծայրերը» [Պատմ., 132]: Թագավորի կարևորագույն
խնդիրներն են. մեկ ինքնիշխան պետության շրջանակնե
րումմիավորելազգինպատմականորեն`բնականորենպատ
կանող բոլոր տարածքները, հաստատել գերագույն իշխա
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նությունևապահովելբնակչությանուերկրիանվտանգու
թյունը:Դրանքպետության`իբրևքաղաքականինստիտու
տիկարևորագույնգործառույթներիցեն:

Երրորդ՝ նա «տղամարդկանց գլուխ կանգնեց և ցույց
տալովքաջություն՝մերազգըբարձրացրեց,ևմեզ,որ[օտար
ների]լծիտակէինք,դարձրեցշատերինլուծդնողներևհար
կապահանջներ» [Պատմ., 132]: Պետական և ազգային ինք
նիշխանությունը,որպեսկանոն,ենթադրումէոչմիայնքա
ղաքականանկախությունհարևանպետություններից,այլև
մյուսժողովուրդներիուերկրներիվրաիշխանությանհաս
տատելուունակություն:Միայնայդճանապարհովէհնա
րավորապահովելերկրիռազմաքաղաքականհզորությունը
ևնյութականբարեկեցությունը: Իսկական,այսինքն` ինք
նիշխանթագավորիգործունեությունըպետքէուղղվածլի
նինաևերկրիտնտեսականվերելքին,բնակչությանհարս
տացմանհամարպայմաններստեղծելուն:

Չորրորդ՝երկրիհարստացումնանմիջականորենառնչ
վում է պետության ռազմական հզորությանը: Ուստի` պե
տականինքնիշխանությունըենթադրումէռազմականհզոր
ուժիառկայություն,բանակիմշտականկատարելագործում
ևամրապնդում:Խորենացու կարծիքով, ՏիգրանՄեծըխո
րապես գիտակցում էր ռազմական ուժի կարևորությունը՝
երկրիանվտանգությունըպաշտպանելուևբարեկեցությու
ննապահովելուհամար:Նրառազմականհմուտքաղաքա
կանությանշնորհիվ«հետևակկռվողներըձիավորդարձան, 
պարսերով կռվողներն հաջողաղեղնավորներ, կոպալներով
կռվողներըզինվեցինսրերովուտեգավորնիզակներով,մեր
կերըպատսպարվեցինվահաններովևերկաթեզգեստներով» 
[Պատմ., 132-123]:Լավկազմակերպվածումարտունակբա
նակիշնորհիվՏիգրանըկարողացավպահպանելերկրիան
կախությունը,վերանվաճելով`վերադարձնելհայրենիկորց
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րածպատմականտարածքները:Մտածողըհամոզվածէ, որ
այնպետությունը,որչունիսեփականմարտունակբանակ, 
զրկված է իր անկախությունը, առավել ևս ինքնիշխանու
թյունը պաշտպանելու հնարավորությունից: Նա պաշտ
պանում է պատմագիտության և քաղաքագիտության մեջ
տարածվածայնտեսակետը,որպետությունըխարսխվածէ
ռազմականուժիհզորությանվրա. «քաջերիսահմանըիրենց
զենքնէ.որքանկտրումէ,այնքանունենումեն:Նիզակնէ
որոշումպետությանսահմանը» [Մատեն., 350-352]:

Հինգերորդ՝պետության կարևոր գործառույթներից են
գիտությանևմշակույթի հովանավորումն ուտարածումը: 
Այս գործառույթներն առնչվում են թագավորի իմաստու
թյաննուխոհեմությանը:Թագավորնուզորավարներըան
ձամբ պետք է օժտված լինեն համապատասխան գիտելիք
ներով: Զորավարներին դրանքպետք են` զորաբանակները
«ղեկավարելու», դրանց առաջնորդելու ռազմի դաշտում, 
«քաղաքների պաշտպանությունը» ճիշտ կազմակերպելու, 
ռազմական տեխնիկային տիրապետելու, տեղանքի մասին
պատկերացումկազմելուևայդամենըլավագույնսօգտա
գործելուհամար:Իսկթագավորին,պետությանղեկավարին
անհրաժեշտէպատկերացում ունենալտարբերարվեստնե
րիուգիտություններիմասին՝ապահովելուդրանցտարա
ծումըևզարգացումնիրերկրում:Հայոցպատմությանմեջ
պատմահայրըայդպիսինհամարումէԱրտաշեսԱ,Տիգրան
Մեծին,ԱրշակԲ,իսկանտիկշրջանում՝ԱլեքսանդրՄակե
դոնացուն:Հետևաբար`գիտությանևարվեստիզարգացու
մըԽորենացինդիտումէիբրևինքնիշխանպետությանգո
յությանևինքնիշխանթագավորիգործունեությանկարևոր
պայմաններիցմեկը,պահանջ,որնարդիականէնաևայսօր:

Խորենացին համոզված է, որ եթե հայ ժողովրդի ներ
կա սերունդը ցանկանում է վերականգնել հայոց նախկին
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փառքն ու ազատությունը, ազգային պետականությունը, 
պետքէ հետևիՏիգրանՄեծի օրինակին. «Բոլոր իր ժամա
նակակիցներիհամարնաեղավնախանձելի,իսկհետոեկող
ներիսհամարցանկալիեղանթեինքըևթեիրժամանակը: 
Եվո՞րիսկականմարդը,որհամակրումէարիականբարքի
ևխոհականության,չիզվարճանասրահիշատակությամբև
չիձգտինրանմանմարդ լինել:Նատղամարդկանցգլուխ
կանգնեցևցույցտալովքաջություն՝մերազգըբարձրաց
րեց» [Պատմ., 132]: 

Այսպիսով` Մովսես Խորենացու պետական ինքնիշխա
նությանհայեցակարգիկարևորագույնհիմնակետերնեն. 

ա)պետությանղեկավարի (թագավորի)անձնականըն
դունակություններն ու կարողությունները, հատկապես՝
քաջություննուխոհեմությունը,

բ)ազգապատկանբոլորտարածքներիմիավորումըմեկ
ազգայինպետությանսահմաններում,

գ)այլերկրներինուժողովուրդներինհարկատուդարձ
նելը,

դ) ժամանակի պահանջներին համապատասխան` հզոր
ումարտունակբանակիառկայությունը,

ե) երկրի տնտեսական վերելքը, բնակչության բարգա
վաճումը,

զ)գիտությանևմշակույթիզարգացումը,կրթությանու
գիտելիքիտարածումը:

Նշվածհայեցակետերիցառանցքայինէհամարվումեր
րորդը, որումգործնականարտահայտությունենստանում
մյուսգործոնները:Այնպետությանինքնիշխանությանաս
տիճանիյուրահատուկհայելինէ:Բաննայնէ,որըստԽո
րենացու տրամաբանության` յուրաքանչյուր պետություն
(կամազգ)կամ«հարկապահանջէ»լինում,կամ«հարկատու». 
եթեհարկապահանջչէ,ապահարկատուէ, եթեհարկատու
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է՝կախվածությանմեջէ,ենթարկվումէմիայլպետության, 
հետևաբար՝ չիկարողինքնիշխան լինել:Ուստի`այսկետը
պետությանինքնիշխանությանևայլպետություններիհետ
(միջազգային) հարաբերություններում ունեցածկարգավի
ճակիչափանիշնէ:

Պե տու թյուն–ե կե ղե ցի հա րա բե րու թյան ըմբռ նու մը: Հայաս
տանումքրիստոնեությունըպետականկրոնհռչակելուցհե
տոքաղաքականիշխանությանբնույթըփոխվումէ.առա
ջանում են իշխանության երկու ձև՝ աշխարհիկ և հոգևոր, 
պետական (թագավորական)ուեկեղեցական (կաթողիկոսա
կան),որոնցհարաբերակցությունըհակասականէևփոփո
խականժամանակիընթացքում:ՏրդատԳ ՄեծիևԳրիգոր
ԼուսավորչիմասինՄովսեսԽորենացինգրումէ. «Բայցայս
տեղեսնկատումեմթագավորիառավելությունը, որովհե
տև Աստծու մասին մտածելու և ճգնողության մեջ նրանք
երկուսըհավասարէին,իսկհամոզականկամստիպողական
խոսքերով[նորհավատին]հնազանդեցնելումեջ՝թագավո
րի շնորհնավելի էր, որովհետև նրա հավատից գործը հետ
չէրմնում» [Պատմ., 240]:Այլկերպասած՝իշխանությաներ
կուձևիհարաբերակցությանմեջգերակայությունըպատ
կանումէրթագավորականիշխանությանը:Սակայնհետա
գայումնշվածհարաբերակցությունըէապեսփոխվումէ,և
առաջնային է դառնում հոգևոր իշխանությունը: Այսպես՝
արդենԳրիգոր Լուսավորչի թոռԳրի գո րի սը «կուսությամբ
գերազանցելով հայրերին, իսկ պատժելու կողմից՝ թագա
վորներինհավասարվելով»վարումէրիրպաշտոնը[Պատմ., 
244]:Այսինքն՝եթեսկզբնականշրջանումհոգևորոլորտում
թագավորականևկաթողիկոսականիշխանություններըհա

վասար էին, իսկաշխարհիկ ոլորտում գերակայում էր թա
գավորականիշխանությունը,ապաժամանակիընթացքում
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աշխարհիկկյանքումնկատվումէիշխանությաներկուձևի
հավասարեցում, իսկ կրոնաեկեղեցականում` կաթողիկոսա
կանիշխանությանգերակայություն,ինչըհոգևորդասիիշ
խանական հավակնությունների և նախարարների կենտրո
նախույսձգտումներիարդյունքէր: 

Խորենացուսույնդատողություններումնշմարվումեն
կառավարմաներկումոդելի` «կեսարապապության»և«պա
պակեսարության»գաղափարները,որոնքհետագայումդար
ձանմիջնադարյանքաղաքականմտքիառանցքայինհայե
ցակարգեր:Այսամենըվկայումէերկուիշխանություննե
րիմիջևհակասություններիևմրցակցությանառաջացման
մասին, ինչը հանգեցրեց քաղաքական իշխանության, երկ
րիկառավարմանճգնաժամիևորպեսբնականոնհետևանք՝
պետությանկործանմանուկաթողիկոսականիշխանության
թուլացման:

Խորենացու քաղաքական հայեցակետը որոշակիորեն
արտահայտվումէհայվերջինԱրշակունիներիգործունեու
թյունը և Հայ եկեղեցու դիրքորոշումը գնահատելիս: Նրա
համոզմամբ`հայնախարարներիշրջանումտիրողկենտրո
նախույսմիտումներնուակնհայտձգտումներընրանցխան
գարումէինճիշտըմբռնելթագավորականկենտրոնացված
իշխանությանանհրաժեշտությունըերկրիևազգիհամար, 
դրա վերացման ճակատագրական քաղաքական հետևանք
ները:Մտածողիկարծիքով`այդճակատագրականվտանգը
գիտակցողսակավաթիվգործիչներիցէրՍահակՊարթևկա
թողիկոսը: Ուստի` նա համոզում և հորդորում էր հայ նա
խարարներին՝ պարսիցարքունիքից չպահանջել գահընկեց
անելհայթագավորին:Իմաստունկաթողիկոսըհասկանում
էր, որ նախարարների քաղաքական դիրքորոշումըանխու
սափելիորեն տանում է հայոց թագավորության կործան
ման, որպարսիկ կառավարչի նշանակումը հայերին կզրկի
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թագավորության (պետության) վերականգման հնարավո
րությունիցկամէապեսկբարդացնիայդգործընթացը:Այդ
իսկպատճառովՍահակՊարթևըկտրականապեսմերժումէ
նախարարներիառաջարկությունը՝ միանալ իրենց, դա հա
մարելով աններելի դավադրություն սեփական թագավորի
(և պետականության) դեմ. «Քավ լիցի, որ ես իմ մոլորված
ոչխարը մատնեմ գայլերին, որ ես չպատեմ բեկվածին կամ
հիվանդացածին,այլգահավեժանեմ»:Որովհետև,ըստհա
յոցկաթողիկոսի՝ավելիլավէունենալսեփական,թեևվատ
թագավորություն,քանլավ,բայցօտար: «Եվինչպե՞սկարե
լիէայդիմախտավորոչխարըփոխելառողջգազանիհետ, 
որիհենցառողջությունըմեզհամարպատուհասէ» [Պատմ., 
305-306]:

Այսբանաձևըամենայնհավանականությամբպատկա
նումէհենցիրեն`Խորենացուն:Անկախդրանից,նապաշտ
պանումէհայեցակարգայինսույնդիրքորոշումը,որըմեթո
դաբանական–քաղաքագիտական մեծ նշանակություն ունի
և,ըստէության,լրացնումէպետականինքնիշխանության
մասին նրա քաղաքական հայեցակարգը: Սակայն նախա
րարներիկենտրոնախույսձգտումներըպսակվեցինհաղթա
նակով,ևնրանցպահանջովպարսիցարքունիքըվերացրեց
հայոցթագավորությունը,իսկՍահակՊարթևինզրկեցկա
թողիկոսականաթոռից: «Թշնամասերզրպարտիչնախարար
ների»այդարարքըմեծհայրենասերըհամարումէպատմա
կանորենամենակործանարարսխալներիցմեկը:Ստեղծված
քաղաքական բարդ իրադրությունում Հայ եկեղեցին միակ
կազմակերպվածուժնէր,որըշարունակեցմնալանկախպե
տականության, ազգային–քաղաքական շահերի պաշտպա
նության դիրքերում, իսկ հետագայում ստանձնեց ազգա
յին–ազատագրական պայքարի գաղափարական և հոգևոր
ղեկավարումը:
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Այսպիսով` Մովսես Խորենացու քաղաքական հայեցա
կարգը արտացոլում է պետություն–եկեղեցի հարաբերու
թյուններում տեղի ունեցած իրական փոփոխությունները: 
Եթե Տրդատ Մեծի օրոք այդ հարաբերություններում տի
րումէրներդաշնակություն՝թագավորականիշխանության
գերակայությամբ,ապաթագավորականիշխանությանթու
լացումից, հատկապես դրա վերացումից հետո, հոգևոր իշ
խանությունըմնացորպեսհամահայկականկենտրոնացված
միակ կազմակերպություն: Ուստի՝ հոգևոր իշխանությանը
որոշակի առաջնություն հաղորդելը, այն էլ Արշակունյաց
Հայաստանիվերջնականկործանումիցհետո,ո՛չթեպետու
թյուն–եկեղեցիհարաբերություններիկարգավորմանԽորե
նացուքաղաքականմոդելնէր,ինչպեսերբեմնկարծումեն, 
այլէմպիրիկքաղաքականիրականության,գործնական–քա
ղաքական և պատմական գործընթացների նկատմամբ կա
տարվածխորքայինքաղաքագիտականռեֆլեքսիայի(անդ
րադարձի)արդյունք: 

Խորենացուքաղաքականհայեցակարգիուշագրավկող

մերից են պատերազմների բնույթի ըմբռնումն ու դրանց
դասակարգումը:Ամենմիպատերազմ,ըստնրա,ինքնինմե
ծագույն սոցիալական չարիք է: Սակայն պատերազմները
տարբերվումենիրենցբնույթով.կանպատերազմներ,որոնց
նպատակնէնվաճելևտիրանալայլերկրներիուժողովուրդ
ների,նրանցհարստությանը,ևկանպատերազմներ, որոնց
գլխավոր խնդիրն է՝ պաշտպանել հայրենիքը, երկրի անվ
տանգությունը, պետական–քաղաքական անկախությունն
ուազատությունը:Ավելին`արտաքինթշնամունվա ճո ղա
կան պա տե րազ մին պետք է հակադրել պաշտ պա նո ղա կան 
պա տե րազմ:Նախստիվտարբերակումէպաշտպանողական
ուհարձակողականպատերազմները,այլկերպասած՝արդար
ևանարդարպատերազմները:
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Բոլոր կարգի պատերազմներն էլ վաղաժամ մահերի, 
ընտանիքներիքայքայման, սոցիալականզանազանարհա
վիրքներիևբռնություններիպատճառենդառնում:Ուստի` 
թագավորն ու իշխաններըպարտադիրպետք է լավ մարզ
ված,մարտունակբանակունենան:Քանիորերկիրըզավթե
լուևավերելուվտանգըգոյությունունիմիշտ,ռազմական
հզորուժիառկայությունըդառնումէօրհնությունպետու
թյանևազգիհամար՝ստեղծվածբարիքները,բնակչության
խաղաղկյանքնուստեղծագործականաշխատանքըպաշտ
պանելուևթշնամուչարագործություններըկասեցնելուու
պատժելումիակհուսալիմիջոց:

Խորենացին պատերազմը քննում է նաև բարոյահոգե
բանական տեսանկյունից: Այսպես, զավթողական պատե
րազմների սանձահարումը հաճախ պայմանավորված է լի
նում նախանձով, ամբարտավանությամբ, եսամոլությամբ, 
պետականևռազմականգործիչներիխառնվածքով:Ուստի` 
առաքինություններ են բանականությամբ ու ողջախոհու
թյամբթելադրվածևարդարացվածքաջությունը,մարտա
կան ոգին, զավթիչների դեմ կռվելու վճռականությունը: 
Բարու իրականացումը հնարավոր է ինչպես բարեգործու
թյունների,այնպեսէլայնպաշտպանելումիջոցով:Հետևա
բար`թեևպատերազմնընդհանուրառմամբվերաբերումէ
պետական քաղաքականության («քաղաքավարության») 
ոլորտին, սակայն այն նաև բարոյական ու հոգեբանական
դրդապատճառներևհետևանքներէունենում: 

Օ րեն քի դե րը հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում: Հայ
մտածողըպաշտպանում էանտիկ շրջանումձևավորվածև
ընդհուպXIXդարըտարածվածայնուսմունքը, որիհամա
ձայն՝ սոցիալական և քաղաքական հարաբերությունները
առաջացելենընտանեկանհարաբերություններիընդլայն
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ման հետևանքով. հասարակությունը (պետությունը) ըն
դարձակ, մեծ ընտանիք է: Ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան հիմքն 
է: Մարդըկենդանականաշխարհիցտարբերվումէոչմիայն
բանականությամբ, այլև ամուսնության (ընտանիքի) կար
գավորվածությամբ: Բանականությամբ մարդը տիրում է
«հողածինների» և բնության (շրջապատող աշխարհի) վրա, 
իսկամուսնությամբապահովումէ«ազգիաճը»:Բացիայդ, 
ընտանիքն է դաստիարակում նոր սերունդը, որպեսզի զա
վակներն «ընդօրինակեն և ամեն ինչում հետևեն հայրենի
ավանդություններին»: Ընտանիքի անդամները անընդմեջ
հմտանումենտնօ րի նու թյան (տնտեսվարության)ևտես չու

թյան (կառավարման) հարցերում: Հետևաբար՝ ընտանիքն
իրականացնումէայնխնդիրները,որոնքանհրաժեշտենար
դարևկարգավորվածհասարակությանհամար:

Ներպետական՝ սոցիալ–տնտեսական քաղաքականու
թյան ոլորտում Խորենացին անդրադառնում է քաղաքի և
գյուղիհարաբերակցության,պետությանմեջդրանցհասա
րակականուքաղաքականկարգավիճակիհարցերին:Մտա
ծողըքաղաքիկարգավիճակնավելիբարձրէդասում,քան
գյուղի: Նա հավանություն է տալիս Արշակունիների այն
հրամանին,որիհամաձայն`քաղաքացիներըպետքէավելի
մեծհարգանքիուպատվիարժանանան,քանգյուղացիները: 
Գյուղացիները պետք է պատվեն քաղաքացիներին՝ որպես
իշխանների:Այդուհանդերձ,պետությանտնտեսականզար
գացման ու բարգավաճման համար անհրաժեշտ է, որ քա
ղաքնուգյուղը«եղբայրաբարվարվենբարեկարգությանու
աննախանձկյանքիհամար՝որհիմքնէկազմումշենության
ևխաղաղկյանքի»:Միաժամանակ,քաղաքացիներըչպետք
է գոռոզանան, մեծամտանան գյուղացիների նկատմամբ: 
Քաղաքի ու քաղաքացիների դերի և կարգավիճակի նման
ընդգծումըհավանաբարպայմանավորվածէրհելլենիստա
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կանաշխարհիավանդույթներով,որոնցկրողնէրԽորենա
ցին:

Հասարակության մեջ մարդկային հարաբերություն
ներն արտահայտվում են ընտանեկան, իրավական, քաղա
քականևայլհարաբերություններիձևով, որոնցհիմքնու
չափանիշըպետքէդառնամարդկանցփոխադարձսերը:Այն
սոցիալականխաղաղության,համերաշխության,ներդաշնա
կության, երջանկության, բարգավաճմանուհամագործակ
ցությանկարևորագույնմիջոցնէևանհրաժեշտէսոցիալա
կանբոլորխավերին:Ինչպեսնշվելէ,թագավորնուիշխանը
երկիրըպետքէկառավարենև՛ուժով,և՛խոհեմությամբ:Իսկ
վերջինսենթադրումէնաևընկերասիրություն: «Իսկովքեր
բարեկամներչունեն»,նրանցսպասվումենհասարակական
մեկուսացում,պարտություն,թշվառություն,ևվիճակվածէ
«միշտկրելծառայությանծանրլուծը»:

Սակայն հասարակության մեջ շատ են չարամիտ ու
չարագործ մարդիկ:Այսառումովմարդկային հարաբերու
թյուններըղեկավարելուևկարգավորելուհամարԽորենա

ցինանհրաժեշտէհամարումհամադրելերեքմիջոց՝անձ նա
կան օ րի նա կը, խրա տը և պա տի ժը:Նրակարծիքով`դրանց
շնորհիվկարելիէդաստիարակելմարդկանցևհասարակա
կան գիտակցության մեջ ներմուծել փոխադարձ սիրո (ըն
կերասիրության)զգացում,առավելևս,որսոցիալականբո
լորխավերինպատակնէ՝պայքարելչարիքի,չարագործու
թյունների դեմ: Այս կապակցությամբ մտածողն առաջադ
րումէմիգաղափար,որըհետաքրքրականէև՛սոցիալական, 
և՛արդարադատությանառումներով:Ըստայդսկզբունքի` 
հանցագործներիորդիներըչպետքէդատվենիրենցհայրերի
հանցանքներիհամար,առավելևս,եթեհայրերնարդենկրել
են հասանելիք պատիժը: Յուրաքանչյուր մարդանձամբ է
պատասխանատվություն կրում իր արարքի համար: Բացի
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ազատ կամքի քրիստոնեական ուսմունքի արտահայտու
թյունից, այստեղ նշմարվում է իրավական այն հիմնարար
նորմիգաղափարը,որիհամաձայն՝մեկհանցագործության
համարհասնումէմեկպատիժ:

Հասարակության կայունությունն ու հաստատունու
թյունը, բնականոն զարգացումն էապես պայմանավորված
ենգործողօրենքներով,այնհանգամանքով,թեորքանովեն
դրանքապահովում հասարակական կարգուկանոնը:Խորե
նացու կարծիքով` օրենքի, կարգուկանոնի իրականացումն
առնչվում է մարդու բանական բնությանը, ինչը բացակա
յումէոչմիայնկենդանականաշխարհում,այլևմարդկու
թյան զարգացման բարբարոսական շրջանում: «Բանակա
նություն»և«օրենք»հասկացություններըփոխկապվածեն: 
Նապաշտպանումէանտիկշրջանից(մասնավորապես՝Արիս
տոտելից) եկող այն տեսակետը, որ մարդու բանականորեն
կարգավորվածկյանքըհամապատասխանումէբնությանը, 
այսինքն՝ օրենքին: Բոլոր մարդիկ, հատկապես պետական
այրերըպետքէգործենբանականության(այսինքն`օրենքի) 
համաձայն:Հակառակպարագայումմարդը«ջանումէվեր
ուվարկործանելմարդկանցկյանքիհաստատունությունը»:

Օրենքներըքաղաքակրթումենմարդկանց`նրանցկեն
սագործունեությունը ներգրավելով կարգուկանոնի շրջա
նակներում, «համեստացնում», չափավորում են մարդկանց
գործողությունները: Այսպես, Ներսես Մեծ կաթողիկոսի
կանոնների կապակցությամբԽորենացինգրում է. «այնու
հետևմերաշխարհիմարդիկերևեցանարդենոչբարբարոս
ներիպեսայլանդակված,այլքաղաքացիներինմանհամես
տացած» [Պատմ., 258]:Քանիորայդամենըվերաբերումէ
մարդկային հարաբերությունների կարգավորմանը, ապա
բարոյականգործոննավելիհստակէարտահայտվում:Իսկ
չարնուբարինտարբերակելուևկյանքումճիշտկողմնորոշ
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վելուհամարնույնպեսանհրաժեշտէբանականորենիմաս
տավորվածմոտեցում:

Այսպիսով,ըստԽորենացու`բանականությունընպաս
տում է հասարակական կարգուկանոնի հաստատմանն ու
ամրապնդմանը:Ընդսմին`այնոչմիայնանհատական,այ
լևողջժողովրդիվարքիևգործելակերպիկարգավորիչնէ: 
Մյուս կողմից՝ հասարակության բնականոն զարգացման, 
կարգուկանոնիպահպանմանհամարանհրաժեշտէ,որյու
րաքանչյուր մարդ` անկախ սոցիալական դիրքից, լավա
գույնսկատարիիրսոցիալականդերը:ՀետևելովԱրիստո
տելին՝ նամարդուգործունեությանմեջառանձնացնում է
քաղաքականկողմը,իսկարժանիքներիշարքում՝հայրենա
սիրություննունվիրվածությունըթագավորին:

Խորենացին բանականությանդիրքերից էգնահատում
նաևսոցիալականայնպիսիերևույթ,ինչպիսինէհարստու
թյունը: Նա մատնանշում է վերջինիս հակասական բնույ
թը:Միկողմիցայնհղփացնում,բարոյազրկումէմարդուն, 
մյուսկողմից՝ավելիմեծչարիքէաղքատությունը,որըմար
դունզրկումէապաստանից,հարկերվճարելուհնարավորու
թյունից,ստորացնումէնրամարդկայինարժանապատվու
թյունը:Նմանդեպքումմարդըկարող էմահըգերադասել
կյանքից: Խորենացին շրջանցում է միջնադարում տարած
վածքրիստոնեականայնգաղափարը, որ չքավորությունն
ինքնինառաքինությունէ:Նրակարծիքով`հարստությունը
միանգամայնդրականերևույթէ. «Մարդուունեցվածքըիր
փրկություննէ»:Այլհարցէ,թեինչպեսվարվելդրահետ: 
Նահամարումէ,որանհրաժեշտէառաջնորդվելբանակա
նությանսկզբունքներովուպահանջներովևհարստությու
նը ծախսել արվեստի ու վաճառականության զարգացման, 
շինություններկառուցելուութշնամուդեմպայքարկազ
մակերպելունպատակով:Այլկերպասած՝այնպետքէօգ
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տագործել սոցիալական,տնտեսականևռազմական (երկրի
պաշտպանության)խնդիրներլուծելուհամար:

Այսպիսով` իր հռչակավոր «Պատմության» մեջ հայրե
նասերը ազգի աննախանձելի ներկան հետևողականորեն
հակադրում է հերոսական վեհ անցյալին, ցույց տալիս, որ
ազգիներկավիճակըպատմականբախտաբաժինչէ,նախա
սահմանվածչէիվերուստ,որանհրաժեշտէթոթափելօտա
րերկրյալուծըևվերականգնելերկրիպետականանկախու
թյուննուվաղեմիհզորությունը:

Հայոցպետականությանվերացումըհարևանհզորտե
րությունների անօրինական գործողությունների, բռնու
թյան,ինչպեսնաևնախարարներիքաղաքականհոռետեսու
թյանարդյունք է: Ուստի` օրինազանց բռնությանըպետք
է հակադրել օրինական, արդարացված բռնություն, ազգա
յին–ազատագրական պատերազմ՝ հանուն հայ ազգի քա
ղաքականանկախության ևպետական ինքնիշխանության
վերականգնման:Իբրևպաշտպանողականպատերազմիձև` 
հայերիապստամբություննարդարացվածէթե՛պատմակա
նորեն,թե՛իրավական,ևթե՛բարոյականառումներով,ինչը
ՄովսեսԽորենացուքաղաքականհայեցակարգիառանցքա
յինգաղափարնէ:

Խորենացինիրժամանակակիցներինկոչէանումհետևել
նախնիների օրինակին, անձնազոհ պայքարով ու արիու
թյամբվերանվաճելազատությունըևապահովելհարազատ
ժողովրդի բարօրությունը: Հայրենասիրությունը և հայրե
նիքի համար անձնազոհությունը այն գերագույն առաքի
նություններն են, որոնցով օժտված պիտի լինեն ոչ միայն
Հայաստանաշխարհիառաջնորդները,այլևողջազգը:

ՄեզհամարերկրորդականնշանակությունունիԽորե
նացուկողմիցթույլտրվածորոշանախրոնիզմը,քանզինա
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նմանայլմիջոցներիշնորհիվ,առասպելականևպատմական
տեղեկություններիմիաձուլմանմիջոցովկարողացելէլրիվ
բացահայտել իր հայեցակարգը և պետական–քաղաքական
գործչիիդեալը:

Իր նպատակամետ շարադրանքով,անցյալն ու ներկան
հակադրելով` Խորենացին ցույց է տալիս ստեղծված ան
տանելիվիճակիևօտարերկրյալծիդեմանզիջումպայքա
րի անհրաժեշտությունը` հանուն Հայաստանի պետական
անկախության վերականգնման: Իր երկը նա ավարտում է
հռչակավոր«Ողբով»,որումարտահայտվածէոչմիայնհայ
րենասերիվիշտըհայրենիքիհամար,որըծագելէՀայոցթա
գավորությանանկմանպատճառով,այլևայնվերականգնե
լուերազանքը:

Խորենացին ոչ մի դրական ու լուսավոր բան չի տես
նում իր շրջապատում: Զավթիչներնանարգել ենամեն մի
ազգային սրբություն, գազանաբար կեղեքում ուտանջում
են հայերին: «Մեզտիրեցինխստասիրտու չարթագավոր
ներ,որոնքծանր,դժվարակիրբեռներբարձում,անտանելի
հրամաններենտալիս:Կառավարիչներըկարգչենպահպա
նում,անողորմեն,սիրելիներըդավաճանվածեն,թշնամինե
րը զորացած: Հավատը ծախվում էայստեղի ունայն կյան
քիհամար:Ասպատակություններենգալիսանհատնում, … 
դեպիօտարությունենաքսորվումազնվականները,անթիվ
նեղություններենկրումռամիկները…»:Համատարածթա
լանը,աղքատությունը,ազատներիևռամիկներիաքսորնու
գերեվարությունը,զավթիչներիսահմանածկարգերըառաջ
ենբերելբարոյականությանանկում,անբարոյականության
տարածումժողովրդիտարբերխավերում. «Զինվորականնե
րը`անարի, … կողոպտիչ,գինեմոլ,հելուզակ,ավազակների
բնութենակից: Իշխանները` ապստամբ, գողերին գողակից, 
կաշառակեր, …ագահ,հափշտակող,աշխարհավերող…Դա
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տավորները`տմարդի, սուտխաբող, կաշառակեր, իրավուն
քը չպաշտպանող…»: Այլասերումը դիպել է նաև հոգևոր
դասին. «Ուսուցիչները`տխմարուինքնահավան, … փողով
ընտրվածևոչսուրբհոգով, …ևգայլդարձածգիշատումեն
իրենց հոտերը: Կրոնավորները` կեղծավոր, ցուցամոլ, սնա
փառ…Վիճակավորեպիսկոպոսները`հպարտ,դատերսիրող, 
դատարկախոս,ծույլ,գիտություններնուվարդապետական
գրվածքներնատող…» [Պատմ., 315-317]:

Երկրինհասածաղետըպատմիչըգնահատումէորպես
պատիժմեղքերիհամար, «համաձայնայնխոսքին,թեամբա
րիշտներինխաղաղությունչկա»:ՀամեմատելովՀայաստա
նիճակատագիրըԻսրայելիհետ`Խորենացիննշումէիրհայ
րենիքի ավելի ծանր վիճակը, այլաբանորեն բնութագրում
ողբերգականիրավիճակը`ընդգծելով,որիտարբերություն
Իսրայելի` «մեր թշվառությունն ավելի է: ՈրովհետևՄով
սեսը վերացվում է, բայց Հեսուն չի հաջորդում, որ առաջ
նորդիդեպիԱվետյացերկիրը: …Սեդեկիանգերիտարվեց, 
բայցչկաԶորաբաբել,որտերությունընորոգե:Անտիոքոսը
բռնադատումէթողնելհայրենիկրոնը,բայցՄադաթիանչի
դիմադրում,պատերազմըմեզշուրջանակիպաշարելէ,բայց
Մակաբենչիփրկում» [Պատմ., 313-314]:

Այս համեմատությունները ժխտականձևով բացահայ
տումենքաղաքականնույնհայեցակարգը,որիհամաձայն` 
Հայոց թագավորության վերացումը պարսիկների և բյու
զանդացիների հակաօրինական բռնության, ինչպես նաև
հայնախարարներիանհեռատեսությանարդյունքէ:Բռնու
թյանըպետքէհակադրվիբռնություն`հերոսականպայքար
սեփական անկախ պետականության վերականգնման հա
մար:Դրահամարպետքէսեփական` հայկականՄակաբե` 
հզորևանձնազոհ զորավար, ով կվռնդիթշնամուն հարա
զատերկրից,պետքէՄադաթիա`հայրերիհավատիպաշտ
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պանությանհամար,պետքէսեփականԶորաբաբել`թագա
վորությանվերականգնմանևնրահզորությանամրապնդ
մանհամար: 

Խորենացինառաջին հայպատմիչն է, ովպատմագրա
կան իր երկի հիմքում դրել է պատմափիլիսոփայական և
քաղաքականհայեցակարգ:Դրանովիսկնադուրսէգալիս
զուտպատմագրության շրջանակներից և թևակոխումփի
լիսոփայության բնագավառը, որտեղ նա հանդես է գալիս
որպեսվառարտահայտվածաշխարհիկմիտումներունեցող
սոցիալ–քաղաքականմտքիհիմնադիր:

Անտիկ պատմագրության ավանդույթների շարունա
կողԽորենացինիրբարերարազդեցությամբբեղմնավորեց
միջնադարյանողջհայպատմագրությունըևհասարակագի
տականմիտքը:Նրահանճարիվկայություննէնաևայն,որ
«Հայոցպատմության»մեջքննվածգաղափարներըդարերի
ընթացքումչենկորցրելիրենցուժըևարդիականհնչեղու
թյունունեննաևմերփոթորկալիցօրերում: 

2. Դա վիթ Քե րա կա նի փի լի սո փա յաէս թե տի կա կան  
հա յացք նե րը 

Հինշրջանումքերականություննավելիընդգրկունէր, 
քանդրաժամանակակիցընկալումը:Այնբովանդակումէր
նաևխնդիրներ,որոնքվերաբերումենգրականությանտե
սության և արվեստի փիլիսոփայության ոլորտներին: Այս
առանձնահատկությունը Դիոնիսիոս Թրակացու երկի հայ
մեկնիչներին հնարավորությունտվեցառաջադրել արվես
տի բնույթի և գործառույթների, արվեստում էմպիրիկ ու
բանականիմացությանհարաբերակցությանսեփականմեկ
նաբանությունները,այսինքն՝փիլիսոփայա–գեղագիտական
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(էսթետիկական)հարցեր,որոնքարտացոլումէինազգիգե
ղարվեստականպրակտիկան:

Ե՛վ Դիոնիսիոսը, և՛ նրա հայ մեկնիչները քերականու
թյունը սահմանում են որպես արվեստ, որը վերաբերում է
գիտելիքիոլորտին:Տարաձայնությունըսկսվումէայնժա
մանակ, երբ որոշվում է, թե դա ինչպիսի գիտելիք է: Ըստ
Դիոնիսիոսի` «քերականությունը այնպիսի փորձնական
գիտելիքէ,որնօգտագործվումէբանաստեղծներիևպատ
մաբանների կողմից առավել հաճախ»: Այսինքն՝ հետևելով
ստոյիկներին`Դիոնիսիոսըքերականությունըհամարումէ
էմպիրիկ,փորձնականգիտելիք,որըձեռքէբերվումգործ
նականճանապարհով:Մինչդեռհայմեկնիչներըքերակա
նությանևառհասարակարվեստիսահմանմանհարցումել
նումէինհակառակ՝ռացիոնալիստականսկզբունքից:

Հայ մեկնիչների շարքում ինչպես ժամանակի,այնպես
էլ հարցերի ամբողջական լուսաբանման առումով կարևոր
տեղէզբաղեցնումԴավիթՔերականը,որնառավելհստակ
և լայն էդնում էմպիրիկ ու բանականգիտելիքի հարաբե

րակցությանևայդկապակցությամբնաևարվեստիբնույթի
փիլիսոփայականխնդիրը:

Ըստնրա`քերականությանարվեստըչիկարողհիմնվել
միայնփորձի և հմտության վրա: ԲացատրելովԴիոնիսիո
սիդրույթնայնմասին,որ«քերականությունըփորձնական
գիտելիքէ»,Դավիթըկարծեսհերքումէայնհեղինակների
կարծիքը, ովքեր Դիոնիսիոսի դիրքորոշումը հանգեցնում
էին չգիտակցված, մեխանիկորեն ձեռք բերված փորձին: 
«Ոմանցթվումէ,–գրումէԴավիթը, –որ[դանշանակումէ] 
հենվելանխոհությանվրա`փոխարեն, հակառակը, [հենվե
լու] հնարավորինս առավել մեծ գիտելիքի վրա»1: Իրակա
1 Գ.Ջահուկյան,Դավթի քերականական աշխատության նորահայտ ամբող

ջական ձեռագիր տեքստը // ԲանբերՄատենադարանի, հ. 3, Եր., 1956, էջ 
246: Այսուհետ տեքստում` Քեր.:
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նումԴավիթըվիճումէոչթեԴիոնիսիոսիսխալմեկնաբա
նությունների,այլհենցիրհետ:Նաբացատրումէ,թեիբր
Դիոնիսիոսիուսմունքումխոսքըփորձիևբանականության
մասինէ,այսինքն`էմպիրիկուբանականգիտելիքի,մինչ
դեռնրամոտխոսքըմիայնփորձնականգիտելիքիմասինէ: 
Մեկնաբանելով փորձ ևխոհեմություն հասկացություննե
րը`Դավիթըարտահայտումէիրհակադիրտեսակետը:

ԸստԴավթի`փորձառությունը«անզորգիտելիքէ»,որը
հիմնվումէհմտություններիմեխանիկականև«անմիտ»վե
րարտադրության վրա, որոնք ձեռք են բերվել նախորդ սե
րունդների կողմից:Դանման է կենդանականբնազդին, որ
մշակվելէբազմաթիվչգիտակցվածկրկնություններիշնոր
հիվ:Արվեստում,մասնավորապեսքերականությանմեջփոր
ձառություննիբրևառաջնորդողսկզբունքարտահայտվում
է, օրինակ,այնժամանակ, «երբքեզհարցնումեն,թեինչէ
բայը կամանունըևդու չես կարողպատասխանել ինչպես
հարկնէ,այլիմիջիայլոց,ինչպեսգիտեսդաքոնախնիների
անզոր սովորությանհամապատասխան, սովորականտեղեր
կենդանիներիգնալունման» [Քեր., 247]:Դավիթըբավական
ցածր է գնահատում էմպիրիկ գիտելիքը` փորձն ու հմտու
թյունը նմանեցնելով կենդանիների սովորություններին: 
Փորձառության կամ էմպիրիկության նման սահմանումը, 
փաստորեն,մերժումէէմպիրիկգիտելիքնիբրևանկարողու
նակ`բացատրելուերևույթըևբացահայտելուդրաէությու
նը:Դիոնիսիոսիուսմունքումհենցայսսկզբունքնէընկած
քերականությանևարվեստիհիմքում,մինչդեռԴավիթՔե
րականը հիմքում դնում է բանական սկիզբը, այսինքն` ել
նումէհակառակսկզբունքից`նախապատվությունըտալով
ոչթեփորձինկամհմտությանը,այլբանականությանը:

 Շարունակելով ճշգրտել իր սահմանումը` Դավիթը
գրում է. «Լուծել որևէ հարցառաջնորդվելով բանականու



350  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

թյամբ,նշանակումէելնելընդունվածկանոններից,լսելով
ևստուգելովայն,ինչառավելհաճախօգտագործվումէբա
նաստեղծներիուարձակագիրներիմոտ,այլոչթեայն,ինչ
նրանցբնորոշչէ» [Քեր., 247]:Հետևաբար՝քերականության՝
իբրևգիտությանհիմքըոչթեարձակուբանաստեղծական
ստեղծագործությունների էմպիրիկ իմացությունն է, այլ
դրանցտեսականհետազոտությունը, որըելնումէընդհա
նուր,բանականորենհիմնավորվածկանոններից: 

ԴավիթՔերականըհերքումէԴիոնիսիոսիայնկարևոր
դրույթը,որըքերականությանևարվեստագիտությանբնա
գավառներումհաստատումէէմպիրիկսկզբունքը:Դավիթը
թեև ձևականորեն կրկնում է նրա սահմանումը` «քերակա
նությունըփորձնականգիտելիքէ»,սակայնայսսահմանու
մըբացատրելիսելնումէռացիոնալիստականդիրքերից:

Քերականըևհայմյուսքերականներըկարևորդերու
նեցանձևավորվողհայ էսթետիկականմտքիռացիոնալիս
տական ուղղության խորացման գործում: Այս երևույթը
արտահայտվեցոչմիայնԴավթիևհայմյուսքերականնե

րի հիմնարարդրույթում, որնարվեստըհաստատում է իբ
րև գիտելիք, այլև նրա առաջադրած արվեստի բաժանման
հարցում,որընույնպեստարբերվումէհինհունականմտքի
սկզբունքներից:

Ըստ Քերականի` «արվեստը գիտելիք է» սահմանումը
մարդու հոգևոր բնությունից բխող սահմանման մի մասն
է:Քանիորբացիհոգուց,մարդկայինբնությունըօժտված
է նաևմարմնականմասով, ուստի` վերջինիսևս համապա
տասխանումէարվեստ,որըդրսևորվումէպրակտիկգործու
նեությանմեջ:

ԱյսմոտեցմանհիմքումընկածէԴավթիփիլիսոփայա

կանայնհիմնադրույթը,որ«մարդուբնությունըկազմվածէ
երկուսկզբից՝հոգևորևմարմնավոր,ևդրանցիցյուրաքանչ
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յուրինհամապատասխանումէարվեստիմիմաս.ոգուն՝բա
նականարվեստը,մարմնին՝գործնական»:Գերակայությունը
նատալիսէբանականարվեստին,քանիորմիտքըմարմնի
առաջնորդն է: Դրան համապատասխան` բանականարվես
տը ուղղորդում է գործնական արվեստը, թեև ընդունվում
էդրանց հավասարությունը: Իրականումայդ հավասարու
թյունըհանգումէենթակայության,քանզիգործնականար
վեստընադիտումէորպեսնույնբանականարվեստիտեսա
կան ելակետային դրույթների նյութական մարմնավորում
գեղարվեստական գործունեության ասպարեզում: «Դրանք
կապվածենիրարհետհավասարության շնորհիվ, [որնար
տահայտվումէնրանում,որ]մեկըառաջնորդէորպեսմիտք, 
իսկ մյուսը նույնի կատարումն է գործողությամբ» [Քեր., 
244]:

Ընդորում.բանականարվեստասելով`Դավիթըհասկա
նումէոչթեարվեստնիբրևայդպիսին,այլմարդկայինողջ
գիտելիքնառհասարակ,ինչըբնորոշէրանտիկևվաղմիջ
նադարյանգիտությունների դասակարգմանը:Այն ընդգր
կումէրնաևբունարվեստը`որպեսգեղարվեստականմտա
ծողություն,իսկկատարողականարվեստըկազմումէրգործ
նականարվեստիմասը:Սակայն,իտարբերությունհանրա
հայտդասակարգման, նաբանականարվեստիեռամասնյա
բաժանմանմեջներմուծում էնորտարր. «Հարկէ իմանալ, 
որբանականարվեստըբաժանվումէչորսմասի՝փիլիսոփա
յության, բանական (տեսական) բժշկության, քերականու
թյանևհռետորականարվեստի»:Բժշկությաններմուծումը
դասակարգմանմեջԴավիթըհիմնավորումէայնբանով,որ
բանականարվեստըպետքէզբաղվինաևմարդուուսումնա
սիրությամբ,քանզիփիլիսոփայությունը«ուսումնասիրում
էերկնքիևերկրիբնությունը»,իսկտեսականբժշկությունը
«հետազոտումէմարդուբնությունը» [Քեր., 246]:
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Դավթիևհինհունականէսթետիկականդիրքորոշում
ներիտարբերություննառավելընդգծվածարտահայտվում
էբանականուգործնականարվեստներիերեքմասիբաժա
նմամբ՝դրանցներքինբովանդակությանևբնույթիհամա
ձայն:Իտարբերությունհինհունականփիլիսոփայա–էսթե
տիկականմտածողության`հայտեսաբանը,բացիարվեստի
չարևբարիմասերից,ներմուծումէ«միջին»արվեստհաս
կացությունը,որըգտնվումէնշվածերկուտեսակներիմի
ջև,ինչնաշխարհայացքայինկարևորնշանակությունունի: 
«Այս երկու մասերը, – գրում է նա, – ստորաբաժանվում են
երեքտեսակների՝բարի,չարևմիջին:Բանական[մասի]հա
մարբարիտեսակէհոգևորգրքերիևերգեցողությունների
ստեղծումը,չար՝կախարդությունըևհմայությունը,միջին՝
քնարերգությունների ստեղծումը և այլն: Իսկ [արվեստի] 
գործնականմասիհամարբարիտեսակենօգտակարարհեստ
ները,ինչպեսհյուսնությունը,դարբնությունըևայլն.չարը
մահաբեր դեղաթույների և գործիքների պատրաստումն է, 
իսկմիջինը,օրինակ`աղեղովնետարձակելնէևշուրջպար
կատարելը» [Քեր., 244] առհասարակ: Դավթի նորամուծու
թյունը բնավպատահական չէ և բխում է նրա ընդհանուր
գաղափարական ուղղվածությունից ու աշխարհայացքից: 
Այստեղ արտահայտված է քրիստոնեական Հայաստանում
տիրող եկեղեցական–աստվածաբանական դիրքորոշումը` 
գիտությանևարվեստիստեղծագործություններիգնահատ
ման հարցում: Նման բաժանման հիմքում ընկած է օգտա
կարության չափանիշը, որը խարսխված է առաքինության
քրիստոնեական ըմբռնման վրա` զգալիորեն տարբերվելով
հինհունականփիլիսոփաներիբարոյագիտականևէսթետի
կականհայացքներից:

Դավիթնընդունումէմիայնքրիստոնեականոգովմեկ
նաբանվածբարիարվեստիհասարակականօգտակարությու
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նը`մատնանշելովարվեստումմոնումենտալությանմասին
էսթետիկականխնդիրը: «Արվեստիմարդը,հերքելովչարև
միջին[արվեստները]իրեննվիրաբերումէբարիարվեստին» 
[Քեր., 245]:Առաքինիարվեստինպատկանումենեկեղեցուն
անհրաժեշտգրականևերաժշտականստեղծագործություն
ները, որոնք համապատասխանում են քրիստոնեական բա
րոյագիտության նորմերին, մինչդեռ աշխարհիկ արվեստը
ևսնաբարիարվեստէհամարում,այնէ` «հոգևորգրքերի
և երգեցողությունների ստեղծումը», ինչպես նաև «օգտա
կարարհեստները»,իսկհերքվողմիջինարվեստնընդգրկում
է քնարական պոեզիան, երաժշտությունը և պարարվեստը, 
որոնքհոգևորբովանդակությունչունեն:Հասկանալիէ,որ
նրահամարառավելանընդունելիէչարարվեստը` «կախար
դություննու հմայությունը», որոնքկապվածեն հեթանո
սականավանդույթների,գործիքայիներաժշտությանհետև
այլն:

Այսպիսով` արվեստի տեսակները Դավիթը քննում է
նաև երկարակեցության և ընդգրկունության տեսակետից: 
«Քանզի որոշ արվեստներ հաստատուն են, իսկ մյուսները՝
անցողիկ, ոմանք համընդհանուր, մյուսները` մասնավոր, 
ապա բանական [մասի] համար հաստատուն և համընդհա
նուրարվեստն է [հոգևոր] գրքերի և [երգերի] ստեղծումը, 
իսկանցողիկ՝ քնարական երգերի և դրանց մտավորպատ
կերներիստեղծումը:Իսկգործնականմասիհամարհամընդ
հանուրևհաստատուն [արվեստէ]ամրոցներիևոռոգման
ջրանցքներիկառուցումը,իսկանցողիկևմասնավոր՝զանա
զանչնչինգործեր» [Քեր., 245]:

Այսպիսով` միջին արվեստին պատկանող քնարական
երգը,որըհինընկալմամբև՛պոեզիաէ,և՛երաժշտություն, 
այսինքն`աշխարհիկբնույթիերաժշտական–բանաստեղծա
կանստեղծագործություն,համարվումէմասնավորևանցո
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ղիկարվեստ, իսկ գործնական մասի հարաբերակցությամբ` 
նույնացվումէ«չնչինգործերի»հետ:Մինչդեռհոգևորբո
վանդակության ստեղծագործությունները պատկանում են
համընդհանուր նշանակություն, անանց բնույթ ունեցող
արվեստինևհամեմատվումմոնումենտալշինարարության
հետ,որըկենսականկարևորությունունիողջերկրիուժո
ղովրդիհամար: 

ԱյստեղԴավիթնանդրադառնումէէսթետիկականկա
րևոր խնդրի՝ մոնումենտալությանը, որը չափազանց հրա
տապ էր հայ քրիստոնեական ձևավորվող մշակույթի հա
մար: Ժողովրդական լայն զանգվածների վրա ներազդելու
ձգտումը` գաղափարապես ենթարկելու նպատակով, պայ
մանավորումէրինչպեսգեղարվեստականպրակտիկանՀա
յաստանում,այնպեսէլարվեստիմասինտեսականմիտքը:Ի
տարբերությունԴիոնիսիոսիքերականության, որնարտա
ցոլումէրանկմանժամանակաշրջանիհինհունականէսթե
տիկան` իր անհատապաշտական միտումներով, Դավիթը և
հայմյուսքերականներըառաջքաշեցինարվեստի`համընդ
հանուրշահերինծառայելու,անանց,համապարփակարվես
տիգաղափարը,որըմատչելիէբոլորին,այսինքն՝բնույթով
մոնումենտալբարիարվեստիգաղափարը,որըպետքէծա
ռայիառաքինությաննորհասկացության,քրիստոնեական
աշխարհընկալմանզանգվածայինտարածմանգործին:Հել
լենիստականէսթետիկանԴավթիևնրահամախոհներիմոտ
ստեղծագործական մշակման ենթարկվեց` երկրի նոր պա
հանջներին և սոցիալ–քաղաքական պայմաններին համա
պատասխան:

Այսպիսով`ԴավիթՔերականիձևակերպածփիլիսոփա
յա–էսթետիկական հիմնադրույթները վկայում են, որ հայ
տեսականմիտքըմիշարքառանցքայինհարցերումշեղվում
էհինհունականէսթետիկականսկզբունքներից,մասնավո
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րապես` ստոյիկների ու Ալեքսանդրիական դպրոցի էսթե
տիկայից և վերաիմաստավորելով հելլենիստական ժառան
գությունը`այնծառայեցրինհայիրականությանհրատապ
խնդիրներիիմաստավորմանը:

3. Դա վիթ Ան հաղ թի փի լի սո փա յութ յու նը

3.1. Կյանքն ու գի տա կան գոր ծու նեու թյու նը

(V–VI դդ.)

Դա վիթ Ան հաղթ` դա րաշր ջա նի մե ծա գույն փի լի սո փա, 
Ա լեք սանդր իական նո րապ լա տո նա կան փի լի սո փա յա կան և 
հայ հու նա բան դպրոց նե րի խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ: 
Դավ թի մա սին կեն սագ րա կան տե ղե կություն նե րը բա վա կան 
աղ քա տիկ են: Ըստ հին հայ կա կան աղբ յուր նե րի` նա ծնվել է 
Ա րևմտ յան Հա յաս տա նի Տա րո նի գա վա ռի Ներ գին գյու ղում: 
Այդ պատ ճա ռով էլ հին ձե ռագ րե րում նա հա ճախ հի շա տակ
վում է որ պես Դա վիթ Ներ գի նա ցի: Նրա ծննդյան և մահ վան 
ստույգ թվա կան նե րը հայտ նի չեն: Սա կայն պատ մա բա նա սի
րա կան հե տա զո տու թյուն նե րով պարզ վել է, որ նա ծնվել է V 
դա րի 70–ա կան թվա կան նե րին և մա հա ցել VI դա րի կե սե րին:

Դա վի թը ե րի տա սարդ տա րի նե րին ուս մանէ ու ղարկ վել 
հու նա կան քա ղաք ներ: Նրա ու սու ցիչն է ե ղել Օ լիմ պիո դո
րոս Կրտսե րը (V–VI դդ.)` Ա լեք սանդ րիա յի փի լի սո փա յա կան 
դպրո ցի ղե կա վա րը: Ին քը` Դա վի թը, իր եր կե րում մի քա նի 
ան գամ հի շա տա կում է նրա ա նու նը և մի շարք հար ցեր քննե
լիս վկա յա կո չում նրան:

Ա լեք սանդ րիա յում ու սում նա ռությանտարիները,ապա
ուսուցչականգործունեությունը,ԱթենքիևԿոստանդնու
պոլսի գիտնականների հետ հաղորդակցվելու նպատակով
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այդքաղաքներնուղևորվելը,փիլիսոփայականբանավեճե
րինմասնակցելը.այսամենըբնորոշելենԴավթիմտածելա
կերպը`որպեսերևելիգիտնականի,ով«Անհաղթփիլիսոփա
յի»տիտղոսևփառքէվաստակել`իրխորուլայնածավալ
գիտելիքներիևբանավիճականձիրքերիհամար:Արևմտյան
գրականությանմեջ նա հայտ նի է նաև Դա վիթ Հայ (Դա վիթ 
Ար մե նիոս) ա նու նով:

Դավ թի գրչին են պատ կա նում հե տև յալ աշ խա տություն
նե րը. «Փիլիսոփայության սահմանումները», «Պորփյուրի
«Ներածության» վերլուծությունը», «ԱրիստոտելիԱնալի
տիկայի մեկնությունը» և «Արիստոտելի «Կատեգորիանե
րի» մեկնությունը»: Միջնադարյան գրավոր ավանդույթը
ԴավթինհամարումէնաևԱրիստոտելի,Պորփյուրի,Դիոնի
սիոսԹրակացուևանտիկայլհեղինակներիերկերիթարգ
մանիչ: Սակայն հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
այդթարգմանություններըդեռևս Դավթիցառաջկատար
ելէհունաբանդպրոցը,ևորնրաաշխատություններիհին
հայկականտարբերակներում օգտագործված էայնտերմի

նաբանությունը,որըստեղծվելուփորձարկվելէհունաբան
դպրոցիգործունեությաննախորդփուլերում:

Դավթիերկերը,բացի«Անալիտիկայիմեկնությունից»,
պահպանվելենհայերենևհունարենլեզուներով:Դավիթն
իր երկերը շարադրել է հունարեն,ապադրանքթարգման
վել են հայերեն: «Անալիտիկայի մեկնությունը» ամենայն
հավանականությամբ գրվել է հայերեն` հայրենիք վերա
դառնալուցհետո:Սակայնմյուսերեքաշխատությունների
հայերենտարբերակներիգրեթեմիաժամանակերևանգալը
VIդարիերկրորդքառորդումվկայումէդրանցկամհեղի
նակայինթարգմանության,կամէլհեղինակիկողմիցթարգ

մանիչներիխմբիղեկավարությանմասին:Այդպատճառով
էլանհիմնչէհինհայկականաղբյուրներիհաղորդումնայն
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մասին,թեԴավիթնարդենտարեցհասակումվերադարձավ
Հայաստանուայստեղաշխույժլուսավորականգործունեու
թյունծավալեց`հայկականկրթվածշրջաններումաշխարհիկ
փիլիսոփայականգիտելիքներտարածելուուղղությամբ:

Դավթի գործունեությունը դիմադրության հանդիպեց
հայ հասարակության հետադիմական գործիչների շրջան
ում:Հինաղբյուրները,որոնցիցօգտվելէ XIV–XV դա րե րի 
մտա ծող Ա ռա քել Սյու նե ցին Դավ թի «Փի լի սո փա յության
սահմանումների» իր մեկնության մեջ, հաղորդում են, թե
«Դավիթըհայերիկողմիցենթարկվելովշատդառնություն
նե րի, զրկանք նե րի ու հա լա ծանք նե րի, ստիպ ված ե ղավ հե
ռա նալ Հա յաս տա նի հյու սի սա յին գա վառ նե րը, որ տեղ և 
վախ ճան վեց»: Մի այլ աղբ յու րից պարզ վում է, որ խոս քը 
Հաղ բա տի վան քի մա սին է: Սա կայն Դա վի թը հասց րեց կա
տա րել իր խնդի րը: Նրա եր կե րը լայն տա րա ծում գտան և մեծ 
ազ դե ցություն ու նե ցան աշ խար հիկ փի լի սո փա յա կան գի
տության ձ ևա վոր ման վրա:

Այ դու հան դերձ, շու տով Հայ ե կե ղե ցին` ի նշան Դավ թի 
վիթ խա րի գի տա կան ծա ռայություն նե րի ճա նաչ ման, նրան 
դա սեց սրբե րի շար քը: Նրա աճ յու նը հան դի սա վո րությամբ
տեղափոխվեց հայրենի Տարոն և թաղվեց Մուշ քաղա քի 
սուրբ Ա ռա քե լոց վան քում, որ տեղ նրա գե րեզ մա նը պահ
պան վեց մին չև 1915 թվա կա նի Հայ կա կան ե ղեռ նը: Բա ցի 
Դավ թից, այդ շրջա նի գիտ նա կան նե րից սրբե րի շարքն են 
դաս վել միայն Ե ղի շեն և Մով սես Խո րե նա ցին: Նրա ծա ռա
յությունների ճանաչման գործում, ամենայն հավանակա
նությամբ,փոքրդերչենկատարելնաևԴավթիմեզչհասած
կամդեռևսչճշտվածփիլիսոփայական–աստվածաբանական
աշխատությունները,որոնքհայեկեղեցականներըսկզբնա
կան շրջանում դիտում էին իբրև հակառակ եկեղեցական
կուսակցության` եր կաբ նակ նե րի (դիո ֆի զիտ նե րի) դիր քե րը 
տե սա կա նո րեն հիմ նա վո րող և ամ րապն դող գոր ծեր, մինչ դեռ 
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ի րա կա նում դրանք, ըստ էության,ամրապնդումէինչափա
վորհակաքաղկեդոնականությանհիմքերըևհամադրական
բանաձևմշակում`թշնամացածկուսակցություններիութի
մերիմիջևհամաձայնությունկայացնելունպատակով:

Բանն այն է, որ կրո նաե կե ղե ցա կան ու գա ղա փա րա կան 
սուր պայ քա րի, քրիս տո նեա կան աշ խար հում դա վա նա բա
նա կան տար բեր հո սանք նե րի և ուղղությունների բախման
շրջանումԴավիթԱնհաղթըհազիվթեկարողանարշրջան
ցելդավանաբանությանկամդրափիլիսոփայական,ռացիո
նալիստական մեկնաբանության և հիմնավորման հիմնա
հարցերը,առավելևս, ինչպեսնշվել է,դավանաբանական–
աստվածաբանական վեճերի ժամանակ հակամարտող կրո
նաեկեղեցական կուսակցություն նե րի գա ղա փա րա խոս ներն 
ու տե սա բան նե րը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում էին փի լի սո փա
յա կան–տրա մա բա նա կան ան տիկ զի նա նո ցը: Ուս տի` Դա վիթ 
Ան հաղ թի տե սա կան ժա ռան գությու նը չէր կա րող սահ մա
նա փակ վել վե րո հիշ յալ փի լի սո փա յա կան–տրա մա բա նա կան 
եր կե րով:

Ու սում նասիրությունները հաստատեցին այս ենթադ
րությունը: Այսպես կոչված «Արեոպագացու կորպուսը»,
որնընդգրկումէչորսաշխատությունևտասընամակ,ոչթե
առանձինհեղինակի,այլկոլեկտիվաշխատանքիարդյունք
է:Մասնավորապես`բազմաթիվձեռագիրսկզբնաղբյուրնե
րի ուսումնասիրությունը ցույց էտվել, որ Կեղծ–Արեոպա
գացու երկու` «Երկնային քահանայապետության մասին»
և «Եկեղեցական քահանայապետության մասին» երկերը
պատկանումենԴավիթԱնհաղթիգրչին:

Գիտական այս վարկածը հետազոտական նոր հեռան
կար է բացում բյուզանդագիտության ու հայագիտության
առջև, որի իրականացումը պահանջում է գիտական հան

րությանկոլեկտիվջանքերիմիավորում:Հինևնորահայտ
խնդիրներնառաջին հերթինվերաբերում են «Արեոպագա
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ցու կորպուսի» տարբեր մասերի հեղինակային պատկանե
լության ճշգրտման ուղղությամբ հետազոտությունների
ծավալմանը, դրա ստեղծմանպատճառների բացահայտմա
նը,հետապնդվողխնդիրներինունպատակներին,գաղափա
րականևաշխարհայացքայինուղղվածությանըևայլն:

Երկ րորդ` գի տա կան անհ րա ժեշտություն է պարզաբա
նել Դավիթ Անհաղթի գրավոր ժառանգությանն առնչվող
հարցերը, նորովի գնահատել նրա աշխարհայացքը, տեղն
ու դերը արևմտյան մշակութային աշխարհի հոգեմտավոր
և գաղափարաքաղաքական կյանքում: Բնականաբար`այդ
ամենըկհանգեցնինաևէականճշգրտումների`համաշխար
հայինփիլիսոփայական–աստվածաբանական մտքիայնպի
սիկարևորհուշարձանիպատմամշակութայինուտեսական
նշանակությանբնութագրմանևգնա հա տա կա նի հար ցում, 
ինչ պի սին է «Ա րեո պա գա ցու կոր պու սը», ո րի շուրջ եր կա րա
տև գի տա կան վե ճեր են ըն թա նում:

Դա վիթ Ան հաղ թի գլխա վոր երկն է «Փի լիսոփայության
սահմանումները», որտեղ շարադրված են նրա աշխարհա

յացքային և գիտափիլիսոփայական հիմնարար սկզբունք
ներն ու գաղափարները, որոնք մեծ հետաքրքրություն են
ներկայացնում ինչպես հայ և համաշխարհային փի լի սո
փայության, այնպես էլ տեսական–մեթոդաբանական մտքի
պատմությանառումով:

Հա յա գի տա կան գրա կա նության մեջ ձևավորվել են
Դավիթ Անհաղթի տեսական ժառանգության փիլիսոփա
յապատմական ու պատմատրամաբանական հետազոտու
թյանորոշակիավանդույթներ,ինչըչիկարելիպնդելնրա
մշակած գիտության և գիտելիքի մեթոդաբանության հա
մակարգիու բնագիտականհայացքներիմասին:Ընդսմին`

վերջինհանգամանքիկապակցությամբանհրաժեշտէորո
շակիվերապահում.ԴավիթԱնհաղթիբոլոր երկերումառ
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կաբնագիտականհարուստնյութը`գիտելիքիմյուսձևերի
համեմատստորակարգվածնշանակությունունիև հա ճախ 
օգ տա գործ վում է իբ րև ցու ցան յութ, տե սա կան–փի լի սո փա
յա կան հիմ նադ րույթ նե րի պար զա բան ման և հիմ նա վոր ման 
մի ջոց: Փի լի սո փա յի բնա գի տա կանհայացքներիմանրազնին
վերլուծությունըմիաժամանակվկայումէ,որնախորապես
յուրացրելէժամանակիանտիկգիտությանկարևորագույն
նվաճումները, քաջատեղյակ է այն հիմ նա րար ու վի ճա հա
րույց հար ցե րին, ո րոնք հու զում էին ան տիկ բնա գի տա կան 
(բնա խո սա կան) միտ քը: Նրա հա յացք նե րի վե րա կա ռու ցու մը 
ցույց է տա լիս, որ գործ ու նենք ո՛չ  թե տա րաբ նույթ գի տե
լիք նե րի հետ` մե խա նի կո րեն ընդգրկ ված նրա եր կե րի հա մա
տեքս տում, այլ գի տե լի քի միաս նա կան հա մա կար գի, ներ
քուստ տրա մա բա նո րեն փոխ կապ ված մա սե րի, ո րոնք բխում 
են հա մա գի տա կան սկզբունք նե րից և հիմ նա վո րում դրանք:

Նրա գործերի,ինչպեսնաևանտիկմտածողներիաշխա
տություններիթարգմանություններիշնորհիվՀինՀայաս
տանիփիլիսոփայականմիտքըկարողացավդուրսգալքրիս
տոնեականաստվածաբանությանշրջանակիցուպաշտպա
նելիրինքնուրույնությունը:Հինհայկականփիլիսոփայու
թյանձևավորմանուհետագազարգացմանընթացքումԴա
վիթԱնհաղթիգործերի ու նե ցած բա ցա ռիկ դերն արդ յունք 
է նաև այն հան գա ման քի, որ նրա հա յացք նե րը նպաս տում 
էին ա րևել յան քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու հել լե նա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցին, ին չը Հա յաս տա նում դրս ևոր վեց ինչ պես ե կե
ղե ցա կան–դա վա նա բա նա կան գրա կանության մեջ, այնպես
էլ փիլիսոփայության, պատմագրության և հոգևոր մշա
կույթիմյուսբնագավառներում:ԹեևԴավիթըհելլենակա
նացածհայ էր, «նրահելլենիստականփիլիսոփայությունն
այնքանէրմիահյուսվելհայիրականությանհետուարմա
տավորվել նրանում, այնպիսի ազդեցություն էր գործում
Հայաստանումտեսականմտքիզարգացմանվրա,որԴավթի
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մասինպետքէխոսելորպեսհայմտածողիոչմիայնիրծագ
մամբ,այլևնկատիունենալովայնավանդը,որընաիրփիլի
սոփայությամբմուծելէհայժողովրդիազգայինմշակույթի
գանձարանը»1:

3.2. Փի լի սո փա յա կան հա յացք նե րի բնույ թը և հա մա կար գը

Դավիթը հետևել է նորապլատոնական փիլիսոփայու
թյանը,որումՊլատոնիհայացքներըզուգակցվելենԱրիս
տոտելի,Պյութագորասիևստոյիկյանգաղափարներին,բայց
Դավթի փիլիսոփայությունը պատկանում էր նորապլատո
նականությանայնուղղությանը(ալեքսանդրիական),որում
արիստոտելյան փիլիսոփայության ազդեցությունը հատ
կապեսմեծէեղել:ԸնդհանուրառմամբV–VIդարերիալեք
սանդրիականնորապալատոնականությանգնահատականը` 
որպեսնո րապ լա տո նա կա նաց ված ա րիս տո տե լա կա նություն, 
տարածվումէնաևԴավթիփիլիսոփայությանվրա:

Դավթի ժառանգությունն ընդգրկում է իր ժամանակի
փիլիսոփայության գրեթե բոլոր բնագավառները` գոյաբա
նություն(օնտոլոգիա`էությանմասինուսմունք),իմացաբա
նություն(գնոսեոլոգիա`ճանաչողությանմասինուսմունք), 
տրամաբանություն(մտածողությանօրենքներիմասինուս
մունք),գեղագիտություն(էսթետիկա`արվեստիմասինուս
մունք),բարոյագիտություն(էթիկա`բարոյականությանմա
սինուսմունք):Հարկէնշել,որդրանքբոլորնէլայսկամայն
չափովշոշափվելենԴավթինախորդների`ՄեսրոպՄաշտո
ցի, Եզնիկ Կողբացու, Եղիշեի, Դավիթ Քերականի, Մովսես
Խորենացու ուսմունքներում: Սակայն Դավիթը փիլիսոփա
յական գիտության յուրաքանչյուր բնագավառում իր նա

1 Â. Ê. ×àëîÿí, Ôèëîñîôèÿ Äàâèäà Íåïîáåäèìîãî. Åð., 1946. Ñ. 83. 
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խորդներինգերազանցելէինչպեսխնդիրներիլուսաբանման
գիտականմակարդակով,այնպեսէլդրանցընդգրկմամբ:

Հին հայկական փիլիսոփայության պատմության մեջ
Դավիթ Անհաղթն առաջին գիտնականն էր, ով ուրվագծել
էփիլիսոփայականխնդրակարգի շրջանակը,տվելայդգի
տությանհստակսահմանումը`միաժամանակորոշելովդրա
խնդիրներնունպատակները,այսինքն`իրականացրելէայն, 
ինչվաղուցհասունացելէր,բայցչէրձեռնարկվելնրանա
խորդներից որևէ մեկի կողմից: Փիլիսոփայությունն իբրև
գիտությունձեռքբերեցսեփականդեմքը,վերջնականապես
ձևավորվեցորպեսգիտելիքիառանձինբնագավառևորոշ
վեցնրատեղըգիտություններիընդհանուրհամակարգում:

Այդ տեսակետից Դավթի ստեղծագործություններից
կարևորագույնը «Փիլիսոփայության սահմանումներն» են: 
Ագնոստիցիզմիևսուբյեկտիվ–իդեալիստականսկեպտիցիզ
մի քննադատությունը Դավթին հնարավորություն տվեց
տրակտատիգլխավորուկենտրոնականհարցըդարձնելփի
լիսոփայությանսահմանումը,ևայդկապակցությամբմեր
ժելով հին սկեպտիկների ու հարաբերապաշտների (ռելյա
տիվիստների)կարծիքները`ապացուցելոչմիայնաշխարհի
ճանաչելիությունը, այլև մարդու փիլիսոփայության անհ
րաժեշտությունը`գաղափարականուբարոյականկատարե
լությանհասնելուհամար:

Իր համադրական փիլիսոփայության ոգուն համապա
տասխան`Դավիթնառաջադրումէփիլիսոփայականգիտու
թյանվեցսահմանում,որոնքնափոխառելէանտիկփիլի
սոփայության դասականներ Պյութագորասից, Պլատոնից և
Արիստոտելից: Այդ սահմանումների հիմքն է ճանաչողու
թյան մեթոդաբանական սկզբունքը, որը հանգում է չորս
հարցիպարզաբանման. 1)կա՞արդյոքգոյը, 2)ի՞նչէգոյը, 
3)ինչպիսի՞նէգոյը, 4)ինչո՞ւգոյությունունիգոյը:
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Դավթիմեթոդաբանականսկզբունքիհամաձայն` նախ
պետքէհետազոտվիօբյեկտիգոյությանհարցը,ապադրա
կան պատասխանի դեպքում` նաև դրա որակական կողմի
հարցը:Դավիթըգտնումէ,որայնամենը,ինչկարողէլինել
մտածությանառարկա,բաժանվումէերեքմասի:Առաջինն
այնբաներնեն,որոնքիրականումգոյությունչունեն,ինչ
պիսիք են, օրինակ, առասպելական էակները` եղջերվաքա
ղը ևարալեզը: Դրանք ստեղծում է մեր մտածողությունը: 
Երկրորդնայնիրերնեն,որոնքգոյությունունեն:Դրանցից
միմասիգոյությունըկասկածելիէ, ինչպեսվերաստղային
երկինքը, հակոտնյաները, քանի որ մենք կասկածում ենք` 
գոյությունունենայդպիսիք,թեոչ,ևայնիրերը,որոնցգո
յությունըկասկածելիչէ,օրինակ`մարդը,ձին,ծառը,քարը
ևայլն,իբրևզգայապեսընկալվողկեցությունևԱստված` 
որպեսմտահասուէություն:

Գոյաբանական հիմնական հարցը Դավիթը լուծում է
քրիստոնեական փիլիսոփայության դիրքերից: Աստված
«մտահասուանկասկածելիէությունէ»,ամբողջգոյիսկիզբն
ուպատճառը,մտահասուգոյերիգագաթը:Նաամբողջբնու
թյանարարիչնէ,առաջնայինբնության`զգայապեստրվող
անկասկածելի կեցության ստեղծողը: Դավիթը պաշտպա
նում էԱստծու էությանտիեզերաբանականապացուցման
տեսությունը,որառաջէրքաշելԱրիստոտելը:Նագրումէ. 
«Թեպետևաստվածայինն ինքն ըստ ինքյանանճանաչելի
է,սակայննայելովնրաստեղծագործություններինևարա
րածներին,ինչպեսնաևաշխարհիկարգավորվածշարժումը, 
մենքմտածողությանևմտահայեցողությանմիջոցովհասու
ենքլինումԱրարչին:Անտեսանելինհեշտությամբճանաչ
վումէայնբանիմիջոցով,ինչըտեսանելիէ»1:Աստված,ըստ
Դավթի, անմահ ու անմարմին գերագույն էություն է, որը 

1 ԴավիթԱնհաղթ,Երկեր /Աշխարհ. թարգմ., առաջ. և ծանոթ. Ս. Ս. Արև
շատյանի, Եր., 1980, էջ 42: Այսուհետ տեքստում` Երկ.:
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դուրսէժամանակիցևտարածությունից,առաջինշարժիչն
է`ամենմիշարժմանանփոփոխպատճառը:Հատկանշական
է,որԴավիթըչիբաժանումԱստծունանմիջականորենհա
յելումասիննորապլատոնականմիտքը:Այստեղնկատվում
է նորապլատոնականալեքսանդրիական դպրոցիազդեցու
թյունը, որը մի շարք հարցերում հետևում էր պերիպաթե
տիկյանլուծումներին:Դավիթը,ինչպեսայդդպրոցիմյուս
ներկայացուցիչները, ընդհանուր առմամբ դուրս չի եկել
նորապլատոնականության շրջանակներից, և միանգամայն
հասկանալիէ,որԱստվածնրահամարմնումէիբրևճանա
չողությանբարձրագույնուգերագույննպատակ:Սակայն, 
քանիորԱստված,ըստէության,անմիջականորենճանաչե
լիչէ,բնության`իբրևնրաարարչությանարդյունքիճանա
չումը դառնում է անհրաժեշտություն, որովհետև Արարչի
իմացությանայլեղանակչկա:

Դավիթըհետևումէայնհայեցակարգին,ըստորի`Աստ
ծունհասուլինելըհնարավորէմիայնաստիճանաբար`նյու
թականարարածներից,իրերիանմարմինձևերիըմբռնմամբ, 
դեպիաննյութականէություններնընթանալուուղիով:Այդ
սկզբնականվերընթացփուլնիրերիաշխարհիճանաչողու
թյուննէ,իրեր,որոնքունեն«նյութականկեցությունըստ
առարկայիևըստմտածության» [Երկ., 104],այսինքն`այն
պիսի իրերի, որոնց գոյությունը և մարդու կողմից դրանց
ըմբռնումն անհնար է առանց դրանց նյութական սուբստ
րատի:Այդփուլըճանաչողությանզգայականաստիճաննէ, 
առանցորի`աշխարհըճանաչելնառհասարակհնարավորչէ: 
Այսմակարդակումիմացվումէայն,ինչմատչելիէզգայա
րաններին:

Սակայնճանաչողությունըչիկարողսահմանափակվել

միայնզգայականիմացությանփուլով:Հիմնվելովդրավրա` 
միտքըերկրորդաստիճանումըմբռնումէձևերը,որոնքու
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նեն«նյութականկեցությունըստառարկայիևաննյութա
կան` ըստ մտածության»: Այդփուլում, Դավթի կարծիքով, 
տեղի է ունենում նյութական իրերի պատկերների ճանա
չում, իրեր, որոնքվերացարկվածենսուբստրատից` մատե
րիայից:Առարկայիձևիկամպատկերների` որպեսաննյու
թական կեցության մտավոր վերարտադրության դեպքում
դրանցմոտնյութականոչմիբանչիառմտածվում:Իրենց
բովանդակությամբձևերընյութականեն,քանիորչենկա
րողգոյություն ունենալառանց մատերիայի, ինչպես օրի
նակ` եռանկյունին կամքառանկյունին: «Նրանքգտնվում
ենկամքարիմեջ,կամփայտիմեջ,կամորևէայլնյութիմեջ» 
[Երկ., 104-105]:Բայցմտքումվերարտադրվելիսձևերնըն
կալվումենառանցնյութիճիշտայնպես,ինչպեսմոմը,որ
իրվրաարտապատկերելովմատանունշանները`ոչմիբան
չիընդունումմատանուբուննյութից:Այսփուլումկատար
վումէանցումզգայականիցբանականճանաչողությանը:

Վերջին` երրորդփուլըէություններիիմացություննէ, 
էություններ, որոնք «աննյութականենև՛ ըստառարկայի, 
և՛ ըստ մտածողության, ինչպես Աստված, հրեշտակը, բա
նականությունը,հոգին» [Երկ. 104]:Սրանքանմատչելիեն
զգայականընկալմանըևհասուենմիայնբանականճանա
չողությանը:

Այսպիսով`ճանաչողությունըսկսվումէիրերի,նյութա
կանգոյերիիմացությունիցևանցնելովաննյութ,անմար
մինձևերիիմացությանաստիճանով`ավարտվումէբացար
ձակապեսաննյութգոյի,աստվածայինկեցությանիմացու
թյամբ:

Ճանաչողության երեքփուլին համապատասխան`Դա
վիթն առաջ է քաշում գիտությունները հաջորդաբար ու

սումնասիրելուանհրաժեշտությանհարցը.սկզբումպետքէ
ուսումնասիրելֆիզիկան(բնագիտությունը),որըզբաղվում
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էնյութականիրերիաշխարհիուսումնասիրությամբ,այնու
հետև մաթեմատիկան` նյութական մարմինների ու դրանց
հարաբերություններիվերացականձևերիուխորհրդանիշնե
րի(սիմվոլների)մասինգիտությունը,ևմիայնդրանիցհետո
աստվածաբանությունը(կամմետաֆիզիկան),որըզբաղվում
է ոչ նյութական աշխարհի իմացությամբ: Վկայակոչելով
ՊլատոնինևԱրիստոտելին`Դավիթըպնդումէ,որանհնար
էնյութականէություններիճանաչումիցանմիջապեսանց
նելաստվածային,աննյութականկեցությանիմացությանը: 
Հենցայդպատճառովէլանհրաժեշտէանցնելերկրորդ`վե
րացականձևերիուխորհրդանիշերիըմբռնմանփուլով,որը
բանականությունընախապատրաստումէամբողջովինանն
յութականկեցության`Աստծուիմացությանը:

Աստծու գոյության տիեզերաբանական ապացույցը, 
աստվածային կեցության հաստատումը` արարված բնու
թյան ճանաչման միջոցով, Դավթին հանգեցնում են ոչ
միայնմարդունշրջապատողևնրամտածողությունիցան
կախիրերիուերևույթներիաշխարհի`այդ«անկասկածելի» 

կեցության իրական գոյության փաստի ընդունման, այլև
այդ կեցությունը ճանաչելու հնարավորության ու անհ
րաժեշտության:

Աշխարհըճանաչելուհնարավորության,ինչպեսևառ
հասարակ ճանաչողության հնարավորությունների հարցը
Դավիթըհատուկքննումէփիլիսոփայությանսահմանման
(դեֆինիցիայի)կապակցությամբ,միհարց,որըչիդրվելնա
խորդհայմտածողներիկողմից:Առանձնապեսգնահատելի
է,որփիլիսոփայականգիտությանսահմանումըևաշխարհի
ճանաչելիությանապացուցումըԴավթի մոտ բխում էագ
նոստիցիզմիհետևողականքննադատությունից:

Դավիթը հետևողականորեն բացահայտում է ագնոս
տիկներիուհարաբերապաշտերի(ռելյատիվիստների),սկեպ
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տիկների ու սոփեստների պնդումների սնանկությունը, 
ովքերժխտումենաշխարհիճանաչելիությանհնարավորու
թյունը ևայդպատճառով` նաևփիլիսոփայության գոյու
թյունը:ԱյդմտածողներիցէրնախսկեպտիկՊիհռոնը,որի
հետևորդների դեմԴավիթն ուղղել է իր քննադատությու
նը:ԱպաԿռատիլոսը`անտիկհարաբերապաշտության(ռել
յատիվիզմի) հիմնադիրը և պիհռոնական ագնոստիցիզմի
գլխավորաղբյուրը, սոփեստԳորգիասը, որոնցանունները
Դավիթըչիհիշատակում,բայցմանրամասնվերլուծումու
հերքումէնրանցտեսակետները:

Ապացուցելով գոյի ճանաչման հնարավորությունը` 
Դավիթը դրանով իսկ ապացուցում է գոյի մասին գիտու
թյան`փիլիսոփայությանհնարավորություննուօրինակա
նությունը:Փիլիսոփայականճանաչողությանառարկանեն, 
միկողմից,առանձինիրերը,եզակիգոյերը,իսկմյուսկող
մից`համընդհանուրնուանփոփոխը:Ճանաչողությանուժը
հենցայնէ, որիրերիուհասկացություններիսահմանման
միջոցով իմացությունը կարող է ընթանալ եզակիից դեպի

համընդհանուրըևընդհակառակը`համընդհանուրիցդեպի
եզակին:Ինչխոսք,գոյըգտնվումէշարժմանուփոփոխու
թյան մեջ, ինչպես պնդում են Կռատիլոսի հետևորդները: 
Բայցդահիմքչիտալիսճանաչողությանհնարավորության
մասինհարաբերապաշտական(ռելյատիվիստական)ևսկեպ
տիկական եզրակացությունների համար, որովհետև գոյի
մասին գիտությունը` «փիլիսոփայությունը վերաբերում է
ոչթեմասնավորիրերին,որոնքհարահոսունևշարժունեն, 
այլընդհանուրգոյերին,որոնքչենփոփոխվում,այլնույնն
են լինումմշտապես» [Երկ., 40]:Փիլիսոփայականճանաչո
ղությանառարկանհենցայնընդհանուրնէիրերիմեջ,որը
փոփոխության չի ենթարկվում նրանց մշտատև շարժման
ընթացքում:Հենցամբողջգոյիշարժումնուփոփոխությու
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նըճանաչելումիջոցով է, որփիլիսոփայությունըկարող է
ըմբռնելայն,ինչըկազմումէիրիանփոփոխէությունը,այ
սինքն`հասնելիրիսահմանմանը`որպեսայդպիսին:

Դավիթը բանավիճում է այն մտածողների հետ, ովքեր
ժխտումենփիլիսոփայականճանաչողությանհնարավորու
թյունը` ելնելովայն բանից, թեամեն մի ճանաչողության
աղբյուր զգայական ընկալումն է: Այս դեպքում փիլիսո
փայության բաղադրամասերը` բնագիտությունը, մաթե
մատիկանևաստվածաբանությունը, որոնք,նրանցկարծի
քով,դուրսենզգայականճանաչողությանշրջանակներից, 
նույնպեսչենկարողհավաստիգիտելիքիաղբյուրլինել:Եվ
քանի որ մերժվում է փիլիսոփայության բաղադրամասերի
ճանաչողականհնարավորությունը,ապաայդբաղադրամա
սերիցբաղկացածփիլիսոփայությունընույնպեսչիկարող
դիտվելիբրևաշխարհըճանաչելուհնարավորությունունե
ցողգիտություն:

Շարադրելով իր հակառակորդների հայացքները` Դա
վիթն այնուհետև անցնում է դրանց հերքմանը: Նախ` նա
մերժումէճանաչողությանսահմանափակումըսոսկզգայա
կանաստիճանով:Մարդկայինմիտքըճանաչողությաներեք
փուլումէլ(իրերի,դրանցձևերիևանմարմինաստվածային
էություններիըմբռնում)օգտվումէև՛զգայություններից, 
և՛բանականությունից:Ճանաչողությանամենմիաստիճա
նին համապատասխանում է փիլիսոփայության առանձին
բաժին,ևդրանքանկարելիէորևէկերպդուրսբերելփիլի
սոփայականգիտությանամբողջականկառուցվածքից:Փի
լիսոփայությունըմիավորումէայդբաժիններըևվերանա
լովդրանցհետաքրքրողմասնավորդեպքերից`զբաղվումէ
ընդհանուրի,իրերիուերևույթներիանփոփոխէություննե
րիիմացությամբ:
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Դավիթը սրամտորեն մերժում է ագնոստիցիզմի հե
տևորդներիձգտումը`վերացնելփիլիսոփայությունը,ասե
լով,թեդրահամարնրանքպետքէբերենանհրաժեշտապա
ցույցներ,որընշանակումէդիմելփիլիսոփայությանը,քանի
որ«ապացուցմանմայրը»փիլիսոփայություննէ,դրաբաղ
կացուցիչմասևգործիքհանդիսացողտրամաբանությունը: 
Ուստի`նա,ովձգտումէվերացնելփիլիսոփայությունը,իր
միտքնապացուցելուհամարկամաթեակամապետքէփիլի
սոփայի`դրանովիսկապացուցելովիրմերժածգիտության
գոյությունը:

3.3. Գի տու թյուն նե րի դա սա կար գու մը և
փի լի սո փա յու թյան սահ մա նու մը

Փիլիսոփայական գիտությունը սահմանելու նպատա
կով Դավիթը համակարգել է իր ժամանակի գիտելիքների
բոլոր բնագավառները, առաջարկել գիտությունների կուռ
դասակարգում, որն ընկած էր միջնադարյան կրթության
հիմքում,ևնպաստելգիտելիքիտարբերբնագավառներիու
առհասարակգիտատեսականմտքիբյուրեղացմանը:

Ելնելով գիտությունների արիստոտելյան դասակար
գումից` Դավիթը մարդկային բոլոր գիտելիքները բաժա
նումէգործ նա կան և բա նա կան ար վեստ նե րի:Գործնականար
վեստըգիտությունչէ,քանզիայնընդգրկումէզանազան
արհեստներն ու արվեստները, ինչպես օրինակ` ատաղձա
գործությունը,դարբնությունը,գեղանկարչությունը,քան
դակագործությունը, գործնական բժշկությունը, քարհատի
ուշինարարիարհեստները,միխոսքով`հետազոտությունև
տեսականացումչպահանջող,այլպարզապեսմեխանիկորեն
ընկալվող,փորձովուհմտություններովբավարարվողկիրա
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ռականարվեստներիևարհեստներիբոլորտեսակները:Այն
օգտվումէփիլիսոփայությանուդրաբաղկացուցիչմասերի
մշակածպատրաստիտեսականդրույթներիցևառանցկշռա
դատությունների,առանցդրանցէությանմեջխորանալու, 
պարզապեսհավատընծայելով, չկասկածելով, չստուգելով` 
դրանքիրագործումէպրակտիկայում:Արհեստավորը,վար
պետը,առհասարակգործնականարվեստիներկայացուցիչը, 
սոսկկիրառելովայդդրույթները, «ոչմիբառչասելով» [Երկ. 
90],կարողէպատրաստելաթոռ,սուր,արձանևայլն:Ճիշտ
այդպեսէլպրակտիկբժիշկը, «չիմանալով,թեինչո՞ւտարրե
րը[ընդամենը]չորսեն,բայցառանցտարակուսանքիվերց
նումէայդբանըփիլիսոփայությունիցևզարդարումէիր
արվեստը» [Երկ., 89]: 

Գիտությունների դասակարգումը Դավիթը սկսում է
«բանական» կամ «մտահայեցողական» արվեստի քննու
թյամբ`որպեսփիլիսոփայությանսահմանմանհարցիքննու
թյանանհրաժեշտփուլ:Նակառուցումէմիբարդ,բազմաս
տիճանհամակարգ,որնընդգրկումէհայտնիտեսականբո
լոր գիտելիքները: Նրատարբերակումը սկսվում է ստորին
աստիճանիցևվերընթացընթանումդեպիփիլիսոփայական
գիտություն:Դաառաջինհերթինքերականություննէ,ապա
ճարտասանությունը,որոնքնաքննությանէառնումիբրև
նախնականանհրաժեշտգիտություններ,որոնցհաջորդում
էդասակարգմանստորին շարքիերրորդաստիճանը`տրա
մաբանությունը(կամհինիմաստով`դիալեկտիկան):Դավթի
համաձայն` երրորդ աստիճանն արդեն փիլիսոփայության
բաղկացուցիչմասնէումիաժամանակնրագործիքը:Այս
պիսով,գիտություններիառաջինբաժանումըփիլիսոփայու
թյան նախնական աստիճանի` տրամաբանության միջոցով
կապվումէերկրորդ`բարձրագույնբաժանմանհետ,որտեղ
արդենհանդեսէգալիսինքը`փիլիսոփայականգիտությու
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նը:Այնբաժանվումէերեքընդհանուրմասի`բարձրագույն
ձևականտրամաբանության,տեսականփիլիսոփայությանև
գործնականփիլիսոփայության: Սրանցից յուրաքանչյուրն
իրհերթինբաժանվումէերեքմասիկամգիտաճյուղի:Տրա
մաբանությանմեջդրանքեն` «այն,ինչ(հարկէուսումնա
սիրել) նախքանապացուցումը,այսինքն` մինչևհնարները
(կամտրամաբանականգործողություններիմիջոցները),այն, 
ինչիրենքապացուցումենևայն,ինչըմտնումէապացու
ցումներիմեջ» [Երկ., 207]: 

Տե սա կանփի լի սո փա յությու նը,ո րինպա տակնէբա նա-
կանճա նա չո ղությունը,բա ժան վումէ,ինչ պեսար դեննշվել
է, բնա գի տության (ֆի զի կա յի), մա թե մա տի կա յի ևաստ վա-
ծա բա նության(մետաֆիզիկայի):Այդգիտություններնու
նենբարդստորաբաժանումներ:Նշելով,որբնագիտության
ու աստվածաբանության ճյուղերի դասակարգումը չափա
զանցբարդէևմեծուշադրությունէպահանջում,Դավիթը
շրջանցումէդրանքևհանգամա նա լիցխո սումմա թե մա տի-
կա յիբա ժան մանումա թե մա տի կա կանգի տաճ յու ղե րիծագ-
ման մա սին, թե «ով է ստեղ ծել մա թե մա տի կա յի [տարբեր]
տեսակները»:Դրանքենթվաբանությունը,երաժշտությու
նը, երկրաչափությունը և աստղագիտությունը, այսինքն`
այնգիտությունները,որոնքզբաղվումենքանակիկատե
գորիայովևքանակականզանազանհարաբերակցություն
ներով` թվային (թվաբանությունն ու երաժշտությունը) և
տարածական (երկրաչափությունն ու աստղագիտությու
նը):Մաթեմատիկականչորսգիտություններըտեղենգրա
վում բնագիտության և աստվածաբանության միջև, քանի
որ անցման անհրաժեշտ աստիճան են` միտքն անմարմին
աստվածայինէություններիըմբռնմանընախապատրաստե
լուհամար:

Եթետվյալհամակարգիստորինաստիճանիերեքգիտաճ
յուղը` քերականությունը, ճարտասանությունը և դիալեկ
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տիկան,միջնադարյան«հումանիտար»կրթության,այսպես
կոչված`տրիվիումի (եռուղու)հիմքնէին,որընախորդում
է փիլիսոփայությամբ զբաղվելուն, ապա մաթեմատիկա
կանչորսգիտաճյուղերը,հանդիսանալովփիլիսոփայական
գիտությանբաղկացուցիչմաս,ընդգրկումէինայնժամա
նակվաճշգրիտգիտելիքի,այսպեսկոչված`քվադրիվիումի
(քառուղու)ամբողջշրջանակը,որինձեռնամուխէինլինում
փիլիսոփայությանմեջարդենբավականաչափխորանալուց
ևբնագիտականգիտաճյուղերինտիրապետելուցհետո:

Փիլիսոփայությունըկենտրոնականտեղէգրավումգի
տությունների դասակարգման մեջ: Գիտությունների հիմ
նական մասը մտնում է փիլիսոփայության մեջ, իսկ տրի
վիումիգիտություններնանհրաժեշտնախնականգիտելիք
են, նախապատրաստական աստիճան փիլիսոփայությամբ
զբաղվելուհամար,ընդորում,տրիվիումիերրորդաստիճա
նը`դիալեկտիկանկամտրամաբանությունը,նույնպեսփի
լիսոփայականգիտաճյուղէումիաժամանակնրագործիքը:

Այսպիսով` գիտությունների ամբողջ համակարգը կա
ռուցվումէփիլիսոփայությանշուրջ`ևդրատարբերակման
ուհամակարգմանհամեմատ:Դամիանգամայնօրինաչափ
է,քանիոր,ըստԴավթի`«բոլորբանականարվեստներըկա
րիքունենբաժանման,սահմանմանևապացուցման,որոնց
մայրն է ճանաչված փիլիսոփայությունը» [Երկ., 91]: Սա
կայնփիլիսոփայությանդերըգիտելիքներիընդհանուրհա
մակարգումևմարդկայինպրակտիկայումդրանովչիսահ
մանափակվում: Նրա ուղենշող դերը պահպանվում է նաև
գործնականարվեստներիևարտադրականգործունեության
ասպարեզներում,քանիոր«փիլիսոփայությունըսկզբունք
ներ է տալիս ոչ միայն բանական, այլև անբանական ար
վեստներինևգիտություններին,ինչպեսօրինակ`լարի[կի

րառությունը]հյուսներիկողմիցևկրակինը`դարբնության
մեջ»[Երկ.,90]:
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Փիլիսոփայությունը դիտելով գիտությունների դասա
կարգմանհիմնականօղակ`Դավիթըսկզբունքայիննշանա
կությունէտալիսփիլիսոփայությանառարկայի,խնդիրնե
րիևէությանսահմանմանը:Բայցնախնահետազոտումէ
բունսահմանմանխնդիրը,ինչըսերտորենկապվածէկռա
տիլոսյան–պիհռոնյանսկեպտիցիզմիևագնոստիցիզմիդեմ
նրապայքարիհետ,որոնքժխտումենփիլիսոփայությունն
իբրև գիտություն և աշխարհի ճանաչման հնարավորու
թյուննառհասարակ:

Դավթի կարծիքով` այն առարկան, որը սահմանվել չի
կարող, չի էլ կարող ճանաչվել. «Եթե որևէ մեկը ցանկա
նումէճիշտմտածել ուխորհել որևէիրիմասին,նաամե
նիցառաջպետքէգիտենաայդիրիբնությունը,այսինքն`
նրա սահմանումը»: Գիտության, հատկապես` փիլիսոփա
յության պատմության համար մեծ հետաքրքրություն է
ներկայացնումԴավթիայնմիտքը,որսահմանման`որպես
տրամաբանականկատեգորիայիծագումըանմիջականորեն
կապվածէմարդկանցգործնականկարիքներիհետ:Հողա
յինհարաբերություններ`ահաայնաղբյուրը,որըծնունդէ
տվելսահմանմանգաղափարին,ապադարձելտրամաբանա
կանմտածողությանսեփականությունը.«Պետքէգիտենալ,
որսահմանումնառաջացելէգյուղերիևագարակներիսահ
մաններնընդօրինակելուց,քանիորմերնախնիները,որպես
զի խուսափեն երկու ծայրահեղություններից` ավելորդու
թյունից և պակասությունից, ստեղծեցին սահման դնելու
արվեստը,որպեսզիվայելենիրենցունեցածըևձեռքչտան
ուրիշներինը: Այդպես էլ սահմանումը, սահմանազատելով
տվյալառարկան,այնտարանջատումէայլառարկաներից»
[Երկ., 5455]: Ինչպեստեսնում ենք, սահմանմանտրամա
բանականկատեգորիանԴավիթըբխեցնումէոչթեմտածո
ղությունից,այլօբյեկտիվկեցությունից,հողայինհարաբե
րություններից:
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Դավիթը համանման մոտեցում է ցուցաբերում նաև
տարբեր, հատկապես` մաթեմատիկական գիտությունների
առաջացման հարցում, որը նույնպես պայմանավորված է
եղել մարդկանց գործնական կարիքներով:Այսպես, «թվա
բանությունըստեղծելենփյունիկեցիները,որոնքվաճառա
կաններ լինելով, համարողական արվեստի կարիք ունեին`
հաշվումներ կատարելու համար: Իսկ երաժշտությունը
ստեղծելենթրակացիները,որովհետևայնտեղիցէրՕրփևսը
… Իսկ աստղաբաշխությունը ստեղծել են քաղդեացիները,
որովհետևանամպևմշտապեսջինջերկինքընրանցթույլէր
տալիսզննելաստղերի շարժումը:Իսկ երկրաչափությունը
անհրաժեշտությունից դրդված ստեղծել են եգիպտացինե
րը,որովհետևերբՆեղոսըհորդացումներիժամանակհեղե
ղումէրԵգիպտոսըևխառնումէրանդաստաններիսահման
ները, եգիպտացիների միջև կռիվներ ու սպանություններ
էինլինումյուրաքանչյուրսահմանիվրա,մինչևորնրանք
չհայտնագործեցին սպանակ կոչված չափը. և այն դնելով,
գտնումէինյուրաքանչյուրանդաստանիսահմանը,որտե

ղիցևառաջեկավերկրաչափությունը»[Երկ.,110111]:
Ժխտելովագնոստիկներիբոլորփորձերըփիլիսոփայու

թյանվերացմանուղղությամբևհաստատելովմարդկային
բանականության իրավունքներն ու հնարավորություննե
րը`Դավիթը չի սահմանափակվումփիլիսոփայությանմեկ
սահմանումով:Նաառաջադրումէվեցսահմանում,որոնք
վերցրել է անտիկ գիտության դասականներ Պյութագորա
սից,ՊլատոնիցևԱրիստոտելից,ովքեր,Դավթիկարծիքով,
սպառիչպատկերացում ենտալիսփիլիսոփայության, դրա
առարկայի, էությանևնպատակիմասին:Առաջին. «փիլի
սոփայությունըգիտությունէգոյերիմասինորպեսայդպի

սին», երկրորդ` «փիլիսոփայությունը գիտություն է աստ
վածայինևմարդկայինիրողություններիմասին»,երրորդ`
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«փիլիսոփայությունը խորհրդածություն է մահվան մա
սին»,չորրորդ`«փիլիսոփայությունըԱստծուննմանվելնէ
ըստ մարդկային կարողության», հինգերորդ` «փիլիսոփա
յությունըարվեստներիարվեստնէևգիտություններիգի
տություննէ»,վեցերորդ`«փիլիսոփայությունըսերէդեպի
իմաստությունը»[Երկ.,6263]:

Այսսահմանումները,որոնքԴավիթըփոխառելէանտիկ
փիլիսոփաներից, նրա նորապլատոնական փիլիսոփայու
թյան սինկրետիկ ոգուն համապատասխան` ոչ միայն հեշ
տությամբ զուգակցվում և համատեղվում են, այլև փոխլ
րացնումենմիմյանց:

Դավիթըտարբերումէսահմանմաներկուտեսակ`առաջ
նայինևերկրորդային:Առաջնայինսահմանումնառարկան
բնութագրումէամբողջությանմեջ`առանցտարբերակման,
կամէլբնորոշումէինչորբանիընդհանուրնպատակնու
խնդիրը: Իսկ երկրորդային կամ հաջորդող սահմանումը
բնութագրումէենթակաառարկանկամխնդիրնառանձին
վերցրած,այսինքն`կոնկրետդեպքում:

Առաջիներկուսահմանումը`«փիլիսոփայությունըգի
տություն էգոյի մասին որպեսայդպիսին»և«փիլիսոփա
յությունը գիտություն էաստվածային և մարդկային իրո
ղություններիմասին»,սահմանումներեն`ըստառարկայիև
ըստենթակայի:Ընդորում`դրանցիցառաջիննառաջնային
սահմանումէ,իսկերկրորդը`հաջորդող,այսինքն`ըստեն
թակայի:Երկուսահմանումնէլ,որոնքԴավիթըվերագրում
է Պյութագորասին, մատնանշում են փիլիսոփայության
առարկան:

Երրորդ և չորրորդ սահմանումները` «փիլիսոփայու
թյունըխորհրդածություն է մահվանմասին», «փիլիսոփա

յությունըԱստծուննմանվելնէըստմարդկայինկարողու
թյան»,սահմանումենըստխնդրիևըստնպատակի:Երրորդ
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սահմանումընապարզաբանումէհետևյալկերպ.«մահվան
մասինխորհրդածություննամենևինէլչինշանակումինք
նասպանություն,այլենթադրումէհոգումաքրումարատա
վոր կրքերից», դրանք մեռցնելը, հոգին տառապանքներից
ազատելուևմարդունխաղաղուվայելուչմահվաննախա
պատրաստելունպատակով:Այսկապակցությամբարտահայ
տելովիրնորապլատոնականհայեցակարգիբունէությունը`
Դավիթը հաստատում է, որ փիլիսոփայության հիմնական
նպատակըմարդուն կատարելությանհասցնելն է, իսկդրա
լավագույն միջոցը` կրքերը մեռցնելը և հոգին մաքրելը,
որոնքանհրաժեշտենլավագույնաշխարհանցնելուհամար:
Այդբանումմարդունամենիցշատկարողէօգնելճշմարիտ
փիլիսոփայությունը,որընրանզինումէոչմիայնաշխարհի
ուինքնիրենճանաչմամբ,այլև,որառավելկարևորէ,անհ
րաժեշտառաքինությամբ:

Որոշելովփիլիսոփայությաննպատակը`Դավիթըդրան
տալիսէբարոյականուղղվածություն:Գիտելիքըօժանդակ
դերէկատարում,այնօգնումէմարդունհասնելհոգեկան
առաքինության, որովհետև հնարավորություն է տալիս`
տարբերելուկեղծըճշմարտիցևխուսափելուչարից:Առաքի
նությունը,հոգևորկատարելությունըբարձրենգիտելիքից,
քանիորառաքինությունըփիլիսոփայությանվերջնականև
գերագույննպատակնէ:Այսկարևորագույնդրույթը, որի
վրապատշաճուշադրությունչիդարձվել,բնորոշէԴավթի
աշխարհայացքինևկենտրոնականտեղէգրավումնրափի
լիսոփայական հայեցակարգում:Այդխնդրին նա բազմիցս
անդրադառնում է զանազան առիթներով և ամեն անգամ
այն ամրապնդում անտիկ մտածողների հեղինակությամբ:
ԴեռևսՊլատոննասելէ.«Եսփիլիսոփաեմանվանումոչայն
մարդուն,որշատբանգիտե,ևոչնրան,ովշատբաներիմա
սինկարողէխոսել,այլնրան,ովանբիծուանարատկյանք
էվարում»[Երկ.,120]:
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Եթե փիլիսոփայության երրորդ սահմանման համա
ձայն`նրամերձավորագույննպատակնէարատավորկրքե
րըմեռցնելնուհոգինմաքրելը,ապաայդամենըԱստծուն
նմանվելու նախապատրաստություն է մարդկային հնարա
վորությունների չափով (չորրորդսահմանում):Կատարյալ
փիլիսոփան, ըստ Դավթի, իրոք նման է Աստծուն: Բարու
թյուն,իմաստությունևհզորություն`ահաայնհիմնական
հատկությունները, որոնք փիլիսոփային նմանեցնում են
Աստծուն, որովհետևԱստծուկերպարինհատուկայդգծե
րը«հատուկեննաևկատարյալփիլիսոփային» [Երկ., 81]:
Այդ հատկություններն անկապտելի են աստվածություն
հասկացությունից, մինչդեռմարդըդրանքձեռք է բերում
իրողջկյանքիընթացքումևայնէլսոսկմասամբուոչմիշտ
հաջողությամբ:Սակայնանկախայդվերջնականնպատա
կինհասնելուաստիճանից`փիլիսոփայիկյանքիէությունը
պետք է լինի առաքինության առաջընթացի, շրջապատող
աշխարհիմասինգիտելիքներիկուտակմանմիջոցով«իրեն
Աստծուննմանեցնելը»,«իսկնմանվելԱստծուննշանակում
էխոհեմությամբտոգորվածդառնալբարեպաշտևարդար»
[Երկ.,84]:

ԴավիթնառանձնացնումէՊլատոնի«Թեետետից»մեջ
բերված այս սահմանումը, որին աներկմտորեն ենթարկում
էմնացածբոլորը,որովհետևմյուսներնառանձինվերցրած
չենկարողհոգինհասցնելկատարելության:Հոգու`նյութա
կանևհոգևորգոյերիուդրանցիմացությանվրահիմնված
բարոյական մաքրության նպատակաուղղված և գիտակց
վածձգտումն է, որ հասցնում էԴավթի`Աստծու նմանու
թյունանվանվածկատարելությանը:

Դավթի ռացիոնալիստական բարոյագիտությունը, որը
դեռևս դուրս չի գալիս պլատոնականության շրջանակնե

րից,էապեստարբերվումէնորապլատոնականության,մաս
նավորապես`Պլոտինոսի,Յամբլիքոսի,ՍիրիանոսիևՊրոկ
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լեսի կրոնախորհրդապաշտական բարոյագիտությունից`
աստվածայինուժերինտիրելուևԱստծուհետմիաձուլվե
լունրանցդիցահմայություններովևխորհրդապաշտական
ձգտումներովհանդերձ:Դրանումդարձյալարտահայտված
է այն տարբերությունը, որ գոյություն ուներ, մի կողմից,
նորապլատոնականությանհռոմեական–աթենականուասո
րականևմյուսկողմից`ալեքսանդրիականդպրոցներիմիջև,
որը կրում էրռացիոնալիստական ուառողջգիտականմի
տումներովհագեցածպերիպաթետիկյանազդեցությունը:

Հինգերորդ սահմանումը` «փիիսոփայությունը ար
վեստների արվեստն է և գիտությունների գիտությունը»,
Դավիթնանվանում է սահմանում` «ըստառավելության»,
քանի որ արտահայտում է այն փաստը, որ փիլիսոփայու
թյունը բարձր է բոլոր գիտություններից ևարվեստներից,
որոնք փիլիսոփայության «հպատակներն» են: Դավիթը
փիլիսոփայությունը նմանեցնում է թագավորի, որը հոգ է
տանումժողովրդիմասինիրիշխաններիուգործակալների
միջոցովև«չիաղտոտումիրեն`ամբոխիհետանմիջականո

րենխոսելով»:Ճիշտայդպեսէլփիլիսոփայություննառաջ
էմղումգիտություններնուարվեստները,«որոնցմիջոցով
ճանաչում է նրանց իսկ ենթակա իրերը» [Երկ., 88]: Ինչ
պեսթագավորըչիզբաղվումմանրուքներովումասնավոր
հարցերովևթողնումէդրանքիրպաշտոնյաներինուկա
ռավարիչներին,այնպեսէլփիլիսոփայությունըճանաչում
էմիայնընդհանուրնուէականը`առանձինգիտություննե
րինուարվեստներինթողնելովկոնկրետգիտելիքինենթա
կա բնագավառների իրերի մասնավոր և առանձնահատուկ
դրսևորումների ճանաչողությունը:Հենցդրանում էփիլի
սոփայության առավելությունը մյուս գիտությունների ու

արվեստների հանդեպ: Փիլիսոփայությունը ճանաչողու
թյանգագաթնէ,բարձրագույնաստիճանը,այդպատճառով
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էլըստառավելությանսահմանումըճիշտէարտահայտում
փիլիսոփայականգիտության էությունը`այլ գիտություն
ներիուարվեստներիհետնրահարաբերություններիբացա
հայտման միջոցով: Տվյալ սահմանումը, ըստ Դավթի, փո
խառվածէԱրիստոտելի«Մետաֆիզիկայից»,թեևայնտեղ
նման դատողության չենք հանդիպում: Այդ սահմանումը
ձևակերպված է իր իսկ`Դավթի կողմից,արվեստի, գիտու
թյան և փիլիսոփայության փոխհարաբերության մասին
Արիստոտելիուսմունքիհիմանվրա:

Վերջին`ըստստուգաբանությանսահմանումը`«փիլի
սոփայությունը սերն է դեպի իմաստությունը», Դավիթը,
ինչպես առաջին երկու սահմանումը, փոխառել է Պյութա
գորասից`նրահետևորդՆիկոմաքոսիմիջոցով:Այսսահմա
նումը եզրափակողն է, քանի որ վերաբերում էփիլիսոփա
յությանանվանմանը, երբայնարդենսահմանված է` ըստ
էության, ևապացուցված է նրա գոյությունը, «որովհետև
ամենմիիրնախպետքէառաջանաևհետոմիայնստանա
իրանվանումը»[Երկ.,67]:

Մանրամասն վերլուծելով ու հիմնավորելով բոլոր վեց
սահմանումները,որոնքնաձգտումէրմիաձուլելմեկընդ
հանրությանմեջուներկայացնելիբրևմիամբողջություն,
Դավիթնայնուհետևանցնումէփիլիսոփայությանբաժան
մանը:Բաժանմանելակետային սկզբունքնայն է, որմար
դունհատուկէփիլիսոփայելգոյիևիրվարքիմասին:

3.4. Ուս մունք ճա նա չո ղու թյան և ճիշտ վար քի մա սին

Դավիթըփիլիսոփայությունըբաժանումէերկումասի`

տեսական,որըզբաղվումէօբյեկտիվգոյիճանաչումով`իր
բոլոր դրսևորումների մեջ և գործնական, որի նպատակն է
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մարդուճիշտվարքը,հոգեկանկատարելությանևիսկական
առաքինությանհասնելը:

Փիլիսոփայության այդպիսի բաժանման մյուս հիմքն
այնէ,որմարդկայինհոգինօժտվածէերկուտեսակիունա
կությամբ`ճանաչողականևկենդանական:Հոգուճանաչո
ղականունակություններնեն`զգայությունը,երևակայու
թյունը, կարծիքը, տրամախոհությունը և միտքը: Սրանք
կազմումենճանաչողությանվերընթացաստիճաններիհիմ
քը.հաջորդաբարբարձրանալովզգայականընկալումներից
ևանցնելովմիջանկյալաստիճաններով`հասնումենբարձ
րագույնձևին`բանականճանաչողությանը:

Հոգու հիշյալ հատկություններին համապատասխան`
գոյությունունիճանաչողությաներկու`զգայականուբա
նականձև,ևհինգվերընթաց`մեկըմյուսիննախապատրաս
տողաստիճաններ:Ճանաչողությանգործընթացիսկզբնա
կան աստիճանը հիմնվում է զգայությունների վրա: Այն
ընդգրկում է զգայությունների, երևակայության և չհիմ
նավորվածկարծիքիվրահիմնվողփորձնականուէմպիրիկ

գիտելիքը:Ճանաչողությանզգայականևբանականաստի
ճաններիմիջևմիջանկյալձևըարվեստնէ,որըհիմնվածէ
երևակայության, հիմնավորված կարծիքիևտրամախոհու
թյանվրա:Բանական,այսինքն`գիտականճանաչողությու
նը հիմնվում է տրամախոհության վրա: Ճանաչողության
վերջին`բանականությանվրահիմնվածբարձրագույնաս
տիճանինհամապատասխանումէփիլիսոփայականգիտելի
քը,զուտփիլիսոփայությունը`որպեսշրջապատողաշխարհն
ըմբռնելուամբողջգործընթացնամփոփողճանաչողության
բանականձևիգագաթնակետ:

Այսպիսով` «ճանաչողական հինգ ունակությունները`

զգայությունը,երևակայությունը,կարծիքը,տրամախոհու
թյունը,միտքը»[Երկ.,9697]ճանաչողությաննուղեկցում
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ենփորձիցդեպի«գիտություններիգիտությունըևարվեստ
ների արվեստը», այսինքն` նրա բարձրագույն աստիճանը`
փիլիսոփայությունը,անցկացնելովայնէմպիրիայի,արվես
տիևգիտականգիտելիքիմիջով:Դավիթըմանրամասնբնու
թագրում է այդ աստիճաններից յուրաքանչյուրը, հատկա
պես առանձնացնելով վերջին երկու աստիճանը` գիտական
գիտելիքըևփիլիսոփայությունըորպեսնախորդաստիճան
ների`փորձի,էմպիրիայիուարվեստիվրահիմնվածճանաչո
ղությանառավելհավաստիևհամապարփակձևեր:

Ճանաչողությունը մասնավորից աստիճանաբար անց
նում է ընդհանուրին: Այսպես, եթե «հմտությունը եզակի
իրի [մասնակի] իմացությունն է առանց պատճառի», այ
սինքն`առանձինիրիմասինսահմանափակտեղեկությունը`
առանցնրաէությանևպատճառիիմացության,իսկ«ներհմ
տությունը ընդհանուր իմացություն է առանց պատճառի
իմացման», «բազմիցս և միակերպ կրկնվող երևույթների
հիշելըևչգիտակցվածտպավորվելնէմարդումոտ»,ապա
արվեստնարդենընդհանուրգիտելիքէբուներևույթիկամ

առարկայիմասինևբացահայտումէդրանցպատճառները:
Ճիշտէ,Դավիթնընդգծումէ,որարվեստըլինելովգիտելիք`
միևնույն ժամանակ «լծորդված է երևակայությամբ, քանի
որարվեստըորոշակիունակությունէևգիտելիք»[Երկ.,93
94],բայց,այնուամենայնիվ,մնումէիբրևճանաչողության
աստիճաններիցմեկը,որտեղանցումէկատարվումզգայա
կանձևիցդեպիբանականը,փորձիցուէմպիրիայից`գիտա
կանգիտելիքին:

Հարկ է նշել, որ արվեստ հասկացության մեջ Դավիթն
ընդգրկումէինչպեսբունարվեստը`այնպեսէլարհեստը,
էապես չտարբերակելով դրանք:Քանդակագործի ստեղծա

գործությունը և դարբնի կամ հյուսնի արհեստը հավասա
րապեսվերաբերումենարվեստին,քանիորև՛արվեստագե
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տը`բառիբունիմաստով,և՛արհեստավորըդիմումենիրենց
երևակայությանը, փորձին ու գիտելիքներին և միևնույն
ձևովմարմնավորումդրանքայսկամայնառարկայիմեջ:
Նրանցմիավորումէնաևընդհանուրնպատակը`օգտակա
րությունը,մարդկանցկարիքներինծառայելը`անկախայն
բանից,թեայդկարիքներնուպահանջներնինչբնույթիեն`
գեղագիտական, բանաստեղծական, թե կենցաղային: Այդ
պատճառով էլ, տալով արվեստի ընդհանուր սահմանումը,
Դավիթը դրա մեջ ներմուծում է օգտակարության գաղա
փարը` ասելով, որ «արվեստը նաև փորձառության հիման
վրամշակվածհասկացություններիհամակարգէ,որինպա
տակն է կյանքում որևէ օգտակար բան կատարելը» [Երկ.,
94]:

Դավիթըհանգամանորենհիմնավորումէայսձևակեր
պումը` բացահայտելով ճանաչողությանզգայականև բա
նական ձևերի միջև գտնվող արվեստի երկակի բնույթը:
Այսպես, բացահայտելով «արվեստը համակարգ է» դատո
ղությանիմաստը`նահայտարարումէ,որ«արվեստնառա

ջացելէտարբերմարդկանց[տարբերժամանակ]ձեռքբերած
գիտելիքներից»: Առանց գիտելիքների, առանց առարկայի
էություննունպատակնըմբռնելու,արվեստըչիկարողգո
յությունունենալ,բայցմիևնույնժամանակ,այդգիտելիք
ները«մշակվածենփորձառությանհիմանվրա»,այսինքն`
«մեծ փորձով ստուգված, որովհետև արվեստի տեսակները
ստուգվումէինբազմաթիվփորձերովևհետոմիայնարժա
նանումարվեստիկազմիմեջմտնելուն»:Այսպեսէարվեստը
կապվումփորձնականգիտելիքիհետ:Միևնույնժամանակ
Դավիթն իսկականարվեստանվանում է նրաայն տեսակ
ները, որոնք օգուտենբերումևդրանովիսկտարբերվում

«ունայնևչարարվեստներից...որոնցնպատակըկյանքում
որևէօգտակարգործկատարելըչէ»[Երկ.,94]:
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Արվեստին հետևում է գիտականգիտելիքը, որը «ընդ
հանուր, անսխալ և անփոփոխ գիտություն է»: Այդ երեք
կարևորագույնբնորոշգծերըգիտականգիտելիքըտարբե
րումենճանաչողությանբոլորնախորդձևերից:Հիմնվելով
տրամախոհությանկամդատողականության`որպեսճանա
չողության բարձրագույն ունակություններից մեկի վրաև
օգտագործելով փորձի, էմպիրիայի ու արվեստի տվյալնե
րը`գիտականգիտելիքնանսխալ«ճանաչումէիրերիբնու
թյունն այնպիսին, ինչպիսին այն լինում է իմացության
ենթակա առարկաների մոտ»: Գիտությունն ու արվեստը,
ըստ Դավթի, պատճառականորեն հիմնավորված գիտելիք
են:Տարբերությունը սոսկայն է, որ «գիտականիմացումը
անսխալէև՛իրէությամբ,և՛իրենթակայով,իսկարվեստն
անսխալէիրէությամբ,բայցիրենթակայովսխալականէ
թվում»[Երկ.,95]այննյութիանցողիկությանուփոփոխա
կանության պատճառով, որից պատրաստվում է արվեստի
ստեղծագործությունը,մինչդեռգիտականգիտելիքիմեջև՛
ենթական,օրինակ`աստղերը,և՛ինքը`գիտությունը`աստ

ղագիտությունը,անսխալենուանփոփոխ:
Այդ անսխալ, անփոփոխ և համընդհանուր գիտելիքից

ծնվում է հաջորդ` բարձրագույն աստիճանը, «բոլոր ար
վեստներից ու գիտություններից լավագույնը», այսինքն`
փիլիսոփայությունը, որը նույնպես գոյն իբրև այդպիսին
ճանաչողգիտականգիտելիքէ,բայցնախորդաստիճանից
տարբերվում է այն բանով, որ հիմնվում է ճանաչողական
հինգունակություններիցբարձրագույնի`մտքիևոչտրա
մախոհությանվրա:Փիլիսոփայությանևգիտականգիտե
լիքների` իբրև ճանաչողականաստիճանների միջև էական
տարբերություննայն է, որ գիտությունները որպես սկիզբ

վերցնումենայն,ինչ«կարիքունիապացուցման»,այնինչ
փիլիսոփայությունըզբաղվումէանվիճելիուսումնասիրու
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թյամբ,այնբանի,ինչ«ապացուցմանկարիքչունի»[Երկ.,
98]:

Փիլիսոփայական գիտելիքը հմտորեն օգտվում է հա
վիտենական ու անվիճելի ճշմարտություններից և օգտա
գործելով ճանաչողության նախորդ բոլոր աստիճանների
արդյունքները`մարդուառջևբացումբնությանուամբողջ
աշխարհիէությունը:Փիլիսոփայությունը`որպեսճանաչո
ղությանառանձին,բարձրագույնաստիճան,ինչպեսևամ
բողջտեսականփիլիսոփայություննիրբոլորբաժիններով,
ծառայումենհոգուիմացականկարողությանզարգացման
միջոցովճշմարտությանըտիրելուն,քանիորհոգուվերջնա
կաննպատակնէ`խույստալկեղծգիտելիքից:Փիլիսոփա
յությունըԱստծուննմանվելումիջոցէգիտելիքիշնորհիվ:
Դագերագույնբարիքէ,որըԴավիթը,հետևելովՊլատոնին,
անվանումէ լավագույննայնամենից,ինչըմահկանացու
ներիննվիրելենաստվածները:

Սակայն,բացիիմացականունակություններից,մարդու
հոգինունինաև«կենդանական»հատկություններ,ինչպի

սիքենկամքը,ընտրողությունը,ցանկությունը,ցասումըև
հոժարությունը:Եթեիմացականկարողություններըճանա
չողությանտարբերաստիճաններիհիմքնեն`հոգինառաջ
նորդելովանգիտությունիցդեպիգիտություն,եզակիիրերի
ըմբռնումից` համընդհանուր գոյի ըմբռնումը, կենդանա
կան հատկությունները կազմում են գործնական փիլիսո
փայությանհիմքը:Վերջինիսնպատակնէառաքինության
ձեռքբերումն այնպիսի բացասական հատկությունների
սանձահարման միջոցով, ինչպիսիք են, օրինակ` ցասումը
ևցանկությունը (տարփանքը), որովհետևգործնականփի
լիսոփայությունը, «բանականության միջոցով զարդարում

է բարոյականությունը և սանձահարում է կրքերը» [Երկ.,
120]:
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Փիլիսոփայությաներկու`տեսականևգործնականմա
սերնանխզելիորենփոխկապվածեն:Թեպետևտեսականփի
լիսոփայություննառաջատարդերէխաղումևնախորդում
է գործնական փիլիսոփայությանը, քանի որ գործնականը
գոյությունունիտեսությանուբանականությանշնորհիվ,
որպեսզի «չլինի անբանական և պատճառազուրկ» [Երկ.,
115], սակայն փիլիսոփայական գիտության արդյունքը և
վերջնական նպատակը գործնական փիլիսոփայությունն
է:Գիտելիքնինքնանպատակչէևպետքէ ծառայիմարդ
կային հոգու կատարելությանը, իսկ փիլիսոփայությունն
ամբողջապես պետք է հոգին առաջնորդի դեպի ճշմարիտ
գիտելիքըևսովորեցնիխուսափելչարից.«Աստվածփիլիսո
փայությունըպարգևելէմարդկայինհոգինգեղեցկացնելու
համար:Նրաիմացականկարողություններընագեղեցկաց
նում է տեսականփիլիսոփայության միջոցով, իսկ կենդա
նականունակությունները`գործնականփիլիսոփայության,
որպեսզի [սին] կարծիքներից կեղծ գիտելիք չընկալենք և
որպեսզիչարիքչգործենք»[Երկ.126]:

Տեսականփիլիսոփայությանգերագույնսկզբունքըխո
հականությունն է, իսկ գործնական փիլիսոփայությանը`
արդարությունը, որը մարդուն և մարդկային հասարակու
թյանըառաջնորդումէդեպիառաքինություն:ԸստԴավթի`
բարինվերէճշմարտությունից,քանիորամենբարիչէ,որ
ճշմարտությունէ,ևպետքէկարողանալբարիգործիհամար
երբեմն շեղվել ճշմարտությունից: Գործնական փիլիսոփա
յությանխնդիրնէ`աշխատելմշտապեսխուսափելչարիցև
հոգիննախապատրաստելզնդանից,այնէ`մարմնիցազատե
լուհամար:Այդնպատակինպետքէծառայենգործնական
փիլիսոփայությաներեքբաղկացուցիչմասերը` բարոյագի

տությունը,տնտեսագիտությունըևքաղաքականությունը:
Դրանցիցառաջինըզբաղվումէմարդուբարքերիուվարքի,
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իսկ երկրորդը`տանև ընտանիքի (հունարեն` oikos – տուն,
այստեղից` էկոնոմիկա` տնտեսագիտություն) կարգավոր
մամբ ու ազնվացմամբ և, վերջապես, երրորդը` քաղաքի և
ամբողջհասարակությանկառավարմանուկատարելագործ
ման հարցերով (հունարեն` քաղաք,այստեղից`պոլիտիկա`
քաղաքականություն):

Տեսականուգործնականփիլիսոփայությանվերոհիշյալ
բաժանումներըԴավիթըքննումէ`դրանքառնչելովփիլի
սոփայական գիտության վեց սահմանումներին: Որպեսզի
այդ բազմաստիճան ու տարամաս սահմանումը հանգեցնի
միասնականհամակարգի,նացույցէտալիսփիլիսոփայու
թյանտեսականևգործնականմասերիկապըհամապատաս
խանսահմանումներիհետ:«Այսպես,ըստենթակայի,երկու
սահմանումները,որոնքասումեն,թեփիլիսոփայությունը
գիտությունէգոյերիմասին,որպեսայդպիսին,ևփիլիսո
փայությունը գիտություն է աստվածային և մարդկային
իրողությունների մասին, և մեկ սահմանում ըստ առավե
լության,որնասումէ,թեփիլիսոփայությունըարվեստների

արվեստն է և գիտությունների գիտությունը, վերաբերում
ենփիլիսոփայությանտեսականմասին»[Երկ.,125]:

Այսպիսով` առաջին, երկրորդ ու հինգերորդ սահմա
նումները, որոնք բացահայտում ենփիլիսոփայությանգի
տաճանաչողականէությունըևդրահարաբերակցությունը
այլգիտություններիուարվեստներիհետ,վերաբերումեն
իմացականկարողություններիվրահիմնվածփիլիսոփայա
կանտեսությանը:

«Իսկ մեկ սահմանումը ըստ մերձավոր նպատակի, որը
հայտնում է, թե փիլիսոփայությունը խորհրդածություն է
մահվանմասին,ևմյուս սահմանումը ըստստուգաբանու

թյան,որըհայտնումէ,թեիմաստասիրությունըսերէդեպի
իմաստությունը, վերաբերում են գործնական փիլիսոփա
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յությանը»:Հետևաբար`երրորդևվեցերորդսահմանումնե
րը,որոնքունենբարոյագիտականուղղվածություն,իրենց
էությամբունշանակությամբկապվածենտեսությանվրա
հիմնված ու դրանից վեր բարձրացած փիլիսոփայական
պրակտիկայիհետ:

Եվ,վերջապես,«ըստհեռավորնպատակիսահմանումը,
որը հայտնում է, թե փիլիսոփայությունը Աստծուն նման
վելնէըստմարդկայինկարողության,վերաբերումէերկու
մասերին» [Երկ., 125]:Այս հինգերորդ սահմանումը բոլոր
մյուսսահմանումներիհամադրություննէ, որումմիավոր
վումենփիլիսոփայությանև'տեսությունը,և'պրակտիկան:
Մյուսսահմանումներիհամեմատ`այնառավել լրիվէար
տահայտումԴավթիհայեցակարգիէությունը,որըփիլիսո
փայությանը հատկացնում է բանականճանաչողությանև
իսկական առաքինության հասնելու միջոցով մարդկային
հոգինմաքրողիդեր,ինչըմարդունմոտեցնումէԱստծուն`
նրա մեջ բացահայտելով աստվածայինը և ճնշելով անաս
նականը:Պատահականչէ,որայսսահմանումըփիլիսոփա

յությաներկումասիկապողօղակնէ:Այնառավելհստակ
էբացահայտումԴավթիփիլիսոփայականհամակարգինո
րապլատոնականբնույթը,որիվերջնականնպատակնէգի
տելիքիև«արդարապրելակերպի»միջոցովառաքինության
հասնելը,մարդկայինուժերիչափովԱստծուննմանվելը:

Այսպիսիքենհիմնականումայնգլխավորխնդիրները,
որոնքվերլուծվումենԴավթի«Փիլիսոփայությանսահմա
նումները»կարևորագույնաշխատությունում:Թեևաշխա
տությանսկզբնականնպատակնէրսկեպտիցիզմիհերքումը,
աշխարհիճանաչելիությանապացուցումըևփիլիսոփայու
թյանգոյությանհաստատումը,այնուամենայնիվ,Դավիթը

չէր կարող սահմանափակվել դրանով: Ի հիմնավորում իր
ապացույցների,ինչպեստեսանք,նազարգացնումէփիլի
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սոփայականմիամբողջհամակարգ,վերլուծումգոյաբանու
թյան,իմացաբանության,հոգեբանության(հինիմաստով),
բարոյագիտության,գեղագիտությանխնդիրները`հատուկ
վերլուծելովգիտություններիդասակարգմանուգիտելիքի
ընդհանուր համակարգումփիլիսոփայությանտեղի վերա
բերյալհարցերըևայլն,միխոսքով`սկեպտիցիզմիհերքու
մը յուրաքանչյուրառանձին դեպքում ուառիթով նա օգ
տագործումէսեփականհայացքներիդրականշարադրման
համար:Այդձևըմիանգամայնհամապատասխանումէնրա
նորապլատոնական փիլիսոփայության սինկրետիկ ոգուն,
որըպատասխանէրդարաշրջանիաշխարհայացքայինհրա
տապ հարցերին` եթե ոչ սեփական տեսակետից, ապա ան
տիկբազմազանաղբյուրներիհիմանվրա, որոնքկազմում
էիննորապլատոնականությանյուրօրինակուխայտաբղետ
փունջը:

Դավթի«Փիլիսոփայությանսահմանումները»երկընրա
հայացքների ուսումնասիրության, նրափիլիսոփայության
հանգուցային խնդիրների լուսաբանման գլխավոր աղբ

յուրնէ:Այնհնարավորությունէտալիսհամարժեքպատ
կերացում կազմել նորապլատոնականության Ալեքսանդր
իականդպրոցիուսմունքիայնհիմնականբնագավառների
մասին,որոնքԴավթիշնորհիվտարածվեցինՀայաստանում
ուվճռականազդեցությունունեցանաշխարհիկփիլիսոփա
յական մտքի և առհասարակ աշխարհիկ գիտությունների
ձևավորմանվրա:

Հատկապեսպետքէնշել,որԴավիթըիրփիլիսոփայու
թյամբ Արիստոտելի գիտական հայացքների ներմուծողը
եղավ հայկական միջավայր, քանի որ Ալեքսանդրիական
դպրոցումառավել ուժեղ է եղելպերիպաթետիկյանազդե

ցությունը: Ամբողջությամբ վերցրած, V–VI դարերի ալեք
սանդրիակյան նորապլատոնականության` որպես նորապ
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լատոնականացածարիստոտելականությանգնահատականը
պետք է առանց էական վերապահումների տարածել նաև
Դավթիփիլիսոփայությանվրա,որըխորարմատներէար
ձակելհայկականմիջավայրումուվճռականգործոնդարձել
Հայաստանում նշված ուղղության ամրապնդման համար:
ԵթեԴավթիհայացքներիընդհանուրհամակարգումգաղա
փարական ակունքների խայտաբղետության հետևանքով
այդգնահատականըհաստատվումէտարբերաստիճաննե
րով,ապատրամաբանությանասպարեզումայնարդարաց
վածէլիովին:

3.5. Տրա մա բա նա կան հա յացք նե րը

Դավիթըտրամաբանությունըբնութագրումէորպեսև՛
փիլիսոփայությանգործիք,և՛նրաբաղկացուցիչմաս:Այս
հարցումնահետևումէպլատոնականներինևհամաձայնչէ
արիստոտելականներիհետ,ովքերայնդիտումենիբրևսոսկ
փիլիսոփայությանգործիք:Այսկապակցությամբնագրում
է,որինչպեսփիլիսոփայություննէբաժանվումերեքմասի`

տեսականի,գործնականիուտրամաբանականի,և«դրանցից
յուրաքանչյուրըբաժանվումէերեքմասի,քանիորտեսա
կան [մասը] բաժանվում էֆիզիկայի, մաթեմատիկայի [և]
աստվածաբանության, գործնականը` բարոյագիտության,
տնտեսագիտության և քաղաքականության», նմանապես
«տրամաբանությունըբաժանվումէերեքմասի`այնբանին,
ինչապացույցիցառաջէ,այսինքն`մինչ[տրամաբանական]
հնարները,հենցբունապացույցիևայնբանին,ինչմտնում
էապացույցիմեջ»1:

1 ԴաւիթԱնյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք / Համահավաք քննա
կան բնագրերը և առաջաբանը Ս. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 205206: 
Այսուհետ տեքստում` Երկասիր.:
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ԱյնուհետևԴավիթըմանրամասնխոսումէայնմասին,
որ տրամաբանությունը, լինելով փիլիսոփայական գիտու
թյան մաս, միաժամանակ փիլիսոփայության գործիքն է.
«Եվ հարկ է գիտենալ, որտրամաբանությունըփիլիսոփա
յությանգործիքնէ,քանիորինչպեսհյուսնայինուղղալա
րը ծառայում է հյուսնի կարիքներին,պարզելով ուղիղըև
թեքը,ևպատշարի,որմնադիրի[կարիքներին]`որոշելովան
ճիշտևուղիղ[շարվածքը],այդպեսէլտրամաբանությունը
լինելովփիլիսոփայությանգործիքը,միմյանցիցսահմանա
զատումէկեղծըևճշմարիտը,չարըևբարին,որպեսզիմենք
ոչմիկեղծբանչմտածենքևչարբանչկատարենք»[Երկա
սիր.,207]:Նույնմիտքըփիլիսոփանշարադրումէնաևայլ
տեղերում:

Պլատոնիհեղինակությանառջևխոնարհվելով`Դավիթը
տրամաբանականգիտությանիսկականստեղծողհամարում
էԱրիստոտելին, «որովհետև միայնԱրիստոտելը չընկրկեց
բացահայտելդատումների[տրամաբանականկապերի]եղա
նակները, ելնելով հենց իրենց իսկ իրերից, և ձևակերպեց

[այդկապերի]կանոնները,այսինքն`օրենքները»:Իրմիտքը
Դավիթը հաստատում էՊլատոնիխոսքերով, ովխոստովա
նել է. «Արիստոտելըփիլիսոփայությունըդարձրեցճշգրիտ
արվեստ»[Երկ.264]:ԴաառավելապեսվերաբերումէԱրիս
տոտելիհավաքաբանության (սիլլոգիզմի) ուսմունքին, որի
մասինինքը`Արիստոտելը`գրելէ.«հավաքաբանությանհա
մարեսչեմգտելոչմինախնականգործ,այլպետքէինքս
ստեղծեիժամանակիևուժերիմեծծախսումով»:

Հավաքաբանության և ապացուցման դեդուկտիվ մե
թոդի մասին ուսմունքները Դավիթը համարում է տրա
մաբանության միջուկը և երբեմն նույնացնում դրանք`

գտնելով,որտրամաբանությանմեջամենակարևորըապա
ցուցման գիտությունն է, որը չի կարող գոյություն ունե
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նալ` առանց հավաքաբանության: «Բնությունը ամեն ինչ
չիթաքցրելմեզնից,–գրումէԴավիթը,–քանզիայդդեպ
քումոչինչհնարավորչէրճանաչել,ևամենինչչիդարձ
րել բացահայտ, որովհետև այդ դեպքում էլ հետազոտելու
անհրաժեշտությունչէր լինի, բայց [բնություննայնպեսէ
ստեղծել,որնրակողմիցորոշբացահայտթողածբաներիմի
ջոցով]հնարավորլինիհետազոտելևճանաչել[մնացածը]:
Եվահաայդպատճառով մարդկայինտրամախոհությունը
կարիք է զգում հավաքաբանական մտածողության» [Երկ.,
278279]:ԻնչպեսԱրիստոտելիտրամաբանականուսմունքի
հիմնականխնդիրն ապացուցմանտեսությունն է, այնպես
էլ Դավթի մոտ տրամաբանության վերջնական նպատակն
ապացուցման ուսմունքի` որպես ճիշտ մտածելու և իրերի
էությունն ըմբռնելու կարևորագույն միջոցի զարգացումն
է:ԻնչպեսԱրիստոտելը,Դավիթնապացուցմանգիտությու
նը,այսինքն`ապոդեյկտիկանհակադրումէՊլատոնիդիա
լեկտիկային,որըտալիսէմիայնհավանականգիտելիք:

Դավթիտրամաբանությունըսերտորենկապվածէնրա

իմացաբանությանհետ:Նահատկապեսընդգծում է մտքի
կապերիօբյեկտիվությունը,որոնքարտացոլումենմարդկա
յինմտածողությունիցանկախգոյությունունեցողառար
կաների ու երևույթների կապերը: Հավաքաբանությունը`
որպես ճշմարտության ապացուցման միջոց, ինչպես նաև
դատողություններըպարունակումենօբյեկտիվճշմարտու
թյուն,եթեարտահայտումենառարկաներիուերևույթնե
րիօբյեկտիվկապեր,հակառակդեպքում`դրանքկեղծեն:
«Ապացուցումըլինումէերկուտեսակի,–գրումէԴավիթը,
–որովհետևմիդեպքումնկատիունենայնբնությունը,որն
առկաէհենցիրենցիսկ`իրերիմեջ...իսկապացուցմանմյուս

տեսակըգտնվում է սահմանումների մեջ,այսինքն` միայն
մերդիտողություններիևհայտարարություններիմեջ ...»:
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Վերջինսգտնվումէ«միայնմերխոսքում»,իսկառաջինը`
«նաևիրականությանմեջ»[Երկ.,263264]:Դավթի,ինչպես
Արիստոտելիհամար,մտածողությանևասույթիճշմարտա
ցությունը կամ կեղծ լինելը որոշվում է այն իրողության
համապատասխանությամբ, ինչին դրանք վերաբերում են:
Մտահանգմանեզրակացությունըճշմարիտէայնդեպքում,
երբճշմարիտենդրանախադրյալ–դատողությունները,իսկ
այսվերջիններըճշմարիտենմիայնայնդեպքում,երբար
տացոլում են օբյեկտիվորեն, այսինքն` կեցության մեջ մի
ինչոր բանիհատուկ լինելը կամ չլինելը մեկ ուրիշ բանի:
Դրանից է կախված հաստատականև ժխտականդատողու
թյունների ճշմարտացիությունը կամ կեղծ լինելը, որն իր
հերթին որոշում է հավաքաբանության եզրակացության
ճշմարիտկամկեղծլինելը:

Այսպիսով`դատողություններիևապացուցողհավաքա
բանության հետևությունների ճշմարտության չափանիշը
օբյեկտիվորենգոյությունունեցողկապերինդրանցհամա
պատասխանություննէ:Սակայննա,ինչպեսԱրիստոտելը,

բացարձակեցնումէդեդուկցիան,հավաքաբանականապա
ցուցումըևգտնում,որճշմարտությանորոնմանառավելհա
վաստիմիջոցնընդհանուրիցմասնավորինհանգելնէ:Ըստ
Դավթի`մասնավորիցընդհանուրըբխեցնելը`ինդուկցիան,
հավաստիգիտելիքչիտալիս,քանիորչիարտացոլումայն,
ինչպարունակվումէիրերիմեջանհրաժեշտաբար,մինչդեռ
դեդուկցիան(հավաքաբանությունը)ընդհանուրդատողու
թյուն–նախադրյալներից «անհրաժեշտաբար եզրակացու
թյունէբխեցնում»:Ապոդեյկտիկան`որպեսապացուցման
գիտություն, որը տալիս է հավաստի գիտելիք, այսպիսով`
մղվումէառաջինպլան,քանիորդրաշնորհիվտրամաբա

նությունը դառնում է փիլիսոփայության մաս, «քանի որ
երբտրամաբանությունըծառայումէիրականգոյերի [գո
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յությունն]ապացուցելուն, նափիլիսոփայությանմասն է,
իսկերբհանդեսէգալիս[որպեսմտածողության]կանոններ,
այդդեպքումփիլիսոփայությանգործիքնէ»[Երկ.,265]:

Դավթի «դիալեկտիկական մեթոդում» ապացուցումը
գրավումէկենտրոնականտեղ,քանիորայնհանգեցնումէ
անհերքելիճշմարտություններիևտանումանգիտությունից
դեպիգիտություն:Նաանդրադառնումէ«դիալեկտիկական
մեթոդի»նաևմյուսձևերին,որոնք,բացիապացույցից,ևս
երեքնեն,ընդորում`ապացույցընրաաստիճանակարգում
նախավերջին տեղն է գրավում: Ըստ Դավթի` այն ամենը,
ինչգոյությունունի,կարելիէբաժանել,սահմանել,ապա
ցուցելևվերլուծել:«Այդիսկպատճառովտրամաբանական
հնարները չորսն են` բաժանումը, սահմանումը, ապացու
ցումըևվերլուծությունը»[Երկ.,137]:Այստեղիցհետևում
է,որԴավիթըտրամաբանականգիտությունըբաժանումէ
չորս մասի`բաժանման,սահմանման,ապացուցմանևվեր
լուծության ուսմունքների: Նա ընդգծում է տրամաբանա
կան այդ հնարներին ու գործողություններին տիրապետե

լուկարևորությունըճիշտմտածողությանհամար,սակայն
առանձնապեսանդրադառնումէմիայներեքին`շրջանցելով
վերլուծությունը:

Փիլիսոփայության սահմանման կապակցությամբ ար
դեննշվելէ,թեԴավիթըորքանէկարևորումսահմանումն
ընդհանրապես:Նրահամարայնգիտականմտածողության
ելակետնէ,որովհետևսահմանումըբացահայտումէճանաչ
վող առարկայի էությունը: Առանց էության իմացության`
չկաճանաչողությունորպեսայդպիսին,այդպատճառովէլ
սահմանմանարվեստինտիրապետելըփիլիսոփայիկարևոր
խնդիրներից է: Դավիթը հատկապես ընդգծում է, որ սահ

մանումըսոսկտրամաբանականմտածողությանկամզուտ
մտահայեցողությանծնունդչէ:Այնառաջացելէմարդկանց



394  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

հրատապ,գործնականկարիքներից,մասնավորապես`հողա
յին հարաբերությունների պրակտիկայից, որտեղ հողային
տիրույթների սահմանները որոշելու անհրաժեշտությունն
աստիճանաբար հանգեցրել է սահմանման բուն գաղափա
րին`դրավերացական–տրամաբանականձևով:

Դավթիտրամաբանությանմեջնշանակալիտեղէգրա
վումհասկացությանմասինուսմունքը:Դրանեննվիրված
նրա երկու ծավալուն աշխատությունը` «Պորփյուրի «Նե
րածության»վերլուծությունը»և«Արիստոտելի«Կատեգո
րիաների» մեկնությունը»: Այս մեկնողական երկերը, ըստ
էության, արիստոտելյան ուսմունքի պաշտպանությունն
ուհիմնավորումնեն:Դավիթը,շրջանցելովԱրիստոտելիև
Պորփյուրի տրամաբանական հայացքների սկզբունքային
տարբերությունը, Պորփյուրին մեկնաբանում է առավելա
պեսարիստոտելյանոգով`ձգտելովհաշտեցնելնրանցտե
սակետները: Այդ առումով հատկանշական է, որ Դավիթը
Պորփյուրի«Ներածությունը»քննումէիբրևԱրիստոտելի
«Կատեգորիաների»իսկականներածություն`գերագնահա

տելով դրա նշանակությունը, ինչը հետագայում դառնում
էմիջնադարյանփիլիսոփայությանբնորոշգիծը:Պորփյու
րի«Ներածության»մասինԴավիթըգրումէ.«Արիստոտելի
«Կատեգորիաները»անհրաժեշտեն ողջփիլիսոփայության
համար,որովհետևհանդիսանումենամենմիփիլիսոփայու
թյան ներածություն, որովհետև նրանց օգնությամբ մենք
ըմբռնումենքբոլորգոյերը:Եվահա,եթեԱրիստոտելի«Կա
տեգորիաները» օգտակար են ամեն մի փիլիսոփայության
համար,իսկ[Պորփյուրի]տվյալաշխատությունըօգտակար
էԱրիստոտելի«Կատեգորիաների»ըմբռնմանհամար,ապա
ուրեմնտվյալաշխատություննէլօգտակարէողջփիլիսո

փայությանըմբռնմանհամար»[Երկ.,136]:



 ԳԼՈՒԽ Ե, ՀԱՅ ՆՈՐԱՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 395

ԴրանովԴավիթը հարթում էԱրիստոտելի և Պորփյու
րի միջև տրամաբանական կատեգորիաների մեկնության
սկզբունքայինտարբերությունը:Ճիշտէ, հետևելովԱրիս
տոտելին, նա քննում է էություն, քանակ, որակ, հարաբե
րությունևմյուսկատեգորիաները`ոչմիայնորպեսմտա
ծողության ձևեր, այլև օբյեկտիվ իրերի գոյության ձևեր,
մարդկայինմտքիայնպիսիարդյունք,որնիրբովանդակու
թյամբօբյեկտիվէ,գոյ`իրորակով,հարաբերություններով
ևայլն:Դրաշնորհիվէլհասկացությանմասինուսմունքը,
մասնավորապես`«ասույթիբարձրագույնտեսակների»մա
սինուսմունքիԴավթիմեկնությունըտարբերվումէՊորփ
յուրի ձևական–տրամաբանական մեկնությունից: Պորփ
յուրիայսպեսկոչվածպրեդիկաբիլիաները`սեռը,տեսակը,
տեսակային տարբերությունը, սեփական և պատահական
հատկանիշները, ըստ էության, կեցության անբովանդակ
նշաններեն,որոնքհարաբերակիցչենկեցությանը:

Այնուամենայնիվ,Դավթիհաշտվողական,նորապլատո
նականինհատուկայդգիծըպարզորոշդրսևորվումէընդ

հանուրիևեզակիի,առաջնայինուերկրորդայինէություն
ներիկատեգորիաներըվերլուծելիս:Դաունիվերսալիաների`
ընդհանուր հասկացությունների բնույթի վերաբերյալայն
խնդիրնէ,որիշուրջմիքանիդարանցբախվեցինմիջնա
դարյան փիլիսոփայության նոմինալիստական և «ռեալիս
տական»ուղղությունները:

Հայտնի է, որ Պորփյուրն իր «Ներածության» մեջ գի
տակցաբար շրջանցել է ընդհանուր հասկացությունների և
իրական եզակի իրերի հարաբերակցության հարցը, սեռի,
տեսակիևանհատիառաջնայինկամերկրորդային լինելու
հարցը:ՄինչդեռԴավիթըհատկապեսկանգէառնումայդ

հարցիվրա`միաժամանակնշելով,որայդհարցումսկզբուն
քայինտարբերություն կաԱրիստոտելի և Պլատոնի միջև:
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Նանշումէնաևդրաշուրջ ծավալվածբազմաթիվվեճերը
այլփիլիսոփաներիմիջև:

Դավիթըցույցէտալիսանտիկնոմինալիզմիև«ռեալիզ
մի»ակունքները,դրանցծայրահեղևչափավորդրսևորում
ները:Ընդորում`նամատնանշումէեզակիիևընդհանուրի
հարաբերակցության խնդրի կարևորությունը, որը հուզել
է մարդկանց մտքերը դեռևս Հին Հունաստանում: «Եվ որ
պեսզիոչոքչասիևչտարակուսի,թեի՞նչկարիքկարնման
հարցերարծարծել, մի՞թե ինչոր կասկած կարայն մասին`
գոյություն ունե՞ն թե չունեն հինգ ձայները, դրան կպա
տասխանենք, որ հին փիլիսոփաներից ոմանք կասկածում
էին, ինչպես, օրինակ, Անտիսթենեսը: Այսպես, Անտիսթե
նեսնասումէր`«Մարդտեսնումեմ,իսկմարդկություն`ոչ.
ձիտեսնում եմ, իսկ ձիություն չեմտեսնում.արջառտես
նումեմ,իսկարջառություն`ոչ:Այսնաասումէրցույցտա
լուհամար,որմասնավորնուզգալինգոյությունունեն,իսկ
ընդհանուրնումտավորը`ոչ»[Երկ.,150]:

Սածայրահեղնոմինալիզմիտեսակետնէանտիկփիլի

սոփայության մեջ: Դավիթը մերժում է դա` որպես գիտա
կանորեն սնանկ, որովհետև նրա իմացության տեսության
համաձայն` շրջապատող աշխարհի ըմբռնումը չի սահմա
նափակվում զգայություններով, որոնք չեն կարող ընդգր
կելիրիէություննուըմբռնելայնընդհանուրը,որնառկա
էիրերիբազմությանմեջ:Ճանաչողությանմեջայդգործա
ռույթը կատարում է բանականությունը` ըմբռնելով ընդ
հանուրը, որը գոյություն ունի և' իրապես` իրերի մեջ, և'
որպես միտք` մարդու բանականության մեջ: Բայց ի՞նչ է
ընդհանուրը:«Եվահա,–շարունակումէԴավիթը,–ցույց
տալով,որԱնտիսթենեսըիրավացիչէր,երբվերացնումէր

ընդհանուրը, ասենք թե ինչ է ընդհանուրը: Ընդհանուրը
այնէ, ինչըստտեսակիթվովմեկ լինելով, հաղորդակիցէ
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բազմության» [Երկ., 150]: Ընդհանուր հասկացությունը,
ըստԴավթի,ամփոփումէառարկայիէականհատկություն
ները:Ընդհանուրըվերացարկվածէմիասեռիրերիբազմու
թյունիցևանփոփոխէ:Սակայնինչպիսի՞նէընդհանուրի
հարաբերակցությունըմասնավորի,եզակիիհետ:Բացիայդ,
արդյո՞քընդհանուրնօբյեկտիվորենգոյությունունի՞,թե
այնառաջանումէմիայնմարդումտքում:

Դավիթը հարցին մոտենում էտարբեր կողմերիցև շա
րադրումերեքհիմնականլուծում,որոնքկանխումենունի
վերսալիաներիխնդրիհետագա լուծումները:Հարկ է նշել,
որնասինկրետիկորենհամակցելովդրանք`ընդունումէբո
լորերեքլուծումներիճշտությունը:

ԴանախՊլատոնիառաջադրածլուծումնէ,որըժառան
գելենմիջնադարյան«ռեալիստները»,ևորընրանքձևակեր
պելէինայսպես.«universalia ante rem»–«ունիվերսալիաները`
սեռի և տեսակի ընդհանուր հասկացությունները [գոյու
թյունունեն]մինչևիրերը»:Դավթիմոտսաձևակերպվածէ
փոքրինչայլկերպ.«Ընդհանուրըգոյությունունիբազմու

թյունիցառաջ»:Նաընդունումէայսսահմանմանճշտու
թյունըևգտնում,որընդհանուրը«ծնվումէաստվածային
արարչությամբ»:Ապանա շարադրում էԱրիստոտելի բա
նաձևը. ընդհանուրը«գոյությունունիբազմությանմեջ»,
որըմիջնադարյանփիլիսոփաներիմոտստանումէհետևյալ
տեսքը.«universalia in re»–«ունիվերսալիաները[գոյություն
ունեն]իրերիմեջ»,որըհետագայումելակետայինդարձավ
ինչպեսնոմինալիզմի,այնպեսէլռեալիզմիչափավորձևե
րի համար: Դավիթը պարզաբանում է, որ տվյալ դեպքում
«ընդհանուրըբազմությանմեջ»պետքէհասկանալ,որայն
դրսևորվումէնյութիմեջ»[Երկ.,154],այսինքն`արտահայ

տումէ«չափավոր»նոմինալիզմիև«չափավոր»ռեալիզմի
տեսակետը,որոնքընդունումենընդհանուրիգոյությունն
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իրերիմեջ`այդիրերըսեռիկամտեսակիհամախմբողընդ
հանուրհատկանիշներիհիմանվրա:

Եվ, վերջապես, երրորդ լուծումը. ընդհանուրը գոյու
թյուն ունի «բազմությունից հետո», որը միջին դարերում
ստացելէհետևյալարտահայտությունը.«universalia post rem»,
այսինքն`«ունիվերսալիաները [գոյությունունեն] իրերից
հետո»:

Երրորդդրույթըևս օգտագործվել էմիջնադարյաննո
մինալիզմիևհատկապես`նրածայրահեղթևիկողմից,որը
«ռեալիզմի»դեմպայքարումլիովինմերժումէրընդհանու
րիօբյեկտիվգոյությունըևունիվերսալիաներըհայտարա
րումսոսկիրերիանուններ, «քամուփչոց»կամ«դատարկ
հնչյուն»:Ծայրահեղնոմինալիզմընույնքանհեռուէրու
նիվերսալիաներիխնդրիճիշտլուծումից,որքանռեալիզմը:

Դավթինհայտնիենեղելթե՛ռեալիզմի(Պլատոն,Պորփ
յուր), թե՛ ծայրահեղ նոմինալիզմի (Անտիսթենես) անտիկ
ձևերը:Վերջինընաբացահայտմերժելէ:Ինչվերաբերումէ
Պլատոնիտեսակետին,որիհամաձայն`նյութականաշխար

հիննախորդելէմետաֆիզիկականաշխարհը,ապաԴավի
թըձգտումէհաշտեցնելայնարիստոտելյանլուծմանհետ
(«universalia in re»,ըստԴավթի`«ընդհանուրըգոյությունու
նիբազմությանմեջ»):Պորփյուրիպրեդիկաբելիաներըհայ
փիլիսոփանմեկնաբանումէարիստոտելյանկատեգորիանե
րիոգով`իբրևգոյիմասինարտահայտությանբարձրագույն
սեռեր, սակայն փորձում է ընթերցողներին համոզել, թե
Պորփյուրի պրեդիկաբելիաները և Պլատոնի իդեաները չեն
հակասում Արիստոտելի կոնցեպտուալիզմին, որը ընդհա
նուրհասկացություններըբխեցնումէօբյեկտիվորենգոյու
թյունունեցողնյութականգոյիսեռերիցուտեսակներից:

ՊլատոնիևԱրիստոտելիհայացքներըհաշտեցնելուհա
մարԴավիթըփորձում է համոզել, որԱրիստոտելն ընդու
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նում է ընդհանուրի նախասկզբնական գոյությունը, քանի
որԱրիստոտելիխոստովանությամբ`իրերըգոյությունու
նեն Աստծու հրամանով: Ուստի` արիստոտելյան «ընդհա
նուրըգոյությունունիիրերիմեջ»(«universalia in re»)լուծու
մը չի հակասում պլատոնական` «ընդհանուրը գոյություն
ունիմինչևիրերը»(«universalia ante rem»)լուծմանը:Այսպի
սինէԴավթի`նորապլատոնականալեքսանդրիականդպրո
ցիցեկողգիծը:

Դավթիուսմունքումհստակդրսևորվումէհաշտվողա
կան,ավելիճիշտ`համադրականգիծը.խուսափելպերիպա
թետիկների (Ալեքսանդր Աֆրոդիսեցու) և պլատոնական
ների(Յամբլիքոսի)«ծայրահեղություններից»,միգիծ,որը
բնորոշէալեքսանդրիացիներին:Դավիթըերկուսինէլհան
դիմանում է սուբյեկտիվ մոտեցմանև մեկնվողաշխատու
թյուններըսեփականտեսակետներինենթարկելուձգտման
մեջ:

ԸստԴավթի`մեկնիչըչպետքէդառնամեկնվողմտա
ծողի ո'չ կողմնակիցը, ո'չ հակառակորդը: «Նա պետք է, – 

ասումէԴավիթը,–չվերածվիորևէուսմունքիհամակրողի,
ինչպեսդատեղիէունեցելՅամբլիքոսիհետ,որովհետևնա,
լինելովՊլատոնիկողմնակիցը,Արիստոտելինվերագրումէ,
թենաՊլատոնիդեմչիարտահայտվելգաղափարներիառ
թիվ,այլ,ընդհակառակն,նրանքեղելենմիևնույնկարծի
քին:Նապետքէնաևչդառնաորևէդրույթիհակառակոր
դը, ինչպեսԱլեքսանդրը, որովհետև նա դեմ դուրս գալով
Արիստոտելիբանականհոգուանմահությանմասինդրույ
թին`«Հոգուանմահությանմասին»աշխատությաներրորդ
գլխումպնդումէ,թեբանականհոգինանմահէ,փորձումէ
շուռտալայդամենը,որպեսզիցույցտա,թեբանականհո

գինմահկանացուէ»[Երկասիր.,215]:
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Դավթիհամարանհատի,տեսակիև սեռի հարաբերակ
ցությունըգոյությունունիոչթեայդհասկացությունների
ևիրականօբյեկտներիմիջև,այլ լոկայդհասկացություն
ներիմիջև:ԱյնինչԱրիստոտելը,ինչպեսհայտնիէ,կատե
գորիաները քննում է միաժամանակ նաև որպես գոյի կամ
կեցությանկատեգորիաներ`չանջատելովդրանքմտածողու
թյան կատեգորիաներից:Այդ բանը չեն ցանկացել տեսնել
նորապլատոնականները, այդ թվում` նաևԴավիթԱնհաղ
թը: Այդ պատճառով էլ սկզբունքորեն մերժելով այդպիսի
նույնացումը`նաասումէ,թե«ԱլեքսանդրԱֆրոդիսեցին
բռնությամբնորությունմտցնելովփիլիսոփայությանմեջ`
ձգտումէավելացնել,թեանհատականգոյընաևբնությամբ
էառաջնայինամենինչինկատմամբ.«այն,որնա (անհա
տական գոյը) վերացնում է [սեռի և տեսակի հասկացու
թյունները],ցույցէտվելինքը`Արիստոտելը,բայցայն,որ
ինքը[անհատականգոյը]չիվերացվումնրանց(սեռիևտե
սակի հասկացությունների) կողմից, ինքն (Ալեքսանդրն) է
փորձումցույցտալ,քանիոր,ահա,ասումէնա,արեգակի

ընդհանուրհասկացությանվերացմամբեզակիարեգակըչի
ոչնչանում»[Երկասիր.,259]:

Դավիթըհամաձայնչէնմանփաստարկմանը`գտնելով,
որբերվածօրինակըբացառությունէկազմում,որչիկարելի
արեգակըհամեմատելմարդուկամմեկայլէակիհետ,որով
հետևարեգակնամփոփումէարեգակիբոլորհատկանիշներն
ընդհանրապես,մինչդեռառանձինմարդըչիկարողիրմեջ
պարունակելմարդուբոլորառանձնահատկությունները:

Եթե Արիստոտելը և նրա հետևորդները գտնում էին,
թե կատեգորիաները նաևգոյի կատեգորիաներ են, ուայդ
պատճառով`անհատի,եզակիգոյիկատեգորիանպայմանա

վորումէնաևայլկատեգորիաների,այդթվում`ընդհանուր
հասկացությունների (տեսակի և սեռի) գոյությունը, ապա
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նորապլատոնականներըայստեղգոյաբանականհարցչէին
տեսնում: Պատահական չէ, որ Դավիթը հատկապես վերա
պահումէայսպահը`հայտարարելով,որ«կատեգորիաների
նպատակնէոչթեգոյերիքննությունըորպեսայդպիսիք,և
ոչէլդրանցբնությանհետազոտությունը,այլայսկամայն
արտահայտության հետազոտությունը, որոնցով նշանակ
վումենդրանք(այդգոյերը)»[Երկասիր.,264]:Ինչվերա
բերումէբունգոյերի,նրանցբնույթիուսումնասիրությա
նը`որպեսիրապեսգոյությունունեցողառարկաների,ապա,
ըստԴավթի,դաֆիզիկայիևաստվածաբանությանգործնէ,
բայցոչտրամաբանության:Այդպատճառովէլարիստոտել
յանկատեգորիաներիքննությունըչպետքէանդրադառնա
կոնկրետգոյերիևդրանցհասկացություններիհարաբերակ
ցությանհարցին,այսինքն`անհատիկատեգորիայիառաջ
նայնությանհարցըչպետքէվերածվիանհատականգոյերի
առաջնայնությանև ընդհանուր հասկացությունների երկ
րորդայնությանմասինպնդմանը:Դավիթըայդպիսիմոտե
ցումէցուցաբերումնաև«Պորփյուրի«Ներածության»վեր

լուծության»մեջ:
Չնայած իր փոխզիջումնային դիրքորոշմանը (ընդ

հանուրի գոյությունն ապացուցելու նպատակով ճիշտ են
ընդհանուրի և եզակիի հարաբերակցության բոլոր երեք
լուծումն էլ),Դավիթը հակվում էԱրիստոտելի կողմը, երբ
քննում է առաջնային ու երկրորդային գոյերի, այսինքն`
անհատի և սեռի ու տեսակի հարաբերակցության հարցը:
Նաընդունումէ,որառաջնայինգոյերը«ամենագլխավորը,
իսկականըևգերադասելին»են,որոնքպայմանավորումեն
երկրորդայինգոյերի`տեսակներիուսեռերիգոյությունը:Ի
ապացույցայդդրույթի`նաբերումէհետևյալփաստարկը.

«Չկակենդանիէակ,եթեչկամարդը,կամձին,կամեզը.չկա
մարդը, եթե չկաՍոկրատը կամՊլատոնը կամմեկ ուրիշը.

26 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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հետևաբարչկակենդանիէակ,եթեչկաՍոկրատըկամՊլա
տոնը»[Երկասիր.,259]:

Այսպիսով` սեռի և տեսակի գոյությունը կախված է
եզակիգոյիգոյությունից,այսինքն`անհատիգոյությունը
պայմանավորումէընդհանուրի`սեռիևտեսակիգոյությու
նը,մինչդեռնրաբացակայությունըվերացնումէև'սեռը,և'
տեսակը: ՀետևելովԱրիստոտելին`Դավիթը եզրակացնում
է.«Եթեչկաանհատականգոյը,ապաոչմիբանչիկարող
ենթակադառնալմնացածիհամար»[Երկասիր.,259]:Նույն
միտքըԴավիթնարտահայտումէնաևիրմյուսաշխատու
թյուններում:

Այսպես`«Պորփյուրի«Ներածության»վերլուծության»
մեջանդրադառնալովեզակիիևընդհանուրիհարաբերակ
ցության խնդրին` նա գրում է. «Ընդհանուրը ապրում և
առաջանումէմերմտածողությանմեջ,որովհետևնայելով
Սոկրատինևմյուսմարդկանցվրա,որոնքնույնբնությունն
ունեն,մենքասումենք,թեընդհանուրըգոյությունունի»
[Երկ.,158]:Նույնըվերաբերումէամենմիիրիհասկացու

թյանըկամանվանը,քանիորայդիրըպետքէիրականգո
յությունունենա,որպեսզիստանաիրանվանումը:«Ամեն
միիր,–ասումէԴավիթը,–նախպետքէառաջանաևհետո
միայնստանաիրանվանումը»[Երկ.,67]:Այսպիսով`եզա
կի առարկայի հասկացությունը կամ անվանման ծագումը
Դավիթըպայմանավորումէբունիրիծագմամբկամգոյու
թյամբ:Այնուհետև`տեսակիկամսեռիընդհանուրհասկա
ցության ծագումն իր հերթինպայմանավորված է իրապես
գոյությունունեցողևմիմյանցնմանկոնկրետիրերիբազ
մությանգոյությամբ:

ԱյսհարցումԴավթիմոտուրվագծվումէչափավորնո

մինալիստականմիտում:Պատահականչէ,որհետագայում
ուշ շրջանի հայ նոմինալիստները, մասնավորապես` Վահ
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րամՌաբունին,ՀովհանՈրոտնեցինուԳրիգորՏաթևացին
հիմնվեցինԴավթիևնրագաղափարականնախորդի`Արիս
տոտելիայսդրույթների վրա` կառուցելով իրենց նոմինա
լիստականուսմունքները:

ՍակայնԴավիթըմինչևվերջ չիպահպանումնոմինա
լիստականգիծը:Նրամոտարիստոտելյանուսմունքիկող
քին խաղաղ գոյակցում է նաև պլատոնական–պորփյուր
ական«ռեալիստական»գիծը,որըմիանգամևսհաստատում
էնորապլատոնականինբնորոշձգտումը`հաշտեցնելԱրիս
տոտելինևՊլատոնին:Այդառումովխիստուշագրավէ,որ
ընդունելովԱրիստոտելի`առաջնայինև երկրորդային գո
յացություններիառնչակցությանհարցադրումնուլուծու
մը,Դավիթը բացատրում է,թեդաամենևին էլ չիխոսում
այնմասին,որանհատնընդհանրապեսնախորդումէսեռին
ևտեսակին,կամթեանհատնընդհանրապեսգերադասելիէ
սեռիցուտեսակից:ԱյդտեսակետնիբրԱրիստոտելինըչէ,
այլ«ԱլեքսանդրԱֆրոդիզիացունը,որընորությունմտցնե
լովփիլիսոփայությանմեջ,փորձումէավելացնել,թեանհա
տականգոյըիրբնությամբէլնախորդումէմնացածբոլո
րին»:Դավթիհամաձայն`«ընդհանուրըըստիրբնության
նախորդում է մասնավորին: Եթե չլիներ ծառն ընդհանրա
պես, չէր լինինաևառանձինծառը,այսինքն`ընկուզենին
կամտոսախը»[Երկ.,68]:

Ինչպես տեսնում ենք, տվյալ խնդիրը գոյաբանական
տեսակետիցԴավթիուսմունքումենթարկվածէկեցության
փիլիսոփայականհիմնահարցիպլատոնյանլուծմանը`«ընդ
հանուրըգոյությունունիբազմությունիցառաջ»,այսինքն`
նախորդումէկոնկրետ–վերջավորեզակիիրերիաշխարհին:
ԸնդհանուրընախապեսգոյությունունիԱստծումտքում,
որնարարումէբնությունը:Բնությունընույնպեսօժտված
է արարող ուժով, բայց այն երկրորդական արարիչ է` հե
տևելովայնգաղափարներինուկանխագծումներին,որոնք
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ծնվումենառաջինարարիչ`Աստծուբանականությանմեջ.
«Բնությունը արարիչ է արարչից հետո» [Երկ., 181]: Այն
ստեղծումէեզակին,կոնկրետ–վերջավորնյութականիրերի
աշխարհըևչիտնօրինումընդհանուրը,բայց,չնայածայդ
բանին, արարում է համաձայն այդ ընդհանուրի, որը գո
յությունունիիրենիցառաջ:«Բնություննինքը,–գրումէ
Դավիթը,–չգիտենախատիպեր,սակայնիրերստեղծելիսչի
թաքնվումԱստծուց,որովհետևբնությունըստեղծումէոչ
թեսեփական,այլԱստծուգիտությամբ»[Երկ.,156157]:

Իսկինչվերաբերումէնույնխնդրիտրամաբանական–

իմացաբանական հարթությանը, ապա Դավիթը հակված է
Արիստոտելի ուսմունքին: «Ընդհանուրը գոյություն ու
նիբազմությանմեջ»ևեզակիիրերի«բազմությանհիման
վրա»: Ելնելով դրանից` Դավիթը կատարում է իմացաբա
նականմիկարևորհետևություն.«Ընդհանուրըմիայնսոսկ
մտածողությանմեջչէ,որովհետևընդհանուրըմենքճանա
չումենքգոյերից»[Երկ.,159]:

Դավթիդիրքորոշումըտվյալհարցումթվումէհակասա
կան ուանհետևողական:Նապաշտպանում է մերթ «ռեա
լիզմի», մերթ նոմինալիզմի տեսակետը: Այդուհանդերձ,
վաղմիջնադարիպայմաններումԴավթիուսմունքըկարևոր
դերխաղացձևավորվողհինհայփիլիսոփայությանպրոֆե
սիոնալմակարդակըբարձրացնելուգործում:

3.6. Բնա փի լի սո փա յա կան և տիե զե րա բա նա կան հա յացք նե րը

Հետևելով անտիկ մտածողներին` Դավիթը համարում
է, որ նյութականաշխարհի հիմքում ընկած են չորստար
րերը (տարերքները)՝ հողը, ջուրը, օդը և կրակը: Այսպես,
վերլուծություն տրամաբանական հասկացության կապակ
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ցությամբնագրումէ,որ«վերլուծությանգործնէանդամա
հատելիրըայնբաների,որոնցիցնաբաղկացածէ,ինչպես,
օրինակ, երբ որևէ մեկը վերցնում է մարդուն ուանդամա
հատումէնրանոտքերի,ձեռքերիևգլխի,այնուհետև՝իրա
նի,ոսկորների,ջլերի,երակներիևնյարդերի,սրանցէլիրենց
հերթին՝չորստարրերի,տարրերնէլ՝նյութիևձևի,սրանցից
ևբաղկացածէմարդը»[Երկ.,138139]:Այստեղիցհետևում
է,որաշխարհակարգիհիմքումընկածչորստարրերը«տար
րական»(հիմնարար)չեն`բառիբունիմաստով,այլհարա
բերականորեն բարդ գոյացումներ են` հիմնված նյութի և
ձևի (արիստոտելյանկատեգորիաների)միասնությանվրա:
ՔիչստորևԴավիթըկրկինպնդումէ,որ«ամենմիբնական
առարկավերլուծվումէնյութիևձևի,որոնցիցևկազմված
է»[Երկ.,140]:

Խոսելով տարրերի՝ իբրև նյութական աշխարհի հիմ
քի մասին, Դավիթը շեշտում է խնդրիֆիզիկական կողմը.
չորստարրերըհանդեսենգալիսորպեսամբողջգոյիֆիզի
կականբաղադրիչներ:Սակայնդրանք չենգործումավելի

խորքայինմակարդակում:Այդպատճառովհայփիլիսոփան
ներմուծումէնյութևձևարիստոտելյանհասկացություն
ները՝ հարցի քննարկումը տեղափոխելով փիլիսոփայական
հարթություն: Բացի այդ, հակադիրֆիզիկականտարրերի
ընդունումըպահանջումէրդրանցմիակցմանուխառնման
մեխանիզմիբացատրություն:Նյութևձևփիլիսոփայական
հասկացություններըհնարավորությունենընձեռումընդգ
ծել այն խորքայինը, որի ակտուալացման արդյունքն են
չորստարրերը,ևորըպայմանավորումէհակադիրտարրերի
«սերն»ու«համերաշխությունը»:

Դավիթըայսդիրքերիցէլուծումտարրերիփոխարկման

հարցը: Այսպես, խոսելով այն մասին, «թե ջուրը առաջա
նումէկրակից»կամ«ջրիցառաջանումէօդը»,ընդունվում
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էայսկամայնտարրիգոյությանառաջնայնությունը:Այս
պարագայումչորստարրերըչենկարողհամարվելզգայա
պես ընկալելի իրերի աշխարհի առաջացման և գոյության
հավասարազորսկիզբներ:«Դրավերաբերյալ,–գրումէԴա
վիթը,–կահետևյալպատասխանը.կամիբան,որգտնվում
է մեջտեղում,այսինքն չիպատկանում ոչ մի ձևով գոյու
թյունչունեցողբաներիթվին,բայցնաևինքըգոյություն
չունի,այլգտնվումէայդերկուծայրամասերիմեջտեղում,
որը կոչվում է հնարավորությամբ [գոյություն ունեցող]»
[Երկ.,213]:Հետևաբար`միտարրիփոխարկումըմյուսիկամ
միտարրիառաջացումըմյուսիցպայմանավորվածէներու
նակգոյությանառկայությամբ:

Չորս տարրերը օժտված են չորս սկզբնական որակնե
րով՝ջերմությամբևցրտությամբ,չորությամբուխոնավու
թյամբ:Յուրաքանչյուրտարրօժտվածէմեկհիմնականև
մեկոչ–հիմնականորակով:Կրակնօժտվածէ ջերմությամբ
ուչորությամբ,ջուրը՝ցրտությամբուխոնավությամբ,օդը՝
ջերմությամբուխոնավությամբ,հողը՝ցրտությամբուչո

րությամբ:Երկրորդ՝ լրացուցիչ որակիառկայությունընե
րունակաբար բովանդակում է փոխարկման հնարավորու
թյունը:

Դավթիուսմունքումտիեզերքըսահմանափակէ:Տիե
զերքի կենտրոնում զետեղված էանշարժ երկիրը:Այնամ
փոփված է սահմանային երկնակամարով, որը գտնվում է
երկրից անչափ մեծ անսահմանության հասնող տարածու
թյանվրա:Վերինոլորտըերկրինմանանշարժէ,այսինքն՝
Տիեզերքի երկու ծայրահեղ սահմաններն անշարժ են, իսկ
այնամենը,ինչգտնվումէդրանցմիջև՝երկինքը,լուսատու
ները,տարրերըևայլն,գտնվումենմշտնջենականշարժման

մեջ:
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Ըստ Դավթի` մակերևույթով օժտված յուրաքանչյուր
առարկագտնվում էտարածության մեջ: Բացառություն է
կազմում «անշարժ վերին ոլորտը», որը «չի գտնվում տա
րածությանմեջ»,քանզի«ոչինչչիկարողերկնակամարից
դուրս գտնվել, ո՛չ մակերևույթը, ո՛չ մարմինը: Որովհետև
երբմենքխոսումենքմարմնիմասին,[պետքէնկատիունե
նանք],որտեղունեցողմարմինըգտնվումէտարածության
մեջ[երկնակամարիներսում],ևայդայսպեսէմինչևանչափ
հեռուգտնվող[երկնակամարը]»[Երկ.,273]:Այսդատողու
թյունընադիտումէորպեսդիալեկտիկականդատողության
օրինակ,որովհետևմտքիառարկաէայն,ինչհավանականէ,
բայցկարողէլինելնաևկեղծ:

Նույն ոգովԴավիթըարտահայտվում է նաևվերաստ

ղային (անաստղ)երկնքիև հակոտնյաներիմասին`դրանք
դասելով կասկածելի գոյերի շարքին: Մյուս կողմից` վե
րաստղային երկինքն ու հակոտնյաները չեն պատկանում
ոչ–կեցությանը: Հայտնի է, որ հակոտնյաների գոյության
հարցիլուծումըանտիկտիեզերաբանությանմեջկապվածէ

Երկրի գնդաձևությանգաղափարի ընդունմանև մերժման
հետ: Վերաստղային երկնքին վերագրելով կասկածելի կե
ցություն`Դավիթըարտացոլումէայնվեճերը,որոնքտեղի
ենունեցելանտիկշրջանում`տիեզերաբանությանհարցերի
շուրջ:

ԹեևԴավիթըհատուկչիանդրադառնումայդհարցին,
սակայննրամիշարքդատողություններմիջնորդավորված
վկայումեն,որնահակվումէԵրկրիգնդաձևությանմասին
տեսությանը: Աստղաբաշխությունը՝ իբրև երկնային մար
միններիշարժմանգիտությունհամեմատելովգնդաձևմար
միններիմասինգիտությանհետ՝Դավիթըգրումէ.«Աստ

ղաբաշխությանը հարակից է գնդախոսությունը, և նրանք
տարբերվում են իրարից, որովհետև աստղաբաշխությունը
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առաջանումէերկնայինմարմիններիշարժմանմասինեղած
գիտելիքներից, իսկ գնդախոսությունը զբաղվում է բոլոր
գնդաձև մարմիններով և նրանց բաժանման խնդիրներով,
որովհետև խոսում է գնդաձև մարմինների զանազան հա
տումներիմասին»[Երկ.,111]:Հաշվիառնելովփիլիսոփայի
այն միտքը, որ տեսական–մաթեմատիկական գիտություն
ների և դրանց հարակից «գործնական» մաթեմատիկական
առարկաների` որպեսգիտելիքներիտարբերմակարդակնե
րիմիջևգոյությունունիանմիջականկապ,որառաջիննե
րը գիտելիք են ձեռք բերում իմացության օբյեկտի հետա
զոտության ընթացքում, որը հետո երկրորդների կողմից
օգտագործվում է գործնականում, կարելի է հետևեցնել, որ
դահնարավորէմիայնայնդեպքում,երբիմացությանօբ
յեկտըևգիտելիքիկիրառմանօբյեկտըհամանմանեն:Բացի
այդ,դրաօգտինենխոսումնաևմեջբերմանմեջընդգծված
բառակապակցությունները, որոնք կարելի է ընթերցել հե
տևյալ կերպ. «աստղաբաշխությունըառաջանում է միայն
երկնայինգնդաձևմարմիններիշարժմանմասինգիտելիք

ներից», իսկ գնդախոսությունը զբաղվում է բոլոր նման
մարմիններով:

Հարցի քննարկման մեջ առավել որոշակիություն է
մտցնումԴավթի«Արիստոտելի«Կատեգորիաների»մեկնու
թյուն»երկիվերլուծությունը,ինչըվկայումէ,որհայփիլի
սոփանևսընդունումէտիեզերքիևերկրիգնդաձևությու
նը: Այսպես, ըստ Դավթի, բացի վերին անշարժ երկնային
սֆերայից(գնդից)գոյությունունինաև«ներքին»երկինքը,
որընույնպեսգնդաձևէ:Եվոչմիայն«երկնայինսֆերան
է գտնվումանչափմեծտարածությանվրա երկրից»,այլև
երկինքնէ«գտնվումմեծտարածությանվրա»սֆերայից:

Երկնայինսֆերայիչափազանցմեծհեռավորությամբ,որը
հասնումէանսահմանության,բացատրվումէերկրիևսֆե
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րայիհակադրությունը,իսկայդհակադրություններիսահ
մանըհամընկնումէներքիներկնքիհետ:Ընդսմին՝«երկնքի
տրամագիծըկազմումէերկնայինսֆերայիտրամագծիկե
սը»[Երկ.,299]ևտիեզերքըբաժանումէերկուկիսագնդի.
վերին՝մերկողմիցտեսանելի,ևստորին՝մեզհակառակ:Եր
կիրըհամապատասխանաբարշրջապատվածէջրով,օդովև
կրակով:Հողիևկրակիհակադրությունըևսբացատրվումէ
դրանցմիջևընկածտարածությանչափերով:

Դավիթն անդրադառնում է նաև Արեգակի, Լուսնի և
Երկրիհարաբերականչափերիհարցին:Այսպես`«Պորփյու
րի«Ներածության»վերլուծության»մեջելնելովզգայական
ընկալմանտվյալներիանհավասարությանսկզբունքից`նա
պնդումէ,որ«արևը,որըերկրիցբազմապատիկավելիմեծէ,
մենքտեսնումենքմեկթիզմեծությամբ»[Երկ.,150]:Այս
միտքընազարգացնումէնաև«Արիստոտելի«Անալիտիկա
յի»մեկնության»մեջ՝ապացուցականդատողությանբնույ
թըքննարկելիս:Նագրումէ,որդատողությանայդտեսակին
«ենթակաէայնամենը,ինչճշմարիտէ,թեպետևաներևա

կայելի,օրինակ,երբասումեն՝արեգակըանհամեմատավելի
մեծէ,քաներկիրը,իսկերկիրը՝քանլուսինը,թեևարեգակը
մեկ ոտնաչափմեծությամբ էմեզ երևում» [Երկ., 272]:Ոչ
բոլորդատողություններիճշմարտացիություննէ,որմիշտ
համապատասխանումէզգայարաններիտվյալներին:Նման
կարգիճշմարտություններըտեսաբանմանևտրամաբանա
կանգործողություններիարդյունքեն:

Այսպիսով` Անհաղթի տիեզերաբանական հայացքների
վերլուծությունը ցույց էտալիս, որդրանքխարսխված են
Տիեզերքի և Երկրի գնդաձևության մասին արիստոտելյան
ուսմունքիվրաևորոշչափովլրացնումենԵղիշեիհաման

մանհայացքները:
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Ստորլուսնյա աշխարհում ամեն ինչ գտնվում է առա
ջացման և ոչնչացման, փոփոխության ու շարժման վիճա
կում, չկա ոչ մի եզակի իր, որ ենթակա չլինիայդ հավերժ
գործընթացներին, չկա հավերժ ու անփոփոխ եզակի էու
թյուն:Շրջապատողաշխարհումգոյությունունիանհատ
ների,եզակիիրերիանթիվբազմություն,որոնքհաշվառման
չենենթարկվում,քանզիոմանքոչնչանումեն,մյուսները՝
առաջանում: Ուստի՝ «մասնավոր գոյերըանթիվ ուանհա
մարենևչենկարողհասնելորևէսահմանի»[Երկ.,138]:

Իր մեթոդաբանական սկզբունքին համապատասխան`
Դավիթնընդունումէգոյիերկակիկեցությունը՝«ինքնու
րույն» («առանձին»)և «մտավոր»: «Մտավորնայն է, որի
լինելիությունըկախվածէմերմտածողությունից,իսկոչն
չացումը՝մերմոռացությունից:Օրինակ,երբորևէմեկըիր
մտքումխորհումէեղջերվաքաղիմասին,որինբնությունը
չիստեղծել.այդմերմտածողություննէ,որբռնադատելով
բնությունը, հորինում է ինչոր կենդանի՝ կազմված եղջե
րուիցևքաղից(այծից),որնանհայտէբնությանհամար…

Իսկառանձինգոյությունունեցողգոյենքմենքանվանում
այն,ինչստեղծվածէբնությանկողմիցևհայտնիէնրան,
ինչպես, օրինակ, մարդը, ձին,արծիվը, որոնցգոյությունը
մտածությունիցկախվածչէ»[15,150]:Ինքնուրույնկեցու
թյուն ունեցող էություններից ոմանք «անմարմին են, իսկ
ոմանք ունեն եռակի չափումներ», այսինքն՝ մարմնական
են,նյութական:Նյութականաշխարհիբոլորառարկաներն
ու երևույթները պատկանում են առանձին կեցությանը:
ԱյսդիրքերիցԴավիթըհերքումէստոյիկներիհայացքնե
րը,ովքեր«ամենինչմարմինենհամարում»`պնդելով,որ
«ևաստվածայինընուրբմարմինլինելով,լցնումէամենինչ

[ողջտիեզերքում]»[Երկ.,152]:
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Գոյի աստիճանակարգության կապակցությամբ Դավի
թըհղումէարիստոտելականներիայնկարծիքը,որ«գոյա
ցությունը բաժանվում է մարմնի և անմարմնի. մարմինը՝
շնչավորիևանշունչի.շնչավորը՝կենդանու,կենդանաբույ
սիևբույսի.կենդանին՝բանականիևանբանի.բանականը՝
մահկանացուիևանմահի,մահկանացուն՝մարդուևեզան»
[Երկ.,180]:

Հայ փիլիսոփան հիմնական ուշադրությունը կենտրո
նացնում է օրգանական բնության դասակարգման վրա:
Քննելով շնչավոր էակների տեսակները` նա թվարկում է
դրանցառանձնահատկությունները,որոնցշնորհիվտեսակ
ները տարբերվում են կամ նմանվում: Այսպես, բուսական
աշխարհինպատկանում էայնամենը, ինչ «ունի երեք ու
նակություն՝ ծնողական, աճողական և սննդական», որոնք
շնորհվածենբնությանստեղծագործողիկողմից:Իսկկեն
դանաբույսըօժտվածէմիայնզգայելու,այսինքն՝շոշափե
լուունակությամբ,ինչը«հայտնիէհետևյալից.երբարևը
ծագումէծովիջրերիվրա,նաբացումէիրպատյանիփեղ

կերըևհագենումէ,իսկերբարևիշողերըսկսումենհարել՝
նափակվումէ»:Եվերբայսունակությանվրաավելանում
ենևսչորսզգայություն՝շարժվելուունակությանհետմիա
սին,այդժամանակառաջէգալիսկենդանին[Երկ.,180]:

Ինչպեսկարելիէնկատել,Դավիթնընդհանուրգծերով
ներկայացնումէԱրիստոտելի«բնությանսանդուղքը»`ըն
դունելովայնտեսակետը,որը IV–Vդարերումզարգացնում
էրնաևՆեմեսիոսԵմեսացին:

Այսպիսով`Դավիթըզգայականբնությանմարմինները
բաժանումէանշունչներիևշնչավորների՝անօրգանականև
օրգանական բնության:Օրգանական բնության համակար

գիստորինօղակնենկազմումբույսերը,որոնքօժտվածեն
ծննդյան,աճիևսնվելուկարողություններով:Այսերեքկա
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րողությունըփոխկապվածենևմիանգամայնբավարարբու
սականաշխարհիգոյությանհամար:Կենդանինկազմումէ
«բնությանաստիճանակարգի»երրորդաստիճանը՝բնական
(անօրգանական) մարմիններից ու բույսերից հետո և եր
րորդօղակը`շնչավորբնությանհամակարգում:Այն,բացի
բուսական աշխարհի կարողություններից, օժտված է նաև
շարժվելու(տեղափոխվելու)ունակությամբևհինգզգայու
թյուններով՝շոշափողական,տեսողական,լսողական,հոտա
ռականևհամի,որոնքստացվումենհինգզգայարանների
միջոցով: Կենդանու և բույսի աստիճանների միջև զետեղ
վածէկենդանաբույսը,որըկապակցողօղակիդերէկատա
րումև օժտված է միայն շոշափելու զգայությամբ: «Բնու
թյանաստիճանակարգի» վերին աստիճանը զբաղեցնում է
մարդը,ովբացիանօրգանական,բուսականևկենդանական
աշխարհներիկարողություններից,օժտվածէնաևբանակա
նությամբ,տեսականմտածողությամբ:

ՄիաժամանակԴավիթընշում է, որ կենդանիների որոշ
տեսակներիմոտդրսևորվումենայնպիսիհատկություններ,

որոնքվկայումենբանականությանտարրերիառկայության
մասին:Այդուհանդերձ,«կենդանիէակներիցմիայնմարդն
էկշռադատումգոյերիմասին…Իսկանասունները[չենհա
վաքաբանում]որպեսդրանանընդունակէակներ,որովհետև
նրանքչենկարողիմանալ,թեի՞նչենիրենցիցներկայաց
նումընդհանուրգոյերը:Այսպես,թեևշանըհատուկէհայտ
նաբերելմիորևէբան՝այլբաներիմիջոցով,որոնցշնորհիվ
նաիմանումէայն՝ինչփնտրումէ,սակայնայդնաանում
էըստիրբնությանևոչըստտրամախոհությանևորնրան
հատուկէայդպեսվարվելըստիրբնության՝երևումէայն
բանից, որ ամեն մի շուն այդպես է վարվում» [Երկ., 255]:

Տրամախոհության տարրերի դրսևորումները կենդանիների
վարքումդիտվումենիբրևբնազդային՝ներդրվածբնության
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կողմից:Սակայնոչբոլորկենդանիներնենօժտվածբանա
կանությանտարրերով,քանզիորոշկենդանիներբանական
են,մյուսները՝ոչ:

Մարդըտարբերվումէկենդանիներիցբանականության
որակապեսայլձևով՝կշռադատելուկարողությամբ,գիտու
թյան ունակությամբ, գոյացության, ընդհանուրի իմացու
թյանկարողությամբ:

Ե՛վ մարդը, և՛ կենդանիները պատկանում են կենդանի
էակների դասին: «Կենդանի էակ» հասկացությունն ավելի
լայնէ,քան«մարդ»հասկացությունը.կենդանիէակը՝սե
ռային հասկացություն է մարդու և կենդանիների համար,
քանզի«ամենմիմարդկենդանիէ,սակայնայն,ինչկենդա
նիէ,միաժամանակմարդչէ,որովհետևոչամենմիկենդա
նիմարդէ,որովհետևոչմիայնմարդնէկենդանի,այլևձին
ևշունը»[Երկ.,51]:Շնչավորհասկացությունը,իրհերթին,
ավելի լայն է, քան կենդանի հասկացությունը, որովհետև
ընդգրկումէնաևբույսերնուկենդանաբույսերը:Շնչավոր
էակներիտարբերակմանհամարԴավիթնօգտագործումէմի

հատկանիշ ևս: «Քանի որ շնչավորըավելի շատ բաների է
վերաբերում,քանկենդանիէակը,մենքբաժանումենքայն
զգայողիևանզգայի.ևդարձյալ,քանիորզգայողըավելի
շատբաներիէվերաբերում,քանկենդանիէակը,մենքբա
ժանում ենքայն ինքնաշարժվողիևանշարժի» [Երկ., 205
206]: Շնչավորը սեռային հասկացություն է բույսի, կեն
դանաբույսի, կենդանու և մարդու համար, որի ներսում
կենդանի էակըտեսակային հասկացություն է: Իր հերթին,
կենդանիէակըսեռայինհասկացությունէ,որինկատմամբ
մարդըտեսակէ:

Այսպիսով`կենդանությանհատկությունըմարդունկա

պումէողջկենդանականաշխարհիհետ,իսկտրամախոհու
թյունը՝դրաառանձինտեսակներիհետ:
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Մարդուև կենդանիների միջևտարբերություններն ու
ընդհանրություններըԴավիթըքննումէնաևձեռքբերովի
ևբնածինորակների,մասնավորապես`առաքինությունների
վերլուծության ժամանակ: «Առաքինությունները ձեռքբե
րովիենկոչվում՝բնականհատկություններիցտարբերելու
համար:Բնականենկոչվումայնհատկությունները,որոնք
կախված են մարմնի խառնվածքից … Այդպիսի հատկու
թյուններըկոչվումենծառայականևանբանական:Նրանք
ծառայականենկոչվում,որովհետևանհրաժեշտորենբխում
ենմարմնիխառնվածքից…Իսկանբանականեն կոչվում,
որովհետևչգիտենպատճառը,թեինչո՞ւէկարևորողջախոհ
լինել:Եվդարձյալ.անբանականենկոչվում,որովհետևայս
պիսիառաքինություններհատուկեննաևանբանկենդանի
ներին»[Երկ.,8687]:

Բնածին որակները՝ պայմանավորված ֆիզիկական
խառնվածքով, որոնք բնորոշ են թե՛ կենդանիներին, թե՛
մարդուն,դիտվումենիբրևբնազդներ:Ո՛չողջախոհությու
նը,ո՛չարիությունը,ո՛չարդարությունը,որոնքբնորոշեն

կենդանիներին,այդպիսինչեն`բառիբունիմաստով,որով
հետև կենդանիները չգիտեն իրենց վարքի ո՛չ պատճառը,
ո՛չնպատակը:Այդկարողությունըտրվածէմիակ,իրապես
բանական, բանավորէակին՝ մարդուն, ումհամարառաքի
նությունները միանգամայն գիտակցված բարոյական ար
ժեքներեն:

ԸստԴավթի`կենդանականաշխարհըբարդևբազմազան
է:Այնբաժանվումէտարբերսեռերիուտեսակների:Նածա
նոթէկենդանականաշխարհի`անտիկմիշարքդասակար
գումների,դրանցկառուցմանհիմնականսկզբունքներինև
ելակետայինտեսականհիմնադրույթներին:Իրդասակարգ

մանմեջգիտնականըհետևումէխիստդիխոտոմիայի (եր
կանդամ բաժանման) սկզբունքին. «Կենդանիները բաժան
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վումենցամաքայիններիևջրայինների;ցամաքայինները,
իրենցհերթին,բաժանվումենարյունունեցողների,ինչպես
մարդըևձինևարյունչունեցողների,ինչպեսմեղուն,ծղրի
դը,մրջյունը.ջրայիններընույնպեսբաժանվումենարյուն
ունեցողներիևչունեցողների»[Երկասիր.,253]:

Դավթին հայտնի է, որ գոյություն ունի նաև մի դա
սակարգում, որի հիմքը կենդանիների մոտ արյան առկա
յությունը կամ բացակայությունն է: Այդ դասակարգման
համաձայն՝ արյամբ օժտված կենդանիները բաժանվում են
ցամաքայինների և ջրայինների: Դրան համապատասխան`
արյունչունեցողկենդանիներըևսբաժանվումենջրայիննե
րիուցամաքայինների:Գիտնականիկարծիքով՝դասակարգ
մանսկզբունքինմանփոփոխությունըշփոթությունէառա
ջացնումևիչիքդարձնումդասակարգմանիսկգաղափարը,
որովհետև այս դեպքում կենդանիների բոլոր տեսակներն
ամենուրեքևմիշտտարբերվելուենմիմյանցիցընդհանրու
թյանսկզբունքիխախտմանհետևանքով,որնանհրաժեշտէ
դասակարգմանցանկացածհամակարգիստեղծմանհամար:

Դավիթնիրնկատառումներըփաստարկումէայնբանով,որ
«արյունունեցողցամաքայինկենդանիներըերբեքարյուն
ունեցող ջրայինների հետմեկտեսակ չեն կազմումև, հա
կառակը,արյունչունեցողջրայինկենդանիներըառանցար
յանցամաքայիններիհետերբեքչենպատկանումմիևնույն
տեսակին…Որովհետևարյամբօժտվածկենդանինինչպես
պետք է տարբերվի արյամբ օժտված այլ [կենդանիներից],
որպեսարյամբօժտված»,եթեչստանալրացուցիչհատկու
թյուններ, որպեսզի մերթ դառնա մարդ, իսկ երբեմն՝ ձուկ
[Երկասիր.,253254]:

Դավթի հայեցակարգը պայմանավորված է ինչպես

նրա դասակարգման կառուցման տեսական–մեթոդաբանա
կան սկզբունքներով, այնպես էլ գոյի մասին ուսմունքով:
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Դրա էությունը բացահայտվում է մեկայլ դասակարգման
քննության ժամանակ, որի կապակցությամբ նա պնդում
է, որ կենդանիներին չի կարելի բաժանել նաև թևավորնե
րի և ջրայինների, քանզի «ոչ թևավորները կարող են բա
ժանվելբանականներիևանբանականների,ոչջրայինները՝
նույնպես»,ևեթեորևէմեկընույնիսկփորձիկատարելդա,
ապա նրան չի հաջողվի դա իրականացնել, որովհետև դա
պարզապեսանհնարէ:«Իսկեթեկենդանիներինբաժանենք
ցամաքայիններիևջրայինների,ապացամաքայիններըկա
րողենքբաժանելբանականներիևանբանականների»[Եր
կասիր.,254]:Ահաայննպատակը,որնահետապնդումէ:

Այսպիսով` կենդանական աշխարհի դասակարգումը
ենթարկվում է «բնության աստիճանակարգի», իսկ ավելի
ստույգ՝ կենդանի աշխարհի սկզբունքներին: Դասակարգ
մաննպատակըբանականությանհատկության,իսկդրամի
ջոցով՝նաևմարդուտեղիևդերիորոշումնէ:

Կենսաբանականմտքիզարգացմանառումովուշագրավ
է, որ, ի տարբերություն միջնադարյան շատ մտածողնե

րի,մասնավորապես`«ֆիզիոլոգների»,Դավիթը՝Կողբացու
նմանիրդասակարգմանմեջընդգրկումէմիայնայնկեն
դանիներին,որոնքունենև՛անուններ,և՛իրականբնական
գոյություն:Գոյությունունեննաևառասպելականկենդա
նիներ՝իբրևմարդկայիներևակայությանարգասիք,որոնք
օժտված են անուններով, բայց ոչ առարկայական կեցու
թյամբ, ինչպես արալեզը և եղջերվաքաղը: Միաժամանակ
գոյությունունենայնպիսիէակներ,որոնքօժտվածենիրա
կան առարկայական կեցությամբ, բայց դեռևս անվանում
ներչունեն,քանզիչենդարձելիմացությանօբյեկտ:

 Հետևաբար՝ Դավիթը սկզբունքորեն տարբերակում է

առասպելական էակները և այն էակները, որոնք կենդանի
բնությանիմացությանտվյալփուլումօրգանականաշխար
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հիմասինմարդկայինգիտելիքի սահմանափակությանհե
տևանքովդեռևսանհայտեն,չճանաչված:

Վերոշարադրյալիցհետևումէնաև,որ«բնությանսան
դուղքի»բարձրանալուհետմեկտեղավելանումէբնական
կարողությունների քանակը: Սակայն ունակությունների
քանակականաճի գործընթացը զուգորդվում է որակական
փոփոխություններով բնական աստիճանակարգի յուրա
քանչյուր աստիճանում: Ընդ որում` առավել ստորին աս
տիճանի յուրահատկությունները պահպանվում են ավելի
բարձրում, կամ կեցության ստորին սեռերը այս կամ այն
ձևովբովանդակվումենավելիբարձրսեռերում:Այդօրի
նաչափությունըԴավիթըտեսնումէայնբանում,որ«այն
տեղ,ուրառկաէշարժմանկարողությունը,այնտեղառկա
էնաևզգայությունը,բայցհակառակը՝ոչ,քանզիզգայու
թյունըիբրևինչորվատագույնըենթարկվումէնրան,ինչ
օժտվածէշարժմանընդունակությամբ»[Երկասիր.,142]:

Հետևաբար` «բնության սանդուղքով» բարձրանալը
նպատակահարմարբնույթունի:Ուստի`հնարավորառար

կություններինԴավիթըպատասխանումէ,որ«բնությունը
ոչինչչիստեղծումաննպատակ»:Քանզի,եթեէակըօժտված
լիներ շարժմամբ, բայց զրկված լիներ զգայությունից,այն
դատապարտվածկլիներկործանման:Այդպատճառովբնու
թյունը`որպես«արարիչարարչիցհետո»հոգումէիրստեղ
ծագործություններիմասին:

Ելնելովասվածից`Դավիթըհետևյալկերպէբնորոշում
կենդանի էակին. «Շնչավոր, զգայող, ինքնաշարժվող էակ:
Շարժում եսանվանում եմտեղիցտեղփոխադրվելը» [Եր
կասիր.,142]:Այսպիսով`շարժումասելովնահասկանումէ
տարածականտեղափոխությունը,այսինքն՝ բնական շարժ

մանգերագույնձևըհամարումէմեխանիկականշարժումը:

27 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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«Բնության սանդուղքի» վերջին` բարձրագույնաստի
ճանըզբաղեցնումէմարդը,ովօժտվածէանօրգանականև
օրգանական ստորին բոլոր աստիճանների կարևորագույն
հատկություններով: Սակայն, բնական (անօրգանական)
մարմինների,բուսականևկենդանականաշխարհներիհիմ
նականհատկություններիցզատ,մարդնօժտվածէնաևճա
նաչողական կարողությամբ, տեսական մտածողությամբ,
որիշնորհիվնատարբերվումէկենդանիներիցև,ճանաչելով
շրջապատողաշխարհը,միշարքվերընթացօղակներիմիջով
մոտենումէաստվածայինէություններիիմացությանը:

Մարդըմարմնիևհոգումիասնությունէ.մարմնովնա
հաղորդակցվում է մարմնավոր, իսկ հոգով՝ բանական, հո
գևորգոյացություններիհետ:Այսմիասնությանմեջառաջ
նայնությունըպատկանումէհոգուն,քանզինաէմարմնին
զգայությունևշարժում,այսինքն՝կենդանությունհաղոր
դում: Երկակի բնության շնորհիվ մարդը միջնակետային
դիրք էզբաղեցնումմարմնավորևզուտանմարմինգոյա
ցությունների միջև: Կողբացու նման`Դավիթն ընդունում

էերեքաշխարհի՝աստվածայինի,մարդկայինիևբնականի
գոյությունը:Մարդուաշխարհնարտացոլում էարտաքին
աշխարհի բոլոր հիմնական օրինաչափությունները: Հղե
լովԴեմոկրիտեսին՝Դավիթըհարաբերակցումէ«մակրոաշ
խարհ» և «միկրոաշխարհ» հասկացությունները` մարդուն
անվանելով«փոքրաշխարհ»:

Մարդու մարմինը, ինչպեսև ողջ մարմնավոր գոյացու
թյունը կազմված է չորս տարրից՝ տարերքներից: Դավիթը
հետևում է Էմպեդոկլեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի և այլոց
մշակածտարրերիմասինանտիկուսմունքին:Հետագայում
տարրերիմասինբնափիլիսոփայականտեսությունըանտիկ

բժիշկների, մասնավորապես` Հիպոկրատեսի և Գալենոսի
երկերում ձևափոխվում է «հումորալ պատալոգիայի զուտ
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բժշկագիտականտեսության»,որը«մեծազդեցությունէու
նեցելմիջնադարյանբժշկությանվրա»՝իրդերըպահպանե
լովմինչևXIXդար:

Հումորալպատալոգիայիտեսությանհիմքումընկածէ
չորսհեղուկներիկամհումորների՝արյան,դեղինևսևմաղ
ձերի, լորձի ներդաշնակ կամ ոչ ներդաշնակ խառնուրդի
մասինգաղափարը,որոնքհամապատասխանումենանտիկ
բնափիլիսոփայության չորս սկզբնական տարրերին (կամ
որակներին): Հեղուկների ներդաշնակ խառնուրդը ապա
հովումէմարդուօրգանիզմիկանոնավոր,առողջգործառ
նությունը, իսկ ոչ ներդաշնակը հանգեցնում է զանազան
հիվանդությունների առաջացման: Այս տեսության ոգով
Դավիթը հիվանդությունը դիտում է իբրև դիսկրազիա.
«Ինչպեսքնարիբարեհնչունությանհամարանհրաժեշտէ,
որպեսզիբոլորլարերըբարեհնչունլարվածլինեն,իսկան
բարեհնչունությանհամարբավականէ,որլարերիցմիայն
մեկը փոփոխվի, և ինչպես առողջության համար անհրա
ժեշտ է, որ մարմնի հյութերը լինենանհրաժեշտ չափավոր

համամասնության մեջ և մասնիկները դասավորված լինեն
բնության համապատասխան, իսկ հիվանդության համար
բավականէ,որհյութերիցորևէմեկըփոփոխությունկրիև
մասնիկներից մեկը չհամապատասխանի բնությանը» [Եր
կասիր.,5253]:

Մարդու մարմինը բժշկական արվեստի օբյեկտ է, որն
առաջնորդվում է բնափիլիսոփայական սկզբունքներով:
Բժշկությունըզբաղվումէմարդումարմնի«պատահական
հատկություններով», իսկ այն ամենը, ինչ վերաբերում է
մարմնավորիէութենականբնությանը,հետազոտումէբնա
փիլիսոփայությունը:

ԱյսընդհանուրտեսականդրույթներիհիմանվրաԴավի
թըկոնկրետացնումէբժշկությանառարկայիսահմանումը,
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որի համաձայն` «բժշկությունը մարդկային մարմնի բնու
թյամբ զբաղվող արվեստ է… Բժշկությունը առողջության
արարիչ է, որովհետև բժշկության նպատակն է կամառկա
առողջությանպահպանումը,կամէլկորցրածառողջության
վերականգնումը»[Երկասիր.,58]:Մասնագետներիկարծի
քով` բժշկությանայս սահմանումը չի կորցրել հրապույրը
ցայսօր:Այնհատուկընդգծումէնաևանտիկբժշկության
մեջ մշակված բժշկությանպրոֆիլակտիկ բնույթն ու նշա
նակությունը:

Եթե մարմնական հիվանդությունների առաջացումը
պայմանավորվածէտարրերի,որակներիկամհյութերիքա
նակականհամաչափությանփոփոխությամբ,ապադրանք,
իրենցհերթին,կարողենհանգեցնելնաևհոգեկանհիվան
դությունների:ՇարունակելովՀիպոկրատեսիավանդույթը
Դավիթը պնդում է, որ մարդու հոգևոր կանոնավոր գոր
ծունեության համար անհրաժեշտ են մարմնական համա
պատասխան առողջություն, մարդկային օրգանիզմի նոր
մալգործառնություն:Այսմիտքըբխումէմարմնիևհոգու
միասնության,մարմնավորուհոգևորսկիզբներիփոխներ
գործությանմասինհայմտածողիընդհանուրդրույթից:

Դավթի երկերում կան մի շարք դատողություններ,
որոնքվկայումենկազմախոսության (անատոմիայի)բնա
գավառումնրախորիմացությանմասին:Մասնավորապես`
նամատնանշում է բժշկությանմեջ կենդանահերձմանմե
թոդի գոյությունը, որը, ինչպես հայտնի է, լայնորեն կի
րառվումէրալեքսանդրիականդպրոցիներկայացուցիչներ
ՀերոփիլոսիևԵրազիստրատոսի,իսկհետագայումնաևԳա
լենոսիկողմից:Սակայննշվածհիշատակումըհիմքչիտա
լիսպնդել,թեկենդանահերձմանմեթոդըկիրառվումէրնաև
Դավթիդարաշրջանում:Այստեղ,հավանաբար,խոսքըկեն
դանահերձմանկիրառման`իբրևգիտականփաստիգրանց
մանմասինէ:
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Անդրադառնալով տրամաբանության շուրջ ծավալված
վեճերին(այն«մասէ»,թե«գործիք»)`Դավիթնիբրևօրինակ
բերումէմարդուձեռքը:Այսպես`«թեևձեռքը[մարմնի]և՛
մասնէ,և՛գործիքը,սակայննամասէամենմիմարմնիհա
մար,իսկգործիք՝միայնկենդանիմարդուհամար,որովհե
տևմեռելիձեռքըթեևողջմարմնիմասնէ,բայցգործիքչէ,
որովհետևնագործիքէ[հանդիսանումմիայնայնդեպքում,
երբմիջոցէորևէբան]տալուևանելու»[Երկ.,264265]:Հայ
փիլիսոփայիայսդատողություններիաղբյուրըԳալենոսնէ:

Դավիթը քաջատեղյակ է մարդու ծիծաղի հիմքում ըն
կած կազմախոսական–բնախոսական (անատոմիական–ֆի
զիոլոգիական)երևույթներիմասինանտիկուսմունքներին:
Նահամաձայնէայնփիլիսոփաներիհետ,ովքերհամարում
են,որ«ծիծաղըառաջացվումէմկաններիևջլերիմիջոցով,
որոնք ենթարկվում ենանբան հոգուն, և ոչ թե բանական
հոգումիջոցով»:Ընդդիմախոսներիայնպնդմանը,թեայդ
դեպքում նույնը պետք է դրսևորվի նաև անբան էակների
մոտ,որովհետևդրանքևսմկաններևջլերունեն,Դավիթը

պատասխանումէ՝հղելովԱրիստոտելի«Կենդանիներիմա
սին»երկը,որիրոքորոշկենդանիներօժտվածենծիծաղելու
ունակությամբ:Բայցոչբոլորկենդանիները,քանզի«ոչբո
լոր կենդանիների մոտ էանբանհոգինդրսևորվում միան
ման»[Երկ.,232]:

Անդրադառնալով Դավթի երկերում առկա պրոֆիլակ
տիկայիևհիվանդություններիբուժմանըվերաբերողհար
ցերին,մասնավորապես,ելնելովբաժանմանայնօրինակից,
որնընդգրկումէ«բժշկականգրքեր,բուժիչդեղամիջոցներ,
բժշկականգործիքներ»կամէլ«առողջարարգրքեր,առող
ջարար կարգուկանոն, առողջարար դեղամիջոցներ», Ստ.

Վարդանյանըիրավացիորեննշումէ,որԴավթին«բնորոշէ
Հիպոկրատոսիբժշկությանհիմնարարիմացություն՝ հիմն
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ված հիգիենիկ կարգադրությունների («առողջարար կար
գուկանոն»), դեղային թերապիայի («առողջարար դեղա
միջոցներ») և վիրաբուժության («բժշկական գործիքներ»)
կիրառմանվրա»:

Իբրևբուժականմեթոդ`Դավիթըմատնանշումէարյու
նառությանմեթոդը,որինպատակնէառողջությանվերա
կանգնումը:Հետագայումարյունառությունըլայնորենօգ
տագործվելէհայմիջնադարյանբժշկությանմեջ:

Դավիթըհիշատակումէբազմաթիվհիվանդություններ՝
կաթված, սրտանոթների կարծրացում (աթերոսկլերոզ)` ծե
րունականհյուծանքիերևույթներով,տենդ(որպես«սրտում
արյանեռման»արդյունք),աչքիհիվանդություններևայլն:

Անհաղթըտարբերառիթներովանդրադառնումէտեսո
ղությանևգույնիընկալմանխնդիրներին:Ընդսմին`նալավ
ծանոթէրՊլատոնի,Արիստոտելիևանտիկայլհեղինակների
համապատասխանտեսություններին:ՀետևելովՊլատոնին`
նամասնավորապեսնշումէ, որ«սպիտակություննառհա
սարակգույնէ՝տեսողությունըլայնացնող,իսկսևությունն

առհասարակգույնէ՝տեսողությունընեղացնող»[Երկ.,44]:
Այսպիսով`Անհաղթըքննումէընդհանուրկենսաբանա

կանուբժշկագիտականբազմաթիվհարցեր,ինչըվկայումէ
անտիկշրջանիևիրժամանակիգիտականմտքինրա լայն
իմացությանմասին:

3.7. Քա ղա քա գի տու թյու նը փի լի սո փա յա կան

գի տե լի քի հա մա կար գում

Ինչպես նշվել է, հետևելով Պլատոնին և Արիստոտե
լին` Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայությունը բաժանում է

տեսական և գործնական մասերի: Եթե տեսական փիլիսո
փայության (բնագիտություն, մաթեմատիկա ևաստվածա
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բանություն) գերագույնխնդիրը գոյի իմացությունն է ու
ճշմարտությանհայտնաբերումը,ապագործնականփիլիսո
փայությանգերագույննպատակնէմարդուևսոցիալական
հանրությանբարքերի,սոցիալականևքաղաքականհարա
բերությունների կարգավորումն ու կատարելագործումը:
Տեսականփիլիսոփայությունընախորդումէգործնականին,
քանզիգործնականիոլորտինանցնելուհամարանհրաժեշտ
էհամակողմանիտեսականգիտելիքներունենալ:

Առաջնորդվելով համապարփակ մեթոդաբանական
սկզբունքով`ԴավիթԱնհաղթըգործնականփիլիսոփայու
թյանդասակարգմանմեջ համադրում էՊլատոնիևԱրիս
տոտելիհայեցակարգերը:Արիստոտելըևնրահետևորդները
գործնականփիլիսոփայությունըբաժանումեն«երեքմասի՝
քաղաքականության,տնտեսագիտությանևբարոյագիտու
թյան»:Այսբաժանումըհայփիլիսոփանհամարումէ«ճշմա
րիտ», որովհետև «եթե որևէ մեկը ազնվացնում է իր կամ
մեկուրիշիբարքերը,նազբաղվումէբարոյագիտությամբ.
երբ կարգավորում է տան գործերը, զբաղվում է տնտեսա

գիտությամբ»,որնընդգրկումէ«մարդուևկնոջհամերաշ
խությունը,սերըերեխաներիհանդեպ,ծառաներիներկյուղ
ներշնչելը և եկամուտի ու ծախսերի համաչափությունը»:
Իսկերբորևէմեկը«կարգավորումէքաղաքի(պետության.
–Կ.Մ.)գործերը,զբաղվումէքաղաքականությամբ»[Երկ.,
120121]:

Գործնականփիլիսոփայությանարիստոտելյանբաժան
մանևբաղկացուցիչմասերիհաջորդականությանհիմքում
ընկածէընդհանուրիցդեպիմասնավորը,մասնավորիցդե
պիանհատականացումըսկզբունքը:Քաղաքագիտությունը
(«քաղաքավարությունը»)գործունիընդհանուրպետական

խնդիրների՝պետական կառույցի, կառավարման, հասարա
կական–քաղաքականհարաբերություններիկարգավորման,
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ընդհանուր բարօրություն հաստատելու հետ: Տնտեսագի
տությունը(«տնտեսվարությունը»)զբաղվումէմասնավոր՝
տան շրջանակներում ընտանեկան հարաբերությունների
կարգավորմամբ, համերաշխության և ներդաշնակության
հաստատմամբ, տնտեսական, ֆինանսական ու կենցաղա
յինհարցերիկարգավորմամբ,ծառաներիևստրուկներիմեջ
երկյուղիզգացումսերմանելուունմանօրինակայլհարցե
րով:Իսկբարոյագիտություննառնչվումէմարդու,անհա
տիհոգեկան–բարոյականկատարելագործմանխնդիրներին:

Բացինշվածսկզբունքից,երեքգիտությանէլբնորոշէ
գործառութային (ֆունկցիոնալ) ընդհանրություն՝ կարգա
վորել հասարակական կյանքի երեքհիմնական ոլորտները,
հասարակական–քաղաքականհամակարգիաստիճանները:

Պլատոնի հետևորդները (պլատոնականները) «առար
կում են» գործնական փիլիսոփայության արիստոտելյան
բաժանմանը:ԸստԱնհաղթի`պլատոնականներիփաստարկ
ները ևս տրամաբանական են և հիմնավորված: Այսպես,
նրանք մերժում են արիստոտելականների դասակարգումը

հետևյալպատճառներով.
Նախ՝«սեռըերբեքչիբաժանվումերեքի,այլերկուսի,

ինչպես,օրինակ,կենդանին՝բանականիևոչբանականի…:
Երկրորդ՝ որովհետև բաժանման հետևանքով ստացված

հակադիրտեսակները երբեք չեն դրսևորվում մեկը մյուսի
մեջ.այսպես,բանականըերբեքչիդրսևորվումոչբանականի
մեջ»[Երկ.,121]:Մինչդեռ,արիստոտելյանդասակարգման
մեջ «բարոյագիտությունը դրսևորվում է տնտեսագիտու
թյան մեջ, իսկտնտեսագիտությունը՝ քաղաքագիտության
մեջ:

Երրորդ`բացիայդ,երբեքմեկտեսակըհամահավասար

չի լինում սեռին, որովհետև, օրինակ, «[միայն] բանակա
նը չի կարող համազոր լինել կենդանուն, որը սեռ է, ինչ
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պես և միայն ոչ բանականը, այլ երկուսը միասին [համա
զորենկենդանուն]»:Իսկարիստոտելականներիկարծիքով`
«միայն քաղաքագիտությունը համահավասար է» փիլիսո
փայության «գործնական մասին», որովհետև ով «ի վիճա
կի էպետությունղեկավարել, նակարող է կարգավորելև՛
տանգործերը,և՛բարքերը»:Այստեղիցարիստոտելականնե
րըհետևեցնումեն, որ«քաղաքագիտությունըհամազոր է
գործնականփիլիսոփայության, իսկտնտեսագիտությունը՝
քաղաքականության»[Երկ.,121122]:Գործնականփիլիսո
փայությաննմանբաժանումըպլատոնականներըհամարում
ենսխալ:

Առաջադրված փաստարկումների հիման վրա պլատո
նականներըգործնականփիլիսոփայությունըբաժանումեն
«երկումասի՝օրենսդրությանևարդարադատության»:Դա
վիթԱնհաղթը այս բաժանումը ևս համարում է ճշմարիտ,
որովհետև «փիլիսոփան կամ օրենքներ է սահմանում, որի
շնորհիվմիշտազնվացնումէիրբարքերըևհանդեսէգալիս
որպեսօրենսդիր,կամէլուրիշներինէդատումըստգրված

օրենքների,ևհանդեսէգալիսորպեսդատավոր»[Երկ.,122]:
Ընդսմին`հստակկապևփոխպայմանավորվածությունգո
յություն ունի օրենսդրություն, իրավունք և արդարադա
տությունհասկացություններիմիջև.«ինչնշանակություն
ունիօրենսդրությունըքաղաքներիհամար,պաշտպանելով
նրանցմեջիրավունքը,նույնպիսինշանակությունունիև
արդարադատությունը օրենսդրության համար, պահելով
հպատակներին նրա սահմաններում:Այդայդպես է, որով
հետև բարոյագիտությունը, տնտեսագիտությունը և քա
ղաքագիտությունը նյութ են ծառայում օրենսդրության
համար, որովհետև օրենսդիրը կամ ազնվացնում է ուրիշի

բարքերը, կամ օրենքներ է սահմանումտան կամքաղաքի
համար,որոնցհամաձայնպարտավորէապրելյուրաքանչ
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յուրքաղաքացի:Իսկայն,ովդատումէ,դատումէկամորևէ
մեկին,կամտունը,կամքաղաքը»[Երկ.,122123]:

Բացիայդ, գործնականփիլիսոփայության՝ օրենսդրու
թյան և արդարադատության բաժանումը, ըստ Անհաղթի,
կատարվումէոչ«որպեսսեռըտեսակների»,քանիորվեր
ջինպարագայում «տեսակների մեջ չկաառաջինն ու վեր
ջինը», մինչդեռ օրենսդրությունը նախորդում է արդարա
դատությանը:Այսհանգամանքըպայմանավորվածէոչթե
տրամաբանական գործոններով, այլ այն իրողությամբ, որ
նախ՝անհրաժեշտէօրենքներունենալևհետոմիայն՝դատել
այդօրենքներիհամաձայն:Արդարադատությունչիկարող
լինելառանցօրենսդրության:

Այսպիսով` արիստոտելական և պլատոնական դասա
կարգումներիմիջևհակասությունչկա.դրանքպարզապես
տարբերտեսանկյուններիցենմոտենումգործնականփիլի
սոփայության բաժանման խնդրին: Տարբերությունը դրս
ևորվումէմոտեցմանևոչբովանդակությանմեջ:

ԸստԱնհաղթի`ԱրիստոտելիևՊլատոնիքաղաքական

երկասիրություններինպատակըմեկնէ՝պատասխանելայն
հարցին,թե«ինչո՞ւպետությունըպետքէունենաորոշակի
կարգավորություն»:Միաժամանակ նանշում է, որ նրանց
քաղաքական բնույթի երկերում «և՛ դիտավորությունը, և՛
շարադրանքը, և՛ վերնագրերըտարբեր են»:Այսպես` Պլա
տոնըվերնագիրըդնումէեզակիթվով՝«Պետություն»,իսկ
Արիստոտելը՝ հոգնակի` «Պետություններ»: Վերնագրերի
տարբերությունը,ըստնրա,պատահականչէ.այնորոշակի
միտվածության, հայեցակարգային տարբեր դիրքորոշման
և նպատակի արտահայտություն է: Այսպես, Արիստոտելի
խնդիրնէցույցտալ,թե«ինչպեսէինպետությունղեկավա

րումնախնիները,այսինքնարգիացիները,բիովտացիներըև
բոլորայլհույները»,այսինքն՝ հունականբոլորքաղաքա
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պետություններում:Մինչդեռ,Պլատոնինպատակնէրցույց
տալ,թե«ինչպեսպետքէառհասարակպետությունղեկա
վարել (ընդգծումը. – Կ.Մ.)» [Երկ., 121]:Այլ կերպասած՝
ըստԱնհաղթի`ԱրիստոտելըքննումէՀինՀունաստանում
գոյություն ունեցող պետությունները, կառավարման առ
կաձևերը,իսկՊլատոնընկարագրումէիդեալականպետու
թյունը,կառավարմանձևերինպատակահարմարությունը:

Քաղաքագիտությունը փիլիսոփայական գիտություն
էևորոշակիտեղէգրավումփիլիսոփայությանհամակար
գում:Ավելին,հեռավորնպատակիհիմանվրակառուցված
սահմանման («փիլիսոփայությունը Աստծուն նմանվելն է
ըստ մարդկային կարողության») համաձայն` «փիլիսոփա
յությունըքաղաքագիտությունէ,որովհետևքաղաքական
փիլիսոփան ձգտում է և՛ գիտությամբ, և՛ գործերով ըստ
մարդկայինկարողությաննմանվելԱստծուն»[Երկ.,124]:

ԴավիթԱնհաղթըգրեթեչիանդրադառնումքաղաքա
գիտական կոնկրետ հարցերի, քաղաքական իշխանության
կառուցվածքին, գործառույթներին և այլն: Որպես փիլի

սոփա–մեթոդաբան` նա սահմանում է քաղաքագիտության
առարկան, բացահայտում այս գիտության բովանդակու
թյունը,գործառույթները,հարաբերակցությունըհասարա
կականմյուսգիտություններիհետ,դրատեղնուդերըփի
լիսոփայության ընդհանուր, մասնավորապես՝ գործնական
փիլիսոփայությանհամակարգում:

3.8. Դա վիթ Ան հաղ թի տե սա կան ժա ռան գու թյան ճա կա տա գի րը

Դավթի ստեղծագործական ժառանգությունը դարձավ

այներկարատևգործընթացիգլխավորօղակը,որըVIդարի
վերջինհունաբանդպրոցիերրորդփուլիմիշարքհուշար
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ձաններիհետմիասիննշանավորեցհինհայփիլիսոփայու
թյանձևավորմանգործընթացիավարտը`իրբարձրպրոֆե
սիոնալմակարդակով,աշխարհիկխնդրակարգովևճշգրիտ
ուհարուստտերմինաբանությամբ:

Եթեհայմատենագրությանսկզբնականշրջանումփիլի
սոփայականմիտքնիրջատագովականբնույթովհիմնակա
նում սահմանափակված էր քրիստոնեական բարոյագիտու
թյան խնդրակարգով և աշխարհի կրոնափիլիսոփայական
բացատրությանխնդիրներով,ապաVդարիերկրորդկեսին,
երբ թարգմանական գրականության հետ Հայաստան թա
փանցեցին անտիկ մտածողների և նորապլատոնականների
գործերը,արմատապեսսկսեցփոխվելնաևդրախնդրակար
գը:Դավթիերկերիերևանգալըվկայումէրնորապլատոնա
կանության հաղթանակը, որը խորհրդապաշտական–իդեա
լիստականորոշհայեցակարգերիհետմիասիններմուծեցնաև
անտիկփիլիսոփայությանաշխարհիկգիտականխնդրակար
գը:Դանշանակումէր,որջատագովությունը(հայրաբանու
թյունը)դեռևսVդարումզիջումէիրառաջնայինդիրքերը`
ավելիուավելիէսահմանափակվելովաստվածաբանության
ուդավանաբանությանբնագավառներիշրջանակներում:

Անհաղթիփիլիսոփայությունըավարտելովհինհայփի
լիսոփայականգիտությանձևավորմանգործընթացը`միա
ժամանակ դարձավ Հայաստանի վաղ ավատատիրության
ժամանակաշրջանի հոգևոր մշակույթի այդ բնագավառի
զարգացմանգագաթնակետը:

Նրաերկերիշնորհիվհայփիլիսոփայականմիտքը,որը
մինչայդ դրսևորվում էր եկեղեցական–դավանաբանական,
կրոնական–մեկնողական, պատմական և ճարտասանական–

քերականականբովանդակությամբգրվածքներում, հստակ

սահմանազատեցիրմասնագիտականխնդիրներնուգիտա
կանմեթոդները:
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Դավթիուսմունքիսինկրետիկբնույթիշնորհիվհայփի
լիսոփայական գիտության մեջ ներմուծվեց համապարփակ
հայեցակարգ,որընորապլատոնականությանտեսանկյունից
որոշակիորեն համակարգեց կուտակված փիլիսոփայական
գիտելիքները: Միայն հայրաբանական փիլիսոփայությու
նը կամ թարգմանական փիլիսոփայական գրականությու
նըչէինկարողիրականացնելփիլիսոփայականգիտություն
ստեղծելու խնդիրը: Թեև Դավիթն իր նորապլատոնական
հայեցակարգըհայ իրականություններմուծեցդրսից, նրա
ուսմունքըՀայաստանումպարարտհողգտավ,որընախա
պատրաստելէինհայհունաբանները`թե՛գաղափարական,
թե՛ գրական–բառագիտական և թե՛ փիլիսոփայական–ման
կավարժականառումներով:

Դավթի երկերը կարևոր նշանակություն ունեցան նաև
հայ փիլիսոփայական տերմինաբանության բյուրեղացման
համար`ավարտինհասցնելովհինհայերենիփիլիսոփայա
կանհիմնականբառապաշարիկազմավորմանգործընթացը: 
Նրագործերիցհետոէլփիլիսոփայությանևբնագիտության

բնագավառումութարգմանականհուշարձաններումշարու
նակվում էտերմինների ստեղծումը` գիտական–փիլիսոփա
յական խնդրակարգի ընդարձակմանը համապատասխան:
Սակայն հունաբան դպրոցի ստեղծած և Դավթի երկերում
առավել կատարյալ մարմնավորված փիլիսոփայական հիմ
նականբառարանայինֆոնդըհետագադարերումէլշարու
նակվում էր մնալ իբրև գլխավորտերմինաբանական հիմք
և գիտական բառաստեղծության չափանիշ: Նրա գործերը
չափանիշդարձանաշխարհիկփիլիսոփայականմտածողու
թյանհամար: 

Հայ իրականության մեջ ողջ միջնադարի ընթացքում

Դավթիփիլիսոփայությունըբարերարազդեցությունէգոր
ծելփիլիսոփայականմտքինորհոսանքներիկազմավորման
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վրաևաղբյուրծառայելմիշարքմտածողներիուգիտնա
կաններիհամար:

Այսպես,VIIդարումհայփիլիսոփայությանմեջերևան
եկավ նոր` բնագիտական ուղղություն, որի խոշորագույն
ներկայացուցիչԱնանիաՇիրակացին (610–685թթ.)իրու
շադրությունը կենտրոնացրեց Դավթի փիլիսոփայության
այնմասիվրա,որըվերաբերումէ«ֆիզիկային»ումաթե
մատիկային և, հիմնվելով գիտությունների նրա առաջար
կած դասակարգման վրա, գրեց իր գլխավոր տրակտատը`
«Քննիկոնը»: Վաղ միջնադարի ճշգրիտ գիտությունների
այդհանրագիտարանում,որտեղշարադրվածէթվաբանու
թյան, երկրաչափության, աստղագիտության, աշխարհա
գրության և տոմարագիտության մասին նրա ուսմունքը,
ՇիրակացինառաջնորդվումէԴավթիմեթոդաբանությամբ
ևկարծեսկատարումնրապատվիրանը`ստեղծելովհատուկ
աշխատություններուձեռնարկներքվադրիվիումի(քառու
ղու)գիտություններիվերաբերյալ:

Դավթիփիլիսոփայականժառանգությանջատագովնե

րից էրԳրիգորՄագիստրոսՊահլավունին (990–1059թթ.),
ով արաբական արշավանքների հետևանքով Հայաստանի
տեսականմտքիգրեթեերկդարյաանկումիցհետովերածնեց
հետաքրքրություննանտիկփիլիսոփայության,այդթվում`
նաևհինհայկականգիտությանհանդեպ:ԴավիթԱնհաղթի
և հունաբան դպրոցի մյուս ներկայացուցիչների գործերը,
ինչպես նաև Անանիա Շիրակացու բնագիտական ժառան
գությունըԳրիգորՄագիստրոսիշնորհիվդարձանուշմիջ
նադարիհայգիտնականներիուշադրությանառարկան:

Դավթի ժառանգությունը խորապես ուսումնասիրվում
էրԳրիգորՄագիստրոսի հիմնադրած Սանահինի ճեմարա

նում,իսկայնուհետևԱնիքաղաքիևՀաղպատիվանքիփի
լիսոփայական դպրոցներում ու Արիստոտելի, Պորփյուրի,
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Փիլոն Ալեքսանդրացու և անտիկ ու վաղ քրիստոնեական
այլ մտածողների գործերի հետ միասին ընդգրկված էր ու
սումնականպարտադիրգրականությանցանկիմեջ:

Անհաղթիերկերըմեծազդեցությունենունեցելքննարկ
վողդարաշրջանիբնագիտականուղղությանխոշորագույն
ներկայացուցիչ Հովհաննես Սարկավագի (1045–1129 թթ.) 
վրա,ովհետևելովԳրիգորՄագիստրոսիօրինակին`իրման
կավարժական գործունեության մեջ և բազմաթիվ աշխա
տություններում զարգացրել է Դավթի բնագիտական, մա
թեմատիկականևգեղագիտականգաղափարները:Հենցայդ
ժամանակիցէսկսվումԴավթիփիլիսոփայությանհաղթա
կաներթըՀայաստանիհամալսարաններումևբարձրտիպի
վանականդպրոցներում,որնիրկիզակետինէհասնումXIII–
XIVդարերում:ԱյդժամանակԴավթիգործերնամենալայն
տարածումն են ստանում,արտագրվումհարյուրավոր օրի
նակներով և երկրի կենտրոնական մարզերից թափանցում
Կիլիկյանհայկականթագավորություն,ապանաևարտերկր
յա գաղթավայրեր, ուր թաթար–մոնղոլական նվաճողներից

փրկված հայ գաղթականներն իրենց հոգևոր ու գիտական
կենտրոններնէինհիմնել:

ՀատկապեսպետքէնշելԴավիթԱնհաղթիժառանգու
թյան դերը հայ նոմինալիստներ Վահրամ Րաբունու (XIII 
դ.), Տաթևի համալսարանի հիմնադիր Հովհան Որոտնեցու
(1315–1386թթ.)ևնրաաշակերտԳրիգորՏաթևացու(1346–

1409թթ.)փիլիսոփայականուսմունքներիձևավորմանվրա: 
Իրենց բազմաթիվ աշխատություններում և մեկնություն
ներում նրանք զարգացնում էին Դավթի փիլիսոփայական
դրույթները,մասնավորապես`նրատրամաբանականևիմա
ցաբանական հայացքները: Վահրամ Րաբունին և Գրիգոր
ՏաթևացինմեկնելենԴավթի«Պորփյուրի«Ներածության»
վերլուծությունը»,իսկՏաթևացուաշակերտԱռաքելՍյու
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նեցին`Դավթիգլխավորաշխատությունը`«Փիլիսոփայու
թյանսահմանումները»:Դավթի`իբրևդասականիհեղինա
կություննանվիճելիէր:Նրակարծիքնէինվկայակոչումոչ
միայն փիլիսոփայական, այլև աստվածաբանական, եկեղե
ցական–դավանաբանական հարցերի վերաբերյալ կաթոլիկ
միսիոներներիհետվիճաբանություններիժամանակ,որոնք
այդ ժամանակ թափանցել էին կենտրոնական Հայաստան: 
Անգամ հայ իմաստասերների գաղափարական հակառա
կորդներ, դոմինիկյան գիտնական–միսիոներներ Բարդու
ղիմեոսԲոլոնիացին(մահ.1333թ.)ևՊետրոսԱրագոնացին
(մահ.1347թ.),ովքերՀայաստանումստեղծելէինիրենցփի
լիսոփայականդպրոցները,դիմումէինԴավթիժառանգու
թյանըևօգտվումնրահեղինակությունից`հայգիտնական
ներիդեմիրենցպայքարում,ովքերվճռականորենմերժում
էինկաթոլիկփիլիսոփայություննուդավանաբանությունը
ևթաթարականլծիպայմաններումպաշտպանումերկրիհո
գևոր, կրոնադավանական ինքնուրույնությունըՎատիկա
նիևԱվինյոնիկրոնականնկրտումներից:

ԴավիթըմեծազդեցությունէգործելնաևՀայաստանի
լուսավորության դարաշրջանի (XVII–XVIII դդ.) փիլիսոփա
յական մտքի վրա: Այդ շրջանի մտածողներից հատկապես
պետքէառանձնացնելփիլիսոփա–տրամաբանՍիմեոնՋու
ղայեցուն (մահ.1657թ.)ևկաթողիկոս–լուսավորիչՍիմեոն
Երևանցուն (1710–1780 թթ.), ովքեր ոչ միայն նպաստեցին
Դավթի ժառանգության նկատմամբ հետաքրքրության վե
րածնմանը,այլևզարգացրիննրագաղափարները`նորպայ
մաններին,մշակութայիննորհոսանքներինհամապատաս
խան:

Դավթիժառանգությաննկատմամբայդժամանակաշր
ջանումեղածմեծհետաքրքրություննարտահայտվեցնաև

նրաերկերիշատվաղհրատարակմամբ:«Փիլիսոփայության
սահմանումների» գրաբար տեքստը 1731 թվականին հրա
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տարակվելէԿոստանդնուպոլսումև1797թվականին`Մադ
րասում, որտեղ հայերը հիմնել էին իրենց տպարանները: 
ՀենցՄադրասումէլմիաժամանակլույսէտեսել«Փիլիսո
փայությանսահմանումների»`ԱռաքելՍյունեցումեկնու
թյունը:

Դավիթ Անհաղթի ստեղծագործությունը տարածվել
է նաև այլ ժողովուրդների շրջանում դեռևս վաղ միջնա
դարում: Այդ գործին նպաստել են նրա երկերի հունարեն
տարբերակները, որոնք մատչելի էին ինչպես քրիստոնեա
կան,այնպես էլ մահմեդական երկրների գիտնականներին: 
Պարսկա–արաբականևբյուզանդականաշխարհըծանոթէր
նրա հիմնական աշխատություններին: Փիլիսոփայության
պատմաբաններընշումենԱնհաղթիազդեցությանհետքե
րըմիջնադարիիրանական,արաբականևհատկապեսբյու
զանդականփիլիսոփայականմտքիվրա:Այսպես,սովետա
կաննշանավորգիտնական,տրամաբանականուսմունքների
պատմության ճանաչված մասնագետ Ա. 0. Մակովելսկին
նշումէ,որ«Պարսկաստանումմինչմուսուլմանականժամա

նակներումԱրիստոտելի և նորապլատոնականության հետ
ծանոթանում էին նաև նշանավոր հայ փիլիսոփա Դավիթ
Անհաղթիերկերիմիջոցով»1:

ԱրաբականփիլիսոփայականմտքիվրաԴավթիազդե
ցության մասին են վկայումարաբագետԱ.Վ. Սագադեևի
բացահայտածհետաքրքիրփաստերը,որոնքուղղակիկապ
ենհաստատումԴավթի«Փիլիսոփայությանսահմանումնե
րի»և«արաբներիփիլիսոփա»ալ–Քինդիի(մոտ.800–870թթ.)
«Առաջին փիլիսոփայության մասին» գլխավոր աշխատու
թյան միջև: Արևելյան պերիպաթետիկության հիմնադիրը
հանդեսգալովփիլիսոփայությանպաշտպանությամբ`դոգ

մատիկներիևսկեպտիկներիհետիրվեճումօգտագործելէ

1 À. Î. Ìàêîâåëüñêèé, Èñòîðèÿ ëîãèêè. Ì., 1967. Ñ. 236. 
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Դավթիփաստարկումները:Դավթիխոսքերովնածաղրում
էնրանցփաստարկները`նշելով,որմերժելովփիլիսոփայու
թյանգոյությանիրավունքը`նրանքպետքէապացույցբե
րեն,իսկդաարդենփիլիսոփայությունէ,որովհետևփիլիսո
փայությունըապացուցմանմայրնէ1:

Ալ–Քինդին առաջնորդվում է Դավթի «Փիլիսոփայու
թյան սահմանումներում» ձևակերպված ճանաչողության
մեթոդաբանականսկզբունքով:Դավթինմանիրաշխատու
թյունը սկսելով փիլիսոփայության` գիտություններից և
արվեստներից այդ «ամենավսեմի ու ազնվաբարոյի» փա
ռաբանմամբ,ալ–Քինդինբառացիորենմեջբերումէ«Փիլի
սոփայության սահմանումների» առաջին գլխի համապա
տասխանհատվածը.«որևէբանճանաչելուհամարհարկէ
պատասխանելչորսհարցի.կա՞արդյոքայդբանը,ի՞նչբան
էդա,ինչպիսի՞նէդա,ինչի՞համարէդա»2:

Նույն հերթականությամբ և արտահայտություններով
Դավթիմեթոդաբանականսկզբունքըկրկնվումէտաջիկա–

պարսկականականավոր մտածողև գիտնականԻբն–Սինա

յի(Ավիցեննայի) (980–1037թթ.)«Դանիշ–նամէ»աշխատու
թյանմեջ: 

ՈրոշակիկապէնկատվումԴավթիևմահմեդականաշ
խարհի խոշորագույն մտածողներից մեկի` ալ–Ֆարաբիի
(870–950 թթ.) տրամաբանական հայացքների միջև: Ամե
նայնհավանականությամբալ–ՖարաբինծանոթէրԴավթի
ժառանգությանը, ևայդպատճառով` հավաքաբանության
ու դատողության մասին ուսմունքի շարադրանքում տես
նումենքմտածողությանեղանակներիճիշտնույնմեկնա
բանությունըևդասակարգումը,ինչԴավթիմոտէ:Նույն
հաջորդականությամբէալ–Ֆարաբինթվարկումուբնութա

1 Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ ìûñëèòåëåé ñòðàí Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî IX–
XIV ââ. Ì., 1961. Ñ. 60. 

2 Նույնտեղում, էջ 57:
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գրում ապոդեյկտիկական (ապացուցող), դիալեկտիկական,
ճարտասանական,սոփեստականևպոետականհավաքաբա
նություններնուդատողությունները:

Բերված փաստերը վկայում են նաև գիտական և մշա
կութային փոխադարձ կապերի մասին: Իբն–Սինայի, իբն–

Ռուշդի և ուրիշների փիլիսոփայական հայացքները մեծ
ազդեցություն էին գործում միջնադարյան Եվրոպայի փի
լիսոփայականմտքիվրա:Արաբալեզուփիլիսոփաներիուս
մունքները ծանոթ էին նաև XIII–XIV դարերի հայ մտածող
ներին: Այդ ուղղությամբ հետագա հետազոտությունները
կարողենբացահայտելքրիստոնեականևմուսուլմանական
մշակույթի ու գիտությանփոխադարձ կապի ևփոխազդե
ցությաննոր`հետաքրքիրկողմեր:Դավիթըմիջնադարիայն
գիտնականներից է, ում ստեղծագործությունը նպաստում
էրայդկապերիհաստատմանը:

Դավթի փիլիսոփայությունը որոշակի ազդեցություն
է ունեցել բյուգանդականմտածողներիվրա, ովքերազատ
կերպով օգտվում էին նրագործերի հունականտարբերակ

ներից: Այսպես` նշանավոր փիլիսոփա ու աստվածաբան
Հովհան Դամասկացին (մոտ. 675–750 թթ.) իր «Գիտելիքի
աղբյուրը» հիմնարար աշխատության բաղկացուցիչ մասը
կազմող «Դիալեկտիկայում» Դավթի «Փիլիսոփայության
սահմանումներից» ամբողջությամբ փոխառել է բոլոր վեց
սահմանումներիշարադրանքը`ճիշտնույնհաջորդականու
թյամբևմեկնաբանությամբ,ինչպեսորնրահայնախորդի
մոտէ:Դամասկացինփոխառումէնաևփիլիսոփայությունը
տեսականիևգործնականիբաժանելուդրույթը,այնուհետև
փիլիսոփայության այդ երկու բաժնում ներառվող գիտու
թյուններիդասակարգումնուբնութագրումը:Դամասկացու
«Դիալեկտիկան» միջնադարյան փիլիսոփայական գրակա
նությանայնօղակնէ,որընպաստեցԴավթիհայացքների
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լայն տարածմանն ինչպես բուն Բյուզանդիայում, այնպես
էլԱրևմտյանԵվրոպայիերկրներում,սլավոնականերկրնե
րում, միջնադարյան Վրաստանում և քրիստոնեական աշ
խարհիմյուսկենտրոններում:

Դավթիգիտականժառանգությանտարածմանընպաս
տելէնաևբյուզանդականմեկայլնշանավորմտածողՆի
կիֆորՎլեմիդասը(1197–1272թթ.),ով,հետևելովԴավթին`
իր նշանավոր «Տրամաբանության համառոտ շարադրան
քում»բերումէփիլիսոփայությանայննույնբաժանումըև
վեցսահմանումները,ինչժամանակինբերելէրՀովհանԴա
մասկացին: Ինչպեսևվերջինը,ՆիկիֆորՎլեմիդասը լայն
ճանաչումուներմիջնադարյանԵվրոպայիգիտականկենտ
րոններում, և շնորհիվ նրա ստեղծագործության` Դավթի
հայացքները վերստին դարձանարևմտաեվրոպական գիտ
նականներիուփիլիսոփաներիսեփականությունը:

XVIIIդարումԴավիթԱնհաղթիառավելհայտնիաշխա
տությունները` «Փիլիսոփայության սահմանումները» և
«Պորփյուրի«Ներածության»վերլուծությունը»,թարգման

վելենվրացերենլուսավորականշարժմանգործիչներիկող
մից,որիգլուխէինկանգնածայնպիսիերևելիգիտնական
ներ, ինչպիսիք էինՍուլխանՍաբաՕրբելիանինևԱնտոն
(Թեյմուրազ) Բագրատիոնին: Այդ թարգմանությունները
ցայտուն կերպով հաստատում էին Դավթի փիլիսոփայու
թյաննկատմամբԼուսավորությանշրջանիվրացհասարա
կայնության գիտական հետաքրքրությունը: Դրանք ծան
րակշիռներդրումէինվրացականաշխարհիկգիտությանև
մշակույթիգանձարանում:Այդթարգմանություններըորո
շակի դեր խաղացինՎրաստանում փիլիսոփայական մտքի
զարգացմանգործում,նպաստեցինհայ–վրացականմշակու

թայինկապերիամրապնդմանը:
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Նոր ժամանակի եվրոպական գիտությունը XIX դարի
20–30–ական թվականներից կրկին սկսեց յուրացնել Դավ
թի ժառանգությունը: Նրա կյանքն ու ստեղծագործու
թյուններըդարձանՖրանսիայի,ԳերմանիայիևԱնգլիայի
գիտնականների ուսումնասիրության օբյեկտ: Այդ բանին
նպաստեցին1833թ.Դավթիգրաբարտեքստերիհրատարա
կումները Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության կողմից
և1836թ.Դավթիերկերիհունականտարբերակներիցհատ
վածների հրապարակումը Բրանդիսի կողմից: Եվրոպական
գիտնականների հետազոտություններում Դավթին` որպես
անտիկ աշխարհից միջնադար անցման ժամանակաշրջանի
փիլիսոփայի, սկսեցինավելի ուավելի մեծ ուշադրություն
դարձնել: 1904 թ. Բեռլինում Ադոլֆ Բուսսեի հրատարա
կած «Փիլիսոփայության սահմանումների» և «Պորփյուրի
«Ներածության» վերլուծության» հունարեն տարբերակ
ները նորխթան հանդիսացանԴավթի ևառհասարակ Հին
Հայաստանիհունաբանդպրոցիփիլիսոփայությանուսում
նասիրությանհամար:ՀայգիտնականներՀ.Մանանդյանի
և Ն.Ադոնցի հետազոտությունները աշխուժացրինԴավթի
ժառանգության նկատմամբ հետաքրքրությունը Ռուսաս
տանիգիտականշրջաններում:

Սակայնայդբնագավառումվճռականներդրումունեցան
խորհրդահայգիտնականները,ովքերհամակողմանիլուսա
բանելենԴավթիփիլիսոփայությունը,հրատարակելնրաեր
կերիգիտաքննականտեքստերը`ռուսերենևաշխարհաբար
թարգմանություններով հանդերձ: Այդ հրապարակումների
շարքումպետքէառանձնացնելպրոֆ.Վ.Կ.Չալոյանի«Դա
վիթԱնհաղթիփիլիսոփայությունը»մենագրությունը (Եր.,
1946թ.,ռուսերեն),որտեղԴավթիհայացքներնաոաջինան
գամխորվերլուծությանենենթարկվելուներկայացվելՀին
Հայաստանիգիտությանևմշակույթիզարգացմանլայնֆո
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նիվրա:Դավիթըարժանավորտեղէգրավելհամաշխարհա
յինփիլիսոփայությանպատմության,ՍՍՀՄժողովուրդների
փիլիսոփայական մտքի պատմության ընդհանրացնող գոր
ծերում,ներառվելէընդհանուրուհատուկմասնագիտական
հանրագիտարաններիմեջևայլն:Իսկ1975թ.Մոսկվայում
Դավթի երկերի մեկհատորյակի ռուսերեն հրատարակումը
«Փիլիսոփայական ժառանգություն» համամիութենական
մատենաշարում գիտական լայն հետաքրքրություն առա
ջացրեց միջնադարյան հայ մտածողի ստեղծագործության
նկատմամբևայնդարձրեցոչմիայնԽորհրդայինՄիության,
այլևաշխարհիմյուսժողովուրդներիսեփականությունը:

Դավիթ Անհաղթը մի կողմից ընդհանրացնում և հա
մակարգում է անտիկ փիլիսոփայական ժառանգությունը
որոշակի մեթոդաբանական դիրքերից (այստեղից՝ գիտու
թյուններիդասակարգմանխնդրիկարևորումը),մյուսկող
մից՝մշակումէմիջնադարյանտեսականմտքիհիմքերնու
կողմնորոշիչները:Բոլորգիտելիքներնուառանձինգիտու
թյունները(այդթվում՝քաղաքագիտությունը)քննվումեն

մարդկայինգիտելիքի(իմա՝փիլիսոփայական)համակարգի
շրջանակներում:

Նրա երկերը նշանավորեցին փիլիսոփայական գիտու
թյանձևավորմանգործընթացիավարտը`համապատասխան
տեսական հիմք ստեղծելով ազգային փիլիսոփայության և
գիտությանհետագազարգացմանհամար:Անհաղթիգրա
վոր ժառանգությունն ունի ընդգծված տրանաբանական–

մեթոդաբանական բնույթ: Դա գիտության համապարփակ
մեթոդաբանությունէ՝հիմնվածանտիկ,հատկապես`հելլե
նիստականփիլիսոփայությանևգիտությանյուրահատուկ
տեսական իմաստավորման ու ընդհանրացման, ինչպեսև

համակարգմանվրա:
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Այս իմաստովԴավիթԱնհաղթիտեսական ժառանգու
թյունըհավասարապեսպատկանումէթե՛անտիկ,թե՛միջ
նադարյանփիլիսոփայականմշակույթին:Դրանզգալիչա
փովնպաստելէնրափիլիսոփայությանսինկրետիկ,ավելի
ճիշտ`համադրականբնույթը:

Անհաղթի տրամաբանական–մեթոդաբանական հիմնա
կան սկզբունքը, որով նաառաջնորդվում է փիլիսոփայու
թյան ու գիտության փաստերի, իմացության պատմական
զարգացման և դրա տրամաբանական արտահայտման տե
սականիմաստավորմանևընդհանրացման,աշխարհիմասին
գիտելիքների ընդհանուր համակարգի ստեղծման, գիտու
թյունների ու արվեստների դասակարգման, իմացության
ընթացքի, գիտելիքների կառուցվածքի ու տրամաբանու
թյանևայլն,միջինօղակիկամմիջինտերմինիսկզբունքն
է:Այսսկզբունքըներթափանցումէփիլիսոփայիտեսական
մտածողությանբոլորմակարդակները:

Դավիթը տրամաբանական գիտության հիմնադիրն է
ՀինՀայաստանում:Նրաստեղծագործությամբավարտվեց

հայփիլիսոփայությանկազմավորմանգործընթացը`Արիս
տոտելի,ՊորփյուրիևԱնանունիժառանգությանհետմիա
սինսկզբնականուելակետայինմտավորնյութմատուցելով
միջնադարյանՀայաստանիտրամաբանականուսմունքների
համար:

Գոյացության, հատկապես` բնության մասին գիտու
թյան տեսական–մեթոդաբանական հիմնավորումը հետա
գայումզարգացավևգործնականմարմնավորումստացավ
Անանիա Շիրակացու գիտամանկավարժական գործունեու
թյանմեջ:
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Ա նա նիա Շի րա կա ցու բնա փի լի սո փա յութ յու նը

1. Կյանքն ու գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյու նը

Վաղ միջ նա դար յան Հա յաս տա նի խո շո րա գույն բնա
գետ, ի մաս տա սեր, ման կա վարժ և աստ վա ծա բան 

Ա նա նիա Շի րա կա ցին (610/615–685/690թթ.) ծնվել է Շի րա կի 
նա հան գի Շի րա կա վան կամ Ա նեանք գյու ղում: Սկզբնա կան 
կրթությունը ստա ցել է Դպր ևան քի դպրո ցում, ո րը ժա մա նա
կի ու սում նա կրթա կան լա վա գույն հաս տա տություններից
էր: Այստեղ ուսուցանում էին «բազում գիտություններ»`
լեզուներ, քերականություն, ճարտասանություն, «համա

րողական» արվեստ, բնագիտական տարրական գիտելիք
ներ, աստվածաբանական և փիլիսոփայական գիտություն
ներ:Նա,իրիսկխոսքերով,յուրացնումէ«մեր`Հայոցազգի
դպրությունը»ևհմտանում«աստվածաշունչգրքերին»:

Ու սուց ման իսկ տա րի նե րին նա հան գում է այն մտքին, 
որ ա ռանց մա թե մա տի կա կան հիմ նա րար գիտելիքների`անհ
նարէխորապեսյուրացնելիմաստասիրությունը:Իսկքանի
որՀայաստանումնույնիսկբարձրտիպի(վանական)դպրոց
ներումուսումնականծրագրերըողջխորությամբուծավա
լովչէինընդգրկումբարձրագույնկրթությաներկրորդփու
լիառարկաները,ևչկայինհամապատասխանուսուցիչներ,

Շիրակացինմեկնումէարևմուտք(ԱրևմտյանՀայաստան),
լինում է Կարին–Թեոդուսոպոլսում, Սինոպում, 6ամիս սո
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վորում է մաթեմատիկոս Քրիստոսատուրի մոտ` Չորրորդ
Հայքում,բայցհամոզվելով,որվերջինս«սպառիչչիտիրա
պետում» մաթեմատիկական գիտությանը, մեկնում է Կոս
տանդնուպոլիս:Ճանապարհինհանդիպելովմիխումբհայ
րենակիցների`Շիրակացիննրանցխորհրդովուղևորվումէ
Տրապիզոն` բյուզանդական գիտնական Տյուքիկոսի մոտ,
ովիբրքաջածանոթէրոչմիայնմաթեմատիկականգիտու
թյուններին,այլևհայկականդպրությանը:

Տյու քի կո սի դպրո ցում ութ տարիսովորելուընթացքում
Շիրակացին լիովին յուրացնում է «համարողական գիտու
թյունը»,ծանոթանումէայլգիտություններինևհմտանում
«բազմաթիվայնպիսիգրքերի,որոնքմերլեզվովդեռչէին
թարգմանվել»: Այսինքն` հիմնական ուշադրությունը նա
դարձնումէայնգրքերի(գիտությունների)ուսումնասիրու
թյանը,որոնքդեռևսթարգմանվածչէինհայերեն:Հավանա
բար`խոսքընախբնագիտական–մաթեմատիկականբնույթի
աշխատություններիմասինէ:Շիրակացուգիտականհասու
նության գործում որոշիչ նշանակություն են ունեցել նրա
անձնական կարողությունները և ուսման ծա րա վը, հայ րե
նի քում ձեռք բե րած գի տե լիք նե րն ու Տյու քի կո սի հա րուստ 
գրա դա րա նը, որ տեղ նա աշ խա տել է ինք նու րույն (հայտ նի 
է, որ Տյու քի կո սի` որ պես մեծ գիտ նա կա նի և ու սուց չի մա սին 
տե ղե կությունըպահպանվելէմիայնՇիրակացումոտ:Ամե
նայնհավանականությամբ`նրամեծարումըհայգիտնակա
նինանհրաժեշտ էր, որպեսզի հիմնավորի իր կրթությանև
գիտելիքներիհիմնա րար լի նե լը, ին չը միջ նա դա րում ևս  տա
րած ված ե րևույթ էր):

Տասն մեկ տա րի ճա նա պար հոր դե լուց հե տո վե րա դառ
նա լով հայ րե նիք և ա ռաջ նորդ վե լով հայ րե նա սի րա կան վեհ 
զգաց մուն քով` Շի րակացինձգտումէիրհարուստուհամա
կարգվածգիտելիքներըդարձնելազգիսեփականությունը:
Այսնպատակովնագիտալուսավորականումանկավարժա
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կանլայնգործունեությունէծավալում,բարձրտիպիդպրոց
հիմնում, որտեղ ուսումնական ծրագրի ատաղձը կազմում
էինմաթեմատիկական–բնագիտականառարկաները(«քառ
յակ գիտություններ»): Դպրոցի հիմնադրումը կոչված էր
լրացնել ազգային–մշա կու թա յին կյան քի այդ լուրջ բա ցը: 
Նման խնդրի ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում էր ոչ միայն ու
սում նակր թա կան նոր ծրագ րի, դա սա վանդ ման նոր մե թո դի
կա յի մշա կում, այ լև հա մա պա տաս խան ու սում նակր թա կան 
ձեռ նարկ նե րի ստեղ ծում, ինչ պես նաև աշ խար հա յաց քա
յին–գա ղա փա րա կան և մե թո դա բա նա կանհիմնավորում:Նա
մշակումէիրժամանակիգիտություններիդասակարգումը,
որըհելլենիստականաշխարհումևմիջնադարումընկածէր
բարձրագույն դպրոցի ուսումնական ծրագրերի հիմքում:
Նաստեղծումէ«Քննիկոն»համալիրաշխատությունը,որ
տեղ ընդհանրացվում, համակարգվումև նորովի իմաստա
վորվում են անտիկ ու ազգային փիլիսոփայության և գի
տությանբազումնվաճումներ:Նալայնորենօգտագործելէ
նաևսեփականուսումնասիրությունների, մասնավորոպես`
աստղագիտական դիտարկումների և «բնաբա նա կան» հե
տա զո տությունների արդ յունք նե րը: 

Շի րակացու դպրոցում «քառյակ»՝ տեսական գիտու
թյուններից բացի, դասավանդվում էին նաև տոմարագի
տություն, աշխարհագրություն, չափագիտություն և այլ 
ա ռար կա ներ, ո րոնք սեր տո րեն առնչ վում էին «քառ յա կին» և 
կազ մում «հա րա կից»գիտությունների շարքը: Շիրակացու
ծրագիրը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ուսում
նակրթական հայեցակարգի զարգացման, կրթականառար
կաների հաջորդականության և ուսումնական համակարգի
դերակատարության ըմբռնման տեսանկյունից: Այսպես, ի
տարբերությունմիջնադարումգործողկրթականհամակար
գի՝ «եռյակի»և«քառյակի»հաջորդականուսուցման՝ հայ
գիտնական–մանկավարժիծրագիրընախատեսումէր«քառ
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յակ»գիտություններնուսանելուցհետոկրկինանդրադառ
նալ«եռյակ»գիտություններին,բայցարդենորակականայլ
մակարդակիվրաևգիտակիրառականբնույթիմիշարքհա
րակիցառարկաներիուսուցմամբ: 

VII դա րում հա յե րը շա րու նա կում էին առաջնորդվել
շարժական տոմարով, ինչը բազում դժվարություններ ու
շփոթություններէրստեղծումեկեղեցականտոներիհամա
կարգում: Անհրաժեշտ էր շարժական տոմարը փոխարինել
անշարժով,որպեսզի«չտեղաշարժվենտարվատոներըևժա
մանակիհարափոփոխեղանակները»:Անաստասկաթողիկո
սըայդբարդգործըհանձնարարումէՇիրակացուն,ով«հո
րինումէհայկականտոմարիհաստատունկարգը»,որպեսզի
չդիմել«հռոմեական զու գա վո րությա նը»: Նա միա ժա մա նակ 
հա մա պա տաս խա նեց նում է 15 ժո ղո վուրդ նե րի տո մար նե րը` 
532–ամ յա շրջա նի հա մար կազ մե լով զու գա հեռ հու լիա կան և 
հայ կա կան տո մար ներ: Սա կայն ա րաբ նե րի ներ խու ժու մը Հա
յաս տան և Ա նաս տաս կա թո ղի կո սի մա հը թույլ չտվե ցին տո
մա րա կան բա րե փո խում նե րը հաս տա տել ե պիս կո պո սա կան 
ժո ղո վում և դրանց հա ղոր դել պաշ տո նա կան բնույթ: 

Շի րա կա ցի–գիտ նա կա նը միա ժա մա նակ ազ գա յին–քա
ղա քա կան, գա ղա փա րա կան և հոգևոր արժեքների կրող է`
ձգտելովոչմիայնազգիգիտատեսականմտածողությանև
ուսումնակրթական մակարդակի բարձրացմանը,այլև հայ
րենասիրականոգովդաստիարակմանը:Այդնպատակովնա
իրնախորդներինմանդիմում է ազ գի պատ մա կան անց յա
լին, ազ գա յին կյան քի զա նա զան ո լորտ նե րին: Այս ա ռու մով 
հե տաքրք րա կան են նրա ո րոշ թվա բա նա կան խնդիր նե րը, որ
տեղ միջ նոր դա վոր ված ձ ևով հիմ նա վոր վում է հայ ժո ղովր դի 
ազ գա յին–ա զա տագրական պայքարի անհրաժեշտությունը
ևհաղթանակիհասնելուհնարավորությունը,ինչըարաբա
կանտիրապետությանպայմաններումձեռքէրբերումնաև
գաղափարաքաղաքականհնչեղություն:
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VII դա րում Հայ ե կե ղե ցու և հայ ժո ղովր դի հա մար ա ռա
վել հրա տապ ու գործ նա կան նշա նակություն ուներ քաղ
կեդոնականության և հակաքաղկեդոնականության առ
ճակատումը: Քաղկեդոնականությունը Բյուզանդական
կայսրության պաշտոնական գաղափարախոսությունն էր,
աշխարհակալ քաղաքականության կրոնագաղափարական
հզորզենքը:Քաջատեղյակլինելով«երկաբնակության»բա
նաձևիընդունմանիրականպատմությանը`նափաս տա կան 
հիմ քի վրա ցույց է տա լիս, որ այն «ընդունվել է» Քաղ կե
դո նի ժո ղո վում (451թ.)ո՛չ  թե ճշմա րիտ լի նե լու պատ ճա ռով, 
ո՛չ  թե քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու հայ րե րի և ա ռաջ նորդ նե
րի կամ քի, հա մոզ մունք նե րի ա զատ ու ան կաշ կանդ ար տա
հայտ մամբ կամ տե սա կետ նե րի ա ռողջ քննարկ ման հե տևան
քով, այլ ո րով հե տև այնբխումէրկայսերականշահերիցև
կայսերկողմիցբռնությանկիրառմանարդյունքէր:Ուստի`
«Քաղկեդոնիժողովականները՝ոմանքերկյուղից,իսկմյուս
ներըերեսպաշտությունանելովկայսրինևնրակնոջը՝հա
վանություն տվին Լևո նի նոր բա նա ձևի թղթին» [6, 392]:
Քաղ կե դո նի ժո ղո վի ո րո շու մը հայ մտա ծո ղը ի րա վամբբնո
րոշում է որպեսընդգծվածքաղաքականգործողությունև
ոչիբրևքրիստոնեականվարդապետությանճշմարիտհեն
քիբացահայտում,քրիստոսաբանականհիմնախնդրիճիշտ
մեկնաբանում:

Համեմատելովհայոցևհունացեկեղեցիներիդավանա
բանականդիրքորոշումներըևարձանագրելովպատմական
այն իրողությունը, որ հա յե րը Նի կիա յի ժո ղո վում հա վաք
ված սուրբ հայ րե րի ան մի ջա կան հե տևորդ ներն են` Ա նա
նիա Շի րա կա ցին իր «Հայտնության ճառում» հպարտու
թյամբհայտարարումէ,որմենք` հա յերս, «ինչ որ սո վո րել 
ենք, հաս տա տուն ենք պա հում ու չենք շեղ վում»ճշմա րիտ 
ու ղուց: Մինչ դեռ հույ նե րը, հե տապն դե լով բռնա տի րա կան 
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նպա տակ ներ, ի րենց իսկ սուրբ հայ րե րի նշմա րած ճա նա պար
հով չեն ըն թա նում, շեղ վել են հա վատ քի ճշմա րիտ ու ղուց և 
դա վա ճա նել ճշմա րիտ դա վա նան քին: Ուս տի` «մենք, – շա
րու նա կում է նա` դի մե լով հույ նե րին, – ձեզ պա տաս խա նե լու
խոսքչունենք,քանիորդուքչեքհետևումճշմարտությա
նը, այլ միշտ ձգտում եք իշ խա նության, բռնության և ճար
տա րության (ընդգ ծու մը. – Կ. Մ.)»1: 

Հա յոց ե կե ղե ցու հա կա քաղ կե դո նա կան դիր քո րո շու մը 
հայ ժո ղովր դի ազ գա յին, հո գևոր–մշա կու թա յին և գա ղա փա
րա քա ղա քա կան ան կա խությանհամարմղվողավանդական
պայքարիվառարտահայտություններիցէր,իսկայդհայե
ցակարգիպատմական,հոգևոր–բարոյականևտեսական–աշ
խարհայացքայինհիմնավորումը`ազգայինգաղափարախո
սությանմշակումը:Բացիայդ,Շիրակացուվերոհիշյալդա
տողություններըսկզբունքայիննշանակությունունեննրա
բնագիտական աշխարհայացքի և գիտամանկավարժական
գործունեությանհամարառհասարակ,ինչըստանումէնաև
տեսական–մեթոդաբանական ու պատմամշակութային հիմ

նավորում:Այդուհանդերձ`հայպատմագրությանմեջփորձ
էարվելԱնանիաՇիրակացուններկայացնելորպեսքաղկե
դոնականդավանանքիհետևորդ: 

 
* * *

 Շի րա կա ցու «բնա բա նությունը»գիտափիլիսոփայական
մտքիզարգացմաննախորդփուլերիիմաստավորմանևբնա
գիտականսեփականդիտումներիուհետազոտությունների
արդյունքէ:Այնտեսականևգործնականբնույթիմիշարք
նախադրյալներուներ.առաջին՝նախորդշրջանիհայտեսա
կանմտքիհամադրականաշխատանքինվաճումները:Երկ
րորդ՝թարգմանական,հատկապես`հունաբանդպրոցիգոր

1 Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն / Թարգմ., առաջ. և ծանոթ. 
Ա. Գ. Աբրա համ յանի և Գ. Բ. Պետրոսյանի, Եր., 1978, էջ 158:
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ծունեությունը,որիշնորհիվհայերենիվերածվեցինանտիկ
ևվաղքրիստոնեականմտքիբազումհուշարձաններ,որոնք
աշխարհի ու բնա կան ե րևույթ նե րի մա սին ստվա րա ծա վալ 
և բազ մաբ նույթ նյու թեր ու գա ղա փար ներ էին պա րու նա
կում: Դրանք եր կա կի դե րա կա տա րություն ու նե ցան. ա) հայ 
ի րա կա նության մեջ ներմուծվեցին տիեզերքի և բնության
մասին բնափիլիսոփայական, բնագիտական բազմաթիվ
գաղափարներուամբողջականհայեցակարգեր,բ)մտածա
կան նյութ ծառայեցին հայ գիտականև բնափիլիսոփայա
կանմտքի ձևավորման համար: Երրորդ՝ԴավիթԱնհաղթի
գիտությունների դասակարգումը, որի համաձայն` բնագի
տությունը կազմում է տեսական փիլիսոփայության առա
ջինաստիճանը,ևդրայուրացումըանհրաժեշտէմաթեմա
տիկական գիտություններին, ապա աստվածաբանությանն
անցնելու համար:Չոր րորդ՝ VII դա րում տե ղի էր ու նե նում 
տա րան ցիկ ա ռևտ րի աշ խու ժա ցում, ար տադ րության, ար
հեստների, գյուղատնտեսության որոշակի զարգացում, շի
նարարական, հատկապես` եկեղեցական աշխատանքների
ծավալումևայլն, ինչընաևբնագիտական–մաթեմատիկա
կան–տեխնիկականխորգիտելիքներէրպահանջում:

Շիրակացու տեսական ժառանգությունն ընդգր կում է 
ժա մա նա կի բնա գի տա կան–մա թե մա տի կա կանգիտելիքիգրե
թե բոլոր բնագավառները՝ տիեզերագիտություն, թվաբա
նություն (տեսական և գործնական), աստղաբաշխություն,
երաժշտությանտեսություն,չափագիտություն,աշխարհա
գրություն, օդերևութաբանություն և այլն: Այն ոչ միայն
հայ,այլև համաշխարհային բնագիտությանպատմության
արժեքավորէջերիցէ:

Շիրակացուհիմնականերկասիրությունը«Տիեզերագի
տությունն» է, որը պահպանվել է համառոտ և ընդարձակ
խմբագրությամբ: Հավանաբար` այն նախատեսված էր որ
պես ընդհանուրտեսական բնագիտության համակարգված
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շարադրանքևբնագիտությանընդհանուրներածականդա
սընթաց:Այստեղ է նաձևակերպել իրաշ խար հա յաց քա յին 
հիմ նա րար սկզբունք ներն ու գա ղա փար նե րը, ան տիկ և քրիս
տո նեա կան տիե զե րագ րության առանցքային խնդիրները,
մշակելբնագիտականիմացությանընդհանուրմեթոդներն
ուեղանակները,որոնքկոնկրետացվելենբնությանմասին
գիտությանառանձինբնագավառներինուհարցերիննվիր
վածաշխատություններում: Հե ղի նա կը նախ բա ցա հայ տում 
է տիե զեր քի բաղ կա ցու ցիչ տար րե րը, դրանց հա մակ ցու
թյուններից ա ռա ջա ցած մար մին ներն ու ե րևույթ նե րը, ա պա 
տիե զեր քի կա ռուց ված քը, կա ռուց ված քա յին միա վոր նե րի 
բնույ թը, ձ ևը և չա փը: 

Սույն եր կին մոտ են տիե զե րա գի տա կան բնույ թի մի 
շարք փոք րա ծա վալ գրվածք ներ, ո րոնք վե րա բե րում են տիե
զե րա գի տության ու բնագիտության մասնավոր հարցերին
ևմասամբ լրացնում, ճշգրտում, իսկերբեմնավելի հստակ
են ներկայացնում «Տիեզերագիտության» մեջ արծարծված
հիմնարար որոշ գաղափարներ: Հայագիտության մեջ որոշ
տեքստերի հեղինակային պատկանելությունը համարվում
էր երկբայելի: Այսպես, «Աստղաբաշխական երկրաչափու
թյան» կապակցությամբԲ.Թումանյանընշում է, որդրա
նումառկատվյալները«ծաղկաքաղենհույնհեղինակների
աշխատություններից և դրանց ստացման եղանակները ու
չափումներըԱնանիա Շիրակացուն վերագրելը ճիշտ չէ»1:
Այնուհանդերձ,ժխտելովաշխատությանգիտականինքնու
թյունը`հեղինակըչիժխտումդրապատկանելությունըՇի
րակա ցուն: Նման կար ծիք է ար տա հայ տել նաև «Ամ պե րի և 
նշան նե րի մա սին»և «Աստ ղա բախ շությանմասին»գրվածք
ներիվերաբերյալ:Որոշհետազոտող ներ ա վե լի հա վա նա կան 
են հա մա րում, որ դրանք թարգմանություններ են հու նա կան 
1 Բ.Ե.Թումանյան, Հայ աստղագիտության պատմությունից, Եր.,1985, էջ 

138:
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աղբ յուր նե րից: Եվ, վեր ջա պես, դրանք դիտ վում են որ պես 
մեզ չհա սած ըն դար ձակ տեքս տե րի հատ ված ներ: Փոք րա ծա
վալ աշ խա տությունների և «Տիեզերագիտության» համա
պատասխան բաժինների համեմատական վերլուծությունը
հիմք էտալիս են թադ րե լ, որ դրանք նա խա տես ված եր կե րի 
նա խա պատ րաս տա կան նյու թե ր, ե լա կե տա յին գա ղա փար
ներ, տե սա կան հիմ նադ րույթ ներ են, ո րոնք մա սամբ օգ տա
գործ վել են«Տիե զե րա գի տության» և այլ աշ խա տություննե
րում:Դրանով կարելի է բացատրել թե՛ նմանություննե րը, 
թե՛ տար բե րություն նե րը, ո րոնք առ կա են «Տիեզերագիտու
թյան»և վե րոնշ յալ աշ խա տություն նե րի բո վան դա կության 
մի ջև: Չի բա ցառ վում, որ վեր ջին ներս Տյու քի կո սի գրա դա րա
նում կա տա րած բնա գի տա կան–մա թե մա տի կա կան բնույ թի 
հու նա կան աղբ յուր նե րի հա մա ռո տագ րություն ներն են: 

«Աշխարհացույցը» հա մաշ խար հա յին աշ խար հագ րա
կան և քար տե զագ րա կան գրա կա նության ար ժե քա վոր հու
շար ձան նե րից է, ո րը նույն պես պահ պան վել է հա մա ռոտ և 
ըն դար ձակ խմբագ րությամբ: XVII դա րից այն վե րագր վել 
է պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցուն (V դ.): XIX դա րում 
Ք. Պատ կան յա նը այն վե րագ րեց Ա նա նիա Շի րա կա ցուն: Հե
տա գա յում Հ. Մա նա նդ յա նը վե րած նեց հին վար կա ծը: Նրա 
հիմ նա կան փաս տարկ նե րից մեկն այն է, թե իբր«Աշխարհա
ցույցի» հե ղի նա կի հա յացք նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում 
Շի րա կա ցու աշ խար հա յաց քին: Հե տևե լով Հ. Մա նանդ յա նին` 
Ն. Պի կու լևս կա յան նույն պես պնդում է, որ, ի տար բե րություն
«Աշխարհացույցի» հեղինակի, ով պաշտպանում է երկրի
գնդաձևությանհայեցակարգը,Շիրակացին,ինչպեսևԿոս
մաԻնդիկոպլովը,«Տիեզերագիտության»մեջպաշտպանում
է երկրիտափակության գաղափարը:Ա.Գ.Աբրահամյանը
քննադատորենվերլուծելովՀ.Մանանդյանիփաստարկնե
րը,հիմնավորեցՔ.Պատկանյանիտեսակետը:Դրանիցհետո
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հայագիտությանմեջհամեմատականանդորրէրտիրում,և
գիտնականների համար կարծես «Աշխարհացույցի» հեղի
նակայինպատկանելությունըտարակուսանքչէրառաջաց
նում: Այնուհանդերձ, վերջերս Հ. Մանանդյանի վարկածը
նորիցդրվեցշրջանառության մեջ: Թեև հար ցի լու ծու մը չի 
կա րե լի ա վարտ ված հա մա րել, այ նուա մե նայ նիվ, ա վե լի հիմ
նա վոր ված է թվում այն տե սա կե տը, ո րի հա մա ձայն` նշված 
եր կը պատ կա նում է Շի րակացուն: Դրա օգտին է խոսում
նաևսույնուսումնասիրությունը,որտեղցույցէտրվում,որ
«Տիեզերագիտության»հե ղի նա կը ևս  պաշտ պա նում է երկ րի 
գնդա ձևությանգաղափարը:«Աշխարհացույցը»բաղկացած
է երկու հիմնական մասից` տեսական և նկարագրական: Ի
տարբերություն«Տիեզերագիտության»`այստեղուսումնա
սիրության կենտ րո նում Եր կի րն է` որ պես տիե զե րա կա ռույ ցի 
հիմ նա կան միա վոր նե րից մե կը:

Շի րա կա ցու թվա բա նա կան դա սա գիր քը, մաս նա վո րա
պես` թվա բա նա կան գոր ծո ղությունների աղյուսակները
հնագույնն են համաշխարհային մաթեմատիկական գրա
կանությանմեջ:«Մաթեմատիկականմշակույթիհնության 
ա ռու մով, – գրում է Դեպ մա նը, – Խորհրդային Միության ժո
ղո վուրդ նե րի մեջ ա ռա ջին տե ղում են հա յե րը: Հա յե րի մոտ 
VII դա րում ե ղել է հրա շա լի գիտ նա կան Ա նա նիա Շի րա կա ցին
… Իր աշ խա տություններում,բացիզուտմաթեմատիկական
խնդիրներից,արծարծումէնաևայլհարցեր`երկրիգնդա
ձևության, Լուս նի և Ա րե գա կի խա վա րում նե րի, բազ մանկ
յուն թվե րի, օ րա ցու ցա յին հաշ վում նե րի, ա րե գակ նա յին ժա
մա ցույց նե րի մա սին, և այդ ա մե նը նա ար տա հայ տել է մի դա
րաշր ջա նում, երբ եվ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե րի մոտ գրե թե ոչ 
ոք այդ հար ցե րի ու սում նա սի րությամբ չէր զբաղ վել»1:

Թվա բա նությանդասագրքիպահպանվածհատվածները
վերաբերումենլոգիստիկային`գործնականթվաբանության
բնագավառին:ՆկատիունենալովՇիրակացուգիտաուսում
1 È. ß. Äåïìàí, Èñòîðèÿ àðèôìåòèêè. Ì., 1959. Ñ. 18. 
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նականաշխատությունների կառուցվածքային սկզբունքը`
ընդհանուրիցդեպի մաս նա վո րը, այլ կերպ ա սած` տե սա կան 
հիմ նադ րույթ նե րից և հիմ նա վո րում նե րից գործ նա կան հար
ցե րի քննար կու մը, ինչ պես նաև հատ ված նե րի բնույ թը` կա
րե լի է հա մա ձայն ել Հ. Օր բե լու կար ծի քին, որ դա սա գիր քը 
ու նե ցել է նաև «տեսականմաս»1:

Ա նա նիա Շի րա կա ցու գի տա կան ժա ռան գությանմեջկա
րևոր տեղ է գրավում հռչակավոր տոմարագետ Անդրիաս
Բյուզան դա ցու (IV դ.) տո մա րի մեկ նությունը, որը բազ
մաթիվ տեղեկություններ է պարունակում նաև հայկական
օրացույցիմասին:Հայգիտնականիաշխատությանարժեքը
ավելիէմեծանում,եթենկատիունենանք այն հան գա ման քը, 
որ  Անդ րիաս Բյու զան դա ցու եր կի բնա գի րը չի պահ պան վել: 

Հայ բնա գի տա կան մտքի հե տա գա զար գաց ման հա մար 
կա րևոր նշա նա կություն ուներ նաև նրա բառակազմական
և տերմինաշինական գործունեությունը, մասնավորապես`
աստղագիտական հայերեն տերմինների մեկնաբանության
ուճշգրտմանուղղությամբ: 

Շի րա կա ցու մա թե մա տի կա կան գի տե լիք նե րը ար տա
հայտ վե ցին նաև ե րաժշ տա կան ա կուս տի կա յի բնա գա վա
ռում: Հե տևե լով Դա վիթ Ան հաղ թի տե սա կան հիմ նադ րույթ
նե րին (թվե րի հա րա բե րություններըմիաժամանակձայնա
յինհարաբերություններ են) և այդ նպա տա կով ըն դօ րի նա
կե լով նո րապ յու թա գո րա կան Նի կո մա քո սի (IIդ.)աղ յու սա
կը` նա ստեղ ծեց «տաս նոր դա կան աղ յու սա կի» հայ կա կան 
տար բե րա կը: Դրա նով նա էա պես հարս տաց րեց «հայերաժշ
տագիտությունը` ձայների, ձայնամիջոցների և ձայնաշա
րերիկազմությանըվերաբերողնորգաղափարներով»2:Շի
րակացու երկերում այդ աղյուսակը կազմված է թվագրու
թյանհին հայ կա կան հա մա կար գի հա մա ձայն: Լա վա գույնս 
1 Âîïðîñû è ðåøåíèÿ âàðäàïåòà Àíàíèÿ Øèðàêàöè, àðìÿíñêîãî ìàòåìà

òèêà VII âåêà / Ïåð. È. À. Îðáåëè. ÑÏá., 1918, Ñ. 10. 
2 Բ.Ե.Թումանյան, Հայ աստղագիտության պատմությունից, էջ 172:
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ար տա հայ տե լով մո նո դիկ ե րաժշ տության ձայնային հիմքի
ակուստիկական հարաբերություն նե րը` այն Հա յաս տա նում 
գո յա տևեց ողջ միջ նա դա րի ըն թաց քում: Մեծ գիտ նա կա նը 
հո րի նել է մի շարք շա րա կան ներ1:

Շի րա կա ցու եր կե րի շնոր հիվ ա վարտ վեց բնա գի տա կան 
ուղ ղության ձևավորումը հայ տեսական մտքի պատմու
թյան մեջ, ո րը միա ժա մա նակ փաս տագ րա կան և տե սա կան 
հիմք ծա ռա յեց XI–XVդա րե րի բնա գի տա կան մտքի հա մար: 
Իսկ կրթությաննրանործրագիրնուուսուցմանմեթոդիկան
ուրվագծեցին միջնադարյան Հայաստանի բարձրագույն,
մասնավորապես` բնագիտական–մաթեմատիկական կրթու
թյան հետագա զարգացման ուղիները: Հայ գիտնականի
գրավորժառանգությունը ո րո շա կի ազ դե ցությունէունե ցել 
ոչ միայն հայ, այ լև մի շարք բյու զան դա կան գիտ նա կան նե րի 
ուս մունք նե րի վրա:

 Շի րա կա ցու կյանքն ու գոր ծը, նրա` որ պես «մեծ բնա
խույ զի» հե ղի նա կությունըարտահայտվելեննաևժողովր
դական գիտակցության մեջ մի շարք ավանդությունների
ձևով:Մասնավորապես`նրանէվերագրվումերկա թից ոս կի 
ստա նա լու գաղտ նի քի գյու տը, հա մասփ յուռ բույ սի հայտ
նա բե րու մը, ո րը միջ նա դար յան Հա յաս տա նում հա մար վում 
էր ի մաս տության,գիտության,հնարամտության խորհր դա
նի շը և պա հա պա նը: 

2. Բնա գի տու թյան տե սա կան հիմ նա վո րու մը: 
Հե թա նո սա կան փի լի սո փա յու թյան և

քրիս տո նեա կան ի մաս տու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը

Բնագիտական–մաթեմատիկական գիտելիքների հա
մակարգումըևդրանցհարաբերական ինքնուրույնության
կարգավիճակհաղորդելըպահանջումէինաշխարհայացքա
1 Í. Ê. Òàãìèçÿí, Òåîðèÿ ìûçûêè â äðåâíåé Àðìåíèè. Åð., 1977. Ñ. 109, 

121. 
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յինևտրամաբանականհիմնավորում,ինչպեսնաևհետազո
տականհամապատասխանսկզբունքներիմշակում:Այլկերպ
ասած`անհրաժեշտէրապացուցելբնափիլիսոփայականհե
տազոտությունների օրինականությունը քրիստոնեական
վարդապետությանշրջանակներում:Նշվածխնդիրըբովան
դակում էր նաև անտիկ և քրիստոնեական ուսմունքների, 
բանականության և հավատի հարաբերակցության հարցը, 
ինչըմտահոգումէրքրիստոնեությանդեռևսառաջինջա
տագովներին: Վաղ ջատագովության մեջ ձևավորվում են
երկու հակադիր մոտեցում` հանդուրժողական և մերժողա
կան: Հանդուրժողականը հետևում է Փիլոն Ալեքսանդրա
ցումեկնարվեստիսկզբունքներին:ԸստՓիլոնի,հունական
փիլիսոփայությունը և հինկտակարանային իմաստությու
նըսնվումենմիևնույնաղբյուրից`աստվածայինբանակա
նությունից (Լոգոսից): Սակայն, եթե հինկտակարանային
իմաստությունը մարգարեներին անմիջապես հաղորդված
Աստծուխոսքնէ (Լոգոսը),ապահունականփիլիսոփայու
թյունը`արարվածաշխարհումարտացոլված«խոսքի»մարդ
կայինվերարտադրությունը:

Փիլիսոփայական ըմբռնման Լոգոսի և հուդայական
կրոնի համադրման, անտիկ փիլիսոփայությամբ հուդայա
կանության հիմնավորմանայսփորձը II դարում լայնորեն
օգտագործվել է քրիստոնեության գաղափարախոսների
կողմից:Այսպես,ՀուստինոսԻմաստասերի,Աթենագորասի, 
Թեոփիլոսի,ՀիպպոլիտՀռոմեացուևայլոցկարծիքով`ան
տիկմիտքնիրդրականմասովչիհակասումքրիստոնեական
ուսմունքին:Աթենագորասնառաջադրում է նաև հավատը
բանականությամբ լրացնելուանհրաժեշտությանդրույթը: 
Իսկ Հուստինոսի աշակերտ Տատիանոսն ու նրա հետևորդ

ներնանտիկմշակույթըհամարումենբացարձակմոլորու
թյուն` «սատանայիծնունդ»:
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Հիշյալ խնդիրներն առանցքային են դառնում Կղեմես
Ալեքսանդրացուուսմունքում:Միկողմիցբանականգիտե
լիքընավերէդասում«չլուսավորված»հավատից,իսկմյուս
կողմից` հետևելով Փիլոնին, իմաստասիրությունը ենթար
կում աստվածաբանությանը («իմաստասիրությունը աստ
վածաբանությանաղախիննէ»):Կղեմեսըձգտումէհամադ
րել վերոհիշյալ սկզբունքները, մշակել միջին տարբերակ, 
որնարտացոլվածէնրամյուսհռչակավորդրույթում.ճշմա
րիտփիլիսոփայությունըքրիստոնեականկրոննէ:ԸստԿղե
մեսի`բազումենդեպիճշմարտությունըտանողուղիները, 
որոնցիցՀինԿտակարանըևհունականփիլիսոփայությունը
կրումեննախախնամությանհատուկկնիքը:Ուստի`փիլի
սոփաներըհույներիյուրօրինակմարգարեներնեն:Ավելին, 
նույն նախախնամության կամքով հույներն իրենց ուս
մունքներիճշմարիտմասըքաղելենՀինԿտակարանից:Այս
միտվածությունըհետագայումանվանվումէփիլիսոփայու
թյանքրիստոնեականացումևքրիստոնեությանփիլիսոփա
յականացում:

Ըստ Կղեմեսի` փրկության համար բավական է հա
վատալ: Հավատը «հապավված գիտելիք» է, որին, ի վերջո, 
ձգտում է նաև հունական փիլիսոփայությունը: Բայց հա
վատըմատչելիէբոլորին,իսկփիլիսոփայությունը`քչերին, 
հավատը տրված է որպես շնորհ, իսկ փիլիսոփայությունն
իմացության երկարատև գործընթաց է և ապահովագրված
չէ սխալներից: Իմացության պատմության տեսանկյունից
արդիականէհնչումնրամեթոդաբանականսկզբունքը,որ
հա վա տը յու րա քանչ յուր ճա նա չո ղա կան գոր ծո ղության ան
կապ տե լի մասն է, որ ցան կա ցած գի տե լիք պա րու նա կում է 
նաև հա վա տի տարր` ա ռա ջադ րե լով հա վա տի և գի տե լի քի 
ի մա ցա բա նա կան միաս նության գա ղա փա րը:

Այսպիսով` քրիստոնեական գիտելիքը նույն քրիստո
նեական հավատն է, որը ստանալով բանական իմաստավո
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րում` ըմբռնելի է դառնում նաև բանականության համար: 
Կղեմեսն առաջին անգամ հստակ ձևակերպեց հավատի ու
բանականության, աստվածաբանության և փիլիսոփայու
թյաններդաշնակությանսկզբունքը,որըհետագայումզար
գացվեց Կապադովկյան հայրերի, Օգոստինոս Երանելու, 
ԹովմասԱքվինացուևքրիստոնեությանայլդասականների
երկերում: Այս գաղափարները ստեղծագործաբար յուրաց
րեցևզարգացրեցնաևհայփիլիսոփայական–աստվածաբա
նականմիտքը,հատկապես`ԱնանիաՇիրակացին:

Շրջապատող աշխարհը, ըստ Շիրակացու, թե՛ անտիկ
(«արտաքին»),թե՛քրիստոնեականմտածողներիտեսաբան
ման օբյեկտն է, ուստի` սեփական բնափիլիսոփայության
ստեղծման համարանհրաժեշտ է ճիշտ կողմնորոշվել բազ
մաթիվևբազմաբնույթ, իսկհաճախնաևիրարամերժուս
մունքներիմեջ:Նրահիմնականհետազոտականսկզբունքն
է.նախ`պետքէհերքել«հեթանոսգիտնականներին»ևհետո
միայնդիմելեկեղեցականուսմունքիշարադրմանը,որովհե
տև«այսէօրինականը»ևայսպեսէ«բացահայտվումճշմար
տությունը»: Ընդսմին, «հերքելը» (առարկելը) ու «շարադ
րելը»հետազոտականմիասնականմեթոդիտարբեր,բայցև
փոխկապակցված կողմերն են, որի նպատակն է ճշմարտու
թյանբացահայտումը:

Հեթանոսական փիլիսոփայության տարաբնույթ ուս
մունքները Շիրակացին բաժանում է երկու խմբի` «չար» և
«բարի»: Ընդ որում` հեթանոսական «խելագար, ցնդաբան
իմաստունների» ուսմունքները, որոնք «Աստված չցանկա
ցանճանաչել»հարկչկաշարադրելևհանգամանալիքննա
դատությանենթարկել,քանզիդաարդենարվածէքրիստո
նեականեկեղեցու«սուրբհայրերիկողմից»:Իսկեթեայդպի
սի քայլեր, այնուամենայնիվ, ձեռնարկվում են, ապա սոսկ
դրանցօրինակովբարիիմաստուններիճշմարտացիությունը
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ցույցտալունպատակով:Բարիիմաստուններնեն«հեթանոս
այնգիտնականները»,որոնցՊողոսԱռաքյալը«աստվածա
ճանաչիմաստուններէ»անվանում,այսինքն` «որոնքընդու
նեցինմեկաստվածությունը`անստեղծևամենակատարյալ, 
որըբոլորզգայականևհոգևորէություններիպատճառնէ»: 

Հետևելով դասական և հայ հայրաբանության ավան
դույթներին, մասնավորապես` ԵզնիկԿողբացուն, Շիրակա
ցին որոշակի ընդհանրություն ու նմանություն է գտնում
հեթանոսական մի շարք ուսմունքների և քրիստոնեական
վարդապետությանմիջև:

Մեթոդաբանական վերոնշյալ սկզբունքը Շիրակացին
հիմնավորում է թե՛ տեսական, թե՛ պատմական եղանակ
ներով: Պատմական (ժամանակագրական) հիմնավորումը
պայմանավորվածէգիտելիքիծագման,զարգացմանևժա
ռանգորդման նրա ընկալումով: Նշված խնդիրը հայ գիտ
նականինհետաքրքրումէնաևգիտությանհեթանոսական
և քրիստոնեական ընկալումների հարաբերակցության, հե
թանոսականուքրիստոնեականաշխարհայացքայինհամա

կարգերումգիտությանտեղի,դերիևգործառույթներիվեր
լուծությանտեսանկյունից:ՀետևելովՊլատոնինևԴավիթ
Անհաղթին` Շիրակացին գիտության ստեղծման հարցում
առաջնությունըտալիսէհեթանոսներին:Մասնավորապես
անդրադառնալովաստղաբաշխությանը`նանշումէ,որայն
առաջացել է «քաղդեացիների մոտ: Հետագայում նրանցից
սովորեցին եգիպտացիները և հույները ուավելի զարգաց
րինայն:Թեպետնրանք(քաղդեացիները)ջանացինհետևել
իմաստասիրությանը,սակայնմեծպատրաստությունչունե
նալուհետևանքովչկարողացանխորամուխ լինելևբարձ
րանալմինչևլուսատուներիիմացությանաստիճանը,հաս
նելվերինպատճառականությանբացատրությանը»1: 

1 ԱնանիաՇիրակացի,Մատենագրություն, էջ 79:
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Իսկ ինչպե՞ս են հարաբերակցվում հեթանոսական գի
տությունն ու քրիստոնեության հայրերի ուսմունքները: 
Շիրակացու կարծիքով` հին ժամանակներումևս,այսինքն` 
մինչև քրիստոնեության երևան գալը «իմաստուն մար
դիկ...մանուկհասակիցիրենցկյանքընվիրելեներկնային
երևույթներիուսումնասիրությանըևխորացելենիմաստա
սիրականգիտությանէությանմեջ,հասկացելենամենինչ
ևմտքովվերխոյացելերկնաճեմբարձրությամբ:Ինչվերա
բերումէայն«եկեղեցուուսուցիչներին,որոնքիրենցկյան
քընվիրելենուսումնասիրության»,ապանրանք,անցնելով
ամենկարգիճգնություններիմիջով, «պահելենաստվածա
յինհավատքըևխորամուխեղելգիտությանմեջ»: 

Այսինքն` եթեհեթանոսականգիտություննառաջացել
էաշխարհիմացությանբնականհակումիհետևանքով,ապա
քրիստոնեության հայրերի հետաքրքրությունը գիտական
գիտելիքների նկատմամբ պայմանավորված է աստվածա
յինհավատիբանականհիմնավորմանևպաշտպանության
խնդիրներով:Այլկերպասած,եթեհեթանոսներիհայացքն
ուղղվածէտիեզերքիբացատրությանը,ապաեկեղեցուու
սուցիչները խորանում են առկա գիտելիքների ոլորտը` 
քրիստոնեականվարդապետությանճշմարտություննապա
ցուցողբանականփաստարկումներիհայտնաբերմաննպա
տակով:Հեթանոսականգիտությանօբյեկտըտեսանելիտիե
զերքն է` իր կառուցվածքային մասերով, իսկ տեսաբանող
քրիստոնեական հեղինակներինը` արտաքին գիտության
տվյալները:Այստեղիցհետևումէ,որհեթանոսիմաստասեր
ներիճանաչողականգործունեությանարդյունքըքրիստո
նեական իմաստասերների համար հավատի, Աստվածաշնչի
դրույթներիբանականփաստարկմանհիմքնէ:

Դա պայմանավորված է նաև այն բանով, որ «Սուրբ
Գրքի օրենքները չենհակասում բնականիմաստությանը», 
այլ դրանք կազմում են միասնություն: Ուստի` «առաջին
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իմաստասերները մեզ համար դաստիարակ դարձան»: Այդ
իսկ պատճառով` «մեր առաջին հոգևոր հայրերը վերցրին
նրանցից ճշմարտության խոսքերը, որպեսզի երկու կողմե
րով` [իմաստության] արմատով և ծայրերով, պահեն մեզ
աստվածայինհավատքիմեջ,որպեսզիմենքհագենանք[ծա
ռի]ծայրերիպտուղներովևհաստատունարմատիշնորհիվ
միշտծաղկենքևպտղաբերենքգիտությանմեջ»1: 

Այսպիսով` եկեղեցու հայրերի ուսմունքները խարսխ
վածենՍուրբԳրքիևհեթանոսական,առաջինհերթին`հին
հունականգիտությանուփիլիսոփայությաննվաճումների
վրա: Քրիստոնեության հայրերը յուրացրել են այդ գիտե
լիքը և հարմարեցրել աստվածային հավատին: Հավատը և
հեթանոսականգիտելիքը(դրականմասով)իրարչենհակա
սում,կազմումենմիասնություն`որպեսծառիարմատնու
ճյուղերը:

ԴրանովՇիրակացինառաջադրումէ«բնական»ևքրիս
տոնեականիմաստություններիանհակասականությանգա
ղափարը, որըկարևորնշանակությունունիինչպեսՇիրա
կացուաշխարհայացքի,այնպես էլ հայ միջնադարյան ողջ
գիտափիլիսոփայականմտքիբնութագրմանհամար:

Սակայն հեթանոսական և քրիստոնեական իմաստու
թյանանհակասականությանսկզբունքըկիրառելիէրտեսա
բանելուայդերկուձևիընդհանուրխնդրակարգիշրջանակ
ներում:Ինչվերաբերումէգիտելիքիայնբնագավառներին, 
որոնք չեն արտացոլվել Սուրբ Գրքի տեքստերում կամ էլ
աղոտենևհամակարգվածչեն,ապանմանդեպքերում,ըստ
Շիրակացու,հարկավորէդիմելհունականուսմունքներին` 
լրացնելովգիտելիքիառկաբացը:Այսպես, «Աշխարհագրու
թյան մասին Աստվածաշնչում չկան լիակատար տեղեկու
թյուններ, [իսկեղածներըցրվածենայսուայնտեղևբարդ
1 ԱնանիաՇիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար / Աշխատ.` Ա. Գ. Աբ

րա համյանի, Եր., 1940, էջ 30:
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ենուդժվարհասկանալի],այդպատճառովէլհարկադրված
ենքդիմելուհեթանոսգիտնականներին, որոնքաշխարհա
գրությունը ստեղծել են շնորհիվ ճանապարհորդության և
նավագնացությանուճշտելերկրաչափությամբ»1: 

Անտիկ շրջանի և քրիստոնեության տեսական աղբ
յուրների համեմատությունը հանգեցրեց երկու հիմնական
մակարդակի առանձնացման. 1) ընդհանուր խնդիրներ և
գիտելիքի ոլորտներև 2)խնդիրների ուգիտելիքիտեսակ
ներ,որոնքբացակայումենքրիստոնեությանգրավորաղբ
յուրներում: Այլ կերպ ասած` քրիստոնեական գիտության
մատրիցանչիհամընկնումանտիկգիտությանմատրիցայի
հետ: Ուստի, եթեառաջին դեպքումանհրաժեշտ է վերլու
ծելևհամակցելանտիկուքրիստոնեականհայեցակարգերը, 
ապաերկրորդդեպքումկարելիէսահմանափակվելանտիկ
տեսությանքննարկմամբ:Նմանդիրքորոշումիցտրամաբա
նորենհետևումէ,որգիտելիքիտեսակներիշրջանակըորո
շելուհամարՇիրակացին,բնականաբար,ելնումէգիտելիքի
անտիկհամակարգից:Իվերջո`դաորոշիչդերէխաղումգի
տելիքի պատմամշակութային մի դարաշրջանից (հեթանո
սությունից)մյուսին(քրիստոնեությանը)անցնելուգործըն
թացիբնութագրմանհամար:

Վերոշարադրվածիցհետևումէնաև,որ`Շիրակացին՝ա) 
նշմարումէմարդկայինգիտելիքիառաջացմանևզարգաց
ման,պատմամշակութայինտարբերդարաշրջաններումգի
տելիքի ժառանգորդման ու համապատասխան ձևափոխու
թյան որոշ օրինաչափություններ, բ) մարդկային իմացու
թյունը համարում էգիտելիքների ձեռքբերմանվերընթաց
շարժում,ամբողջականգործընթաց,որըբաղկացածէերկու
հիմնական փուլից` հեթանոսական և քրիստոնեական, գ) 
հիմնականումճիշտէ բնութագրումքրիստոնեականմտքի

1 ԱնանիաՇիրակացի, Մատենագրություն, էջ 258:
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ձևավորման իրական ընթացքը, ակունքները, բնույթն ու
ուղղվածությունը:

ԱնանիաՇիրակացինպաշտպանումէայնտեսակետը, 
որի համաձայն` այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, լինում
էերկուտեսակի`անմարմինևնյութական:Քանիորնյու
թը«սկզբնավորվածէ», ուստի`այնչիկարողամբողջգոյի
սկիզբլինել,քանզիիբրևայդպիսին`այնպետքէիրգոյաց
մանհամարայլ`ոչնյութականպատճառևսկիզբունենա: 
Հակառակ պարագայում, այսինքն` նյութականի սկիզբը
նյութականընդունելուդեպքումսկզբիհարցըչիլուծվում, 
որովհետև մենք ընկնում ենք անվերջության գիրկը: Եթե
նյութականգոյացություններըսկզբնավորվածեն,իսկայն, 
ինչսկիզբունի,առաջանումէանսկիզբգոյից,ապապետքէ
ընդունել,որանսկիզբգոյնանմարմինէ:Այն,ինչանսկիզբ
է,արարվածչէ,իսկայն,ինչարարվածչէ,դուրսէտարածու
թյունից:Միաժամանակ«այն,ինչարարվածչէ,բոլորգոյա
ցություններիԱրարիչնէ»:Քանիոր«նաանեղէ,հետևաբար
պարզէ,որբոլորեղածներընրանիցեն[իրենց]գոյության
սկիզբնառել:Իսկորիցսկիզբենառել,նագերագույնէ,քան
նրանիցառաջացածները...նաէզգայականևիմանալի[գո
յացությունների]սկիզբնուԱրարիչը»1: 

Այսպիսով` Շիրակացին տեսական–տրամաբանական
եղանակով հիմնավորում է Աստծու գոյությունը` որպես
անսկիզբ, անարար, անմարմին, տարածությունից և ժամա
նակից դուրս գտնվողգերագույն գոյ, որը բոլոր գոյացու
թյուններիսկզբնապատճառնուստեղծողնէ:Իսկարարված
աշխարհն ունի սկիզբ, գտնվում էտարածությանև ժամա
նակիմեջ,նյութականէ,այսինքն`ենթակաքայքայմանու
ոչնչացման:Նահերքումէանտիկնյութապաշտ–իմաստա

սերների ուսմունքները, ովքեր «հեթանոսական խելագա

1 ԱնանիաՇիրակացի, Տիեզերագիտութիւն, էջ 3:
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րությամբ ... չցանկացան ընդունելԱստծուն և [աշխարհի] 
լինելիությանպատճառըևեղածգոյացություններինյութը
հյուլենհամարեցին»1: 

Նյութականաշխարհումամենինչգտնվումէշարժման
մեջ:Այսհարցումևսհայիմաստասերիհիմնականխնդիրն
է շարժման սկզբնապատճառի բացահայտումը, այսինքն` 
ինքը` սկզբնապատճառը շարժո՞ւն է,թեանշարժ:Սկզբնա
տարրերիկապակցությամբՇիրակացինգրումէ. «եթեսրանց
հատուկէշարժումը,ապաո՞րնէնրանցշարժմանաղբյու
րը,և եթեկամիուժ, որը շարժումէնրանց,ապապետքէ
պարզել`ինքնաշա՞րժէայն,թե՞շարժվումէ[այլուժիազ
դեցությամբ]»:Հարցըչի լուծվումնաևայնդեպքում, եթե
տարրերիշարժմանսկզբնապատճառնընդունվիհինգերորդ
էությունը կամտարրը` եթերը, որը գտնվում է մշտնջենա
կանշարժմանմեջ:Այսինքն`նորիցանհայտ,անբացատրե
լիէմնումշարժմանաղբյուրը,քանիորայն,ինչգտնվում
էշարժմանմեջ,չիկարողշարժմանսկզբնապատճառլինել: 
Ուստի` «եթեկամիուժ,որըշարժումէայդհսկայականէու
թյունը, ապա անհրաժեշտ է, որպեսզի անշարժ լինի այն, 
ինչ շարժումէնրան:Իսկհաստատությունը,անփոփոխու
թյունըևանշարժությունընրահատկություննէ»:Այսպի
սով,օգտագործելովԱրիստոտելիհարցադրումներըևմտքի
տրամաբանությունը`Շիրակացինհանգումէայնեզրակա
ցության, որ շարժման սկզբնապատճառը, սկզբնաղբյուրն
անհրաժեշտաբար պետք է անշարժ լինի, որովհետև միայն
այսպիսիհարցադրմանդեպքումէվերանումշարժմանաղբ
յուրիանվերջծագողխնդիրը:Հետևաբար`գոյիանսկիզբև
անմարմինսկզբնավորողնուաշխարհիանշարժ,անմարմին
ևանփոփոխշարժիչընույնականեն:ԻսկայդպիսինէԱստ
ված` «ամենինչիԱրարիչնուշարժիչը»: 

1 Նույնտեղում,էջ 1:
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ԱստծուգոյությունըՇիրակացինհիմնավորումէնաև
միջնադարումտարածվածայնսկզբունքով,ըստորի`բնու
թյանզարգացմանմեջառկաէներքին` իվերուստտրված
նպատակաուղղվածություն (նպատակահարմարություն), 
որիաղբյուրնառաջինշարժիչնէ: «Բոլորարարածները,ըստ
Աստծու բարերարության և մարդասիրության, ստեղծված
ենհօգուտմարդկանց,քանզիինչպեսճշմարիտենարարչա
գործությանպատճառները,նույնպեսանսխալէնրախնա
մակալությունը»: 

Թեև Աստծու գոյության Շիրակացու փաստարկները
բանականեն,այնուհանդերձ,Աստվածանմատչելիէմարդ
կային իմացությանը: Մարդու բանականությունը սահմա
նափակված է արարված, տարածության և ժամանակի մեջ
գտնվող գոյացությունների իմացությամբ: Բայց քանի որ
մարդկային բանականությունը և աստվածային իմաստու
թյունըորոշակինմանությունունեն,ապա«եթեինքնիմա
նալին(Աստված)ցանկանա,ապանրանմանակցիբանակա
նությունըկհասնինրաըմբռնմանը,բայցոչթեէությունը
բացահայտելով,այլմիայնգոյություննիմանալով»,քանզի
«նրաէությունըոչմտքովկարելիէճանաչելևոչէլխոս
քով ընդգրկել»: Մյուս կողմից` հղելով Աստվածաշունչը, 
Շիրակացինպնդումէ,որ«ամենինչնրա(Աստծու)կողմից
խելամտորեն է հորինված», ինչի ակնառու ապացույցն են
հենց«աստվածայինստեղծագործությունները»:Իսկքանի
որվերջիններըկրումենաստվածայինիմաստությանկնիքը
ևհասուենմարդկայինիմացությանը,ուստի`մարդնիզո
րուէճանաչելԱստծուիմաստությանլոկարտաքինդրսևո
րումը,նրաարտացոլումնարարվածաշխարհում,ոչթեբուն
էությունը:

ԱյստեղդրսևորվումէնաևԱրիստոտելիփիլիսոփայա
կանհայեցակարգը,որըհետագայումանվանվեցԱստծուգո
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յությանտիեզերաբանականապացուցմանտեսություն:Այդ
ուսմունքի համաձայն` արարված աշխարհն իր իսկ գոյու
թյամբվկայումէԱրարչիգոյությունը:Այնբովանդակում
էնաևարարվածաշխարհիճանաչելիությանսկզբունքը`որ
պեսԱստծուգոյությանմեջհամոզվելուևաստվածայինին
հաղորդդառնալումիակուանհրաժեշտբանականպայման,
քանզի աստվածայինը լինելով ինքնին «աննկարագրելի և
անբացատրելի» մարդկային բանականության համար` ճա
նաչվումէայնամենիմիջոցով,ինչհնարավորէճանաչել,
այսինքն`նյութականաշխարհիիմացությամբ:

Միջնադարյանաստվածաբանությանևփիլիսոփայու
թյանկարևորագույնայսխնդիրըՇիրակացինմեկնաբանում
է երկու առումով: Մի կողմից` հետևելով Ծննդոց գրքին,
նա«Զատկիճառում»հայտարարումէ,որ«ամենայնարա
րածքլիևկատարեալստեղծան»:Մյուսկողմից`զարգացնե
լովջատագովականգրականությանմեջձևավորվածևհայ
աստվածաբանական ու բնափիլիսոփայական մտքի (Եզնիկ
Կողբացի,Եղիշե,ԴավիթԱնհաղթ)որդեգրածհամադրական

սկզբունքը` նա ձգտում է համակցել քրիստոնեական վար
դապետությունըևհինհունականուսմունքները:

Հայ նախորդ փիլիսոփաների համեմատ` Շիրակացին
ավելի հստակ է շեշտում այն միտքը, որ Աստված ոչնչից
նախ ստեղծել է չորս «սկզբնատարրերը»` հուրը, օդը, ջու
րը և հողը` դրանց հաղորդելով զույգ հակադիր որակներ
և շարժման կարողություն (որոնքանհրաժեշտ են համակ
ցության համար) և ուրվագծելով ստեղծվելիք աշխարհի
կառուցվածքը: Տարրերից օդը և հուրը «բնությամբ նուրբ
ենևնոսր»,իսկհողնուջուրը`«թանձրևխիտ»:«Իսկեր

կինքնուերկիրըևայնամենը,ինչգտնվումէդրանցմիջև`

Աստծուհրամանովստեղծվեցինայդնյութերից»`տարրերի
տարբերքանակականհամակցություններիցևխառնուրդից
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(ընդգծումը. – Կ.Մ.)1: Չորստարրերը բավական եղանաշ
խարհի կազմության համար: Այս տեսակետը լայն տարա
ծումէրստացելհայմիջնադարյանբնափիլիսոփայության
մեջ:Հետևաբար`Աստվածանմիջապեսչիմասնակցումֆի
զիկականաշխարհի կազմավորման ընթացքին, դատեղի է
ունենումարարվածսկզբնատարրերիևորակներիներունակ
հնարավորությունների իրականացման շնորհիվ, որոնք էլ
կազմումենտարրերի«բնությունը»:

Արարչագործությաննմանմեկնաբանությունըմիկող
միցվկայում էտարրերի «հավասարության»,ավելի ճիշտ`
տիեզերածնությանըդրանցհավասարմասնակցությանմա
սին,իսկմյուսկողմից`հաստատումերկնայինևերկրային
մարմինների ու երևույթների նյութական բաղադրության
նույնությունը:Այսինքն`Շիրակացինպաշտպանումէտիե
զերքի նյութական համասեռության սկզբունքը, ինչը հա
կասում էր անտիկ շրջանի, մասնավորապես` Արիստոտելի
բնափիլիսոփայական մտքի ավանդույթներին: Միաժամա
նակնրամոտտարբերակվումենհարցիկրոնաաստվածաբա

նականևգիտափիլիսոփայականհարթությունները:Հարկէ
նշել, որ ելնելովարիստոտելյանտրամաբանությանևՆոր
ժամանակիարևմտաեվրոպականմտածողությանսկզբունք
ներից, հետազոտողներնայս երկու հարթությունը հաճախ
հակադրում են իրար, դիտում իբրև հակասականության
դրսևորումմիջնադարյանմտածողիհայացքներում:Մինչ
դեռ բուն միջնադարյան մտածողության համատեքստում
նշվածհարթություններըո՛չհակադիրեն,ո՛չհակասական:
Բաննայն է, որ մի դեպքումխոսքը ճշմարտության սեղմ,
ավարտունևպատրաստիձևովարտահայտելու, իսկմյուս
դեպքում` նույն ճշմարտության, բայց արդեն ծավալված,

տրամաբանորենհիմնավորվածձևովներկայացնելումասին

1Նույնտեղում, էջ 3:
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է:Առաջինդեպքումճշմարտություննընկալվումէառանց
քննության` սոսկ հավատով, երկրորդ դեպքում` բանակա
նությամբ, դատողության միջոցով:Այսինքն`խոսքը միև
նույն ճշմարտությունըտարբեր լեզվով ու կերպովարտա
հայտելումասինէ:

Վերոշարադրվածիցհետևումէնաև,որորոշգոյացու
թյուններԱստվածստեղծելէանմիջապես,մյուսները`միջ
նորդավորված ձևով, ավելի ճիշտ` անմիջապես արարված
գոյացությունների(տարրերի)միջոցովկամ,ինչպեսինքնէ
ասում,«բնականբերմամբ»:Անմիջապեսարարվածսկզբնա
տարրերնիրենցէությամբպարզգոյացություններենևիբ
րև այդպիսիք` հավերժական (պարզությունը, անբաղադ
րությունը հավերժության անհրաժեշտ պայմանն են), իսկ
դրանցհամակցություններիցառաջացածնյութականմար
միններըբարդկազմությունունեն,ուստի`փոփոխականեն.
դրանքկազմավորվումեն,գոյատևում(աճում,զարգանում)
ևքայքայվում(մահանում,ոչնչանում):

Բաննայնէ,որեթեԾննդոցգրքիդրույթներնընկալվեն

բառացի,ապաիբրևԱստծուանմիջականարարածներ`կոնկ
րետառարկաներըև երևույթներըպետք էանփոփոխ, հա
վերժականլինեն,ինչըհակասումէոչմիայնԱստծուկար
գավիճակին, աստվածայինի և երկրայինի հարաբերության
բնույթին,այլևզգայականաշխարհիիրականգործընթաց
ներին,բնագիտականիմացությանարդյունքներին:Խոսքը
տվյալդեպքումսոսկաստվածաշնչյանդրույթներիբանա
կանմեկնաբանության,փիլիսոփայականլեզվովդրանցար
տահայտմանմասինէ:

Շիրակացուերկերումհաճախհանդիպող«բնություն»և
«բնական բերմամբ» հասկացությունները գերազանցապես

մեկնաբանվումենՆորժամանակիհասկացութայինհամա
կարգիտեսանկյունից`իբրևարտաքիննյութականաշխարհ:
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Միջնադարյան մտածողության առանձնահատկության
անտեսումը,ըստէության,հնարավորությունէտալիսմիա
կողմանի մոտենալ դարաշրջանի տեսական և աշխարհա
յացքայինգաղափարներին`դրանքանջատելովընդհանուր
աշխարհայացքային հենքից, մտածողության ամբողջական
համակարգից: Նշված հասկացությունները ներգրավվում
են մտածողության այլ համատեքստում, ինչի հետևանքով
աշխարհաստեղծման գործընթացը դիտվում է իբրև արար
չագործության այլընտրանքային տարբերակ, և կրկին հա
կասություն «հայտնաբերվում» մտածողի հայացքներում:
Մինչդեռ«բնականբերմամբ»հասկացությունըՇիրակացու
բնափիլիսոփայականմտածողությանհամատեքստումնշա
նակում էաշխարհի «բնության» (էության) մեջ ի վերուստ
ներմուծված ներունակությունների դրսևորում, բացահայ
տում:Ավելին`այդներմուծվածներունակություններիամ
բողջությունէլկազմումէնյութականաշխարհի«բնությու
նը»,«բնականէությունը»:Իսկաշխարհիկազմավորմանև
հետագա գործառնության ընթացքում գործող անհրաժեշտ
ուբնականօրինաչափություններըոչայլինչեն,քանայդ
«էության»օրինաչափդրսևորումները:Ուստի`հայգիտնա
կանի դիրքորոշումը որևէ հիմք չիտալիս եզրակացնել, թե
նրակարծիքով`բնությանբոլորմարմիններնուերևույթնե
րըառաջացելենառանցԱստծումիջամտության,արարչա
գործությանսխեմայիցբոլորովինտարբերձևով`«բնական
եղանակով» կամ «բնական զարգացման» հետևանքով: Շի
րակացումոտխոսքըոչթեարարչագործությանվարդապե
տությունիցշեղման,այլսոսկդրաբանականմեկնաբանու
թյանհնարավորտարբերակներիցմեկիմասինէ,որին,իդեպ,
հանդիպումենքարդենվաղջատագովությաններկայացու
ցիչՀիպպոլիտեսի(IIդ.)տիեզերաբանականհայացքներում:

Այսպիսով`հայփիլիսոփանառանձնացնումէգոյիերեք
մակարդակ̀ինքնաբավ,գերագույն,բացարձակհոգևորգոյ
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(աստվածայինէություն),արարված,բացարձակնյութական
գոյ(ֆիզիկականաշխարհ)ևմիջանկյալգոյ`չորստարրե
րը:Եվինչպեսանտիկբնափիլիսոփայությունը,այնպեսէլ
Շիրակացինթեևխոսումէկոնկրետպարզնյութերի (տար
րերի) մասին, այնուհանդերձ, դրանց էությունը ֆիզիկա
կանառումովանորոշէևարտազգայական(ոչնյութական):
Տարրերընյութականիվերածվելուներունակհնարավորու
թյունունենևզգայապեսընկալելիենդառնումմիայնմիա
խառնումիցհետո:Իսկմինչայդդրանքփաստորենդիտվում
ենորպես«հոգևորի»և«նյութականի»միասնություն:Տար
րերինմանմեկնաբանությունըորոշիմաստովհիշեցնումէ
Պլատոնի տարրական եռանկյունները, որոնք տարբերվում
են և' զուտ մաթեմատիկական ֆիգուրներից, և' զուտ ֆի
զիկական օբյեկտներից, այսինքն` մաթեմատիկական ֆի
գուրներեն`օժտվածֆիզիկականորոշհատկություններով:
Մյուսկողմից`այստեղնշմարվումէԱրիստոտելի«հնարա
վորություն–իրականություն» կատեգորիաների կիրառում,
որոնքվերաբերումենգոյությանձևին:Այստեսանկյունից

տարրերըպատկանումենգոյությաններունակձևին (հնա
րավորություն),իսկֆիզիկականաշխարհը`իրականությա
նը:Սակայն, հաշվիառնելովայնհանգամանքը, որգերա
գույնգոյըմիաժամանակգերագույնկատարյալգոյություն
է,կարելիէպնդել,որԱրիստոտելինշվածկատեգորիաների
հարաբերությանըՇիրակացինհաղորդումէհետևյալտեսքը
ևիմաստը,այնէ`«[բացարձակ]իրականություն–հնարավո
րություն–իրականություն»:

3. Տիե զեր քի ընդ հա նուր մո դե լը

 Անտիկ և միջնադարյան տիեզերաբանության կարևո
րագույնխնդիրներիցէրմեկկամբազմաթիվտիեզերքների
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գոյության հարցը: Շիրակացու տարրաբանությունն ունի
նաևտիեզերաբանականկտրվածք:Անտիկտիեզերաբանու
թյան(հատկապես`ԴեմոկրիտեսիևԱրիստոտելի)ոգովնա
գտնումէ,որտարրերըհաջորդումենիրարտարածության
մեջ`ստեղծելովհամակենտրոնշրջաններ.տիեզերքիկենտ
րոնումզետեղվածէանշարժերկիրը(հողը),իսկ«մյուսերեք
[տարրերը]համապատասխանաբարտեղավորվեցիննրանից
հետո»:Այսդասավորությունըկատարվելէ«բնականբեր
մամբ»`տարրերիծանրությանըև շարժմանհատկությանը
համապատասխան. առավել ծանրը հայտնվել տիեզերքի
կենտրոնում, իսկ առավել թեթևը` տիեզերքի սահմանագ
ծում: Դրանով է պայմանավորվածֆիզիկականտարածու
թյանառաջացումը, որը ոչ մեկի կողմից չի պատրաստվել

կամ ստեղծվել նախօրոք: Նույնիսկ «Արարիչն յառաջա
գույն նախախնամութեամբն տեղի ոչ պատրաստէր»1: Այս
գաղափարնաշխարհայացքայինսկզբունքայիննշանակու
թյունունիևանմիջականորենառնչվումէանտիկշրջանի
տիեզերաբանական վեճերին: Խոսքը նախ տարածության

(կամ դատարկության) գոյաբանական կարգավիճակի մա
սինէ,այսինքն`այնսուբստանցայինէ,թեոչ:Շիրակացին
մերժումէտարածությանև՛հավերժ,ինքնակագոյությու
նը,և՛դրաարարումը`համարելով,որայնսուբստանցային
չէ,որովհետևարարվածտարրերիբնականդասավորության
հետևանքէ:Շիրակացու(ինչպեսևԱրիստոտելիմոտ)տա
րածությունը նյութական է, իսկ նյութն ամբողջությամբ
պարփակվածէնրամեջ:Այստեղիցտրամաբանորենբխում
էնաևմիակաշխարհիգաղափարը:Ֆիզիկական–երկրային
ժամանակընույնպեսարարչագործությանհետևանքէ.այն
առաջացելէվերիներկնքիստեղծմանհետ:Վերիներկնքի

շարժումըչափավորումէերկրայինժամանակը:

1 Նույնտեղում, էջ 4:
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Այսպիսով,իտարբերությունտիեզերքի(ևսկզբնատար
րերի)հավերժությանհինհունականտեսականհիմնադրույ
թի`Շիրակացինպաշտպանումէտիեզերքիսկզբնավորված
լինելուքրիստոնեականհիմնադրույթըևքննադատումայն
մտածողներին, «որք զերկինև զերկիրանսկիզբնևանկա
տարասացին»:

Արարված աշխարհը, ըստ Շիրակացու, ամփոփված է
«հսկայականվերիներկնքի»մեջ,որը«հույներըեթերան
վանեցին,իսկքաղդեացիները`խիտհուր,ինչըընդունեցին
նաևեկեղեցականներիցշատերը»:Այն«պարփակելովամեն
ինչ,ընդգրկելով[բոլոր]գոյացություններնիրմեջ,տարած
վեց,պատեցբոլորաձևերկնքիսերտությամբբոլորտարրերը
իր մեջ:Եվ բավական եղավնրամեծատարած շրջանը, որն
արտաքուստ պատեց ամեն ինչ»: Իսկ այն, ինչ արարված
չէ, այսինքն` Աստված, դուրս է տարածությունից, տարա

ծությանմեջ չէևինքնէտարածությունբոլորգոյերիհա

մար («իսկ որանարար է, նոյն ևանտեղի է. ինքն էտեղի
ամենեցուն:Եվորանարարէ,Արարիչէբոլորեցուն»)1:Մի

կողմից` տարածությունը Շիրակացին նշանակում է Արիս
տոտելի«տեղ»հասկացությամբ,ինչըբացառումէդատարկ
տարածության գաղափարը:Մյուս կողմից` նա ընդունում
է երկու տեսակ տարածության գոյությունը` ֆիզիկական
(սահմանափակ) որպես բազում «տեղերի» ամբողջություն
(Արիստոտելի նման) և աստվածային (անսահման, բացար
ձակ,հավիտենական),որը«տեղ»`իբրևայդպիսինչունի(ի
տարբերություն Արիստոտելի): Առաջին տարածությունը
«նյութականէ»,սկզբնավորված,այսինքն`ոչսուբստնցա
յին,երկրորդը`«ոչնյութական»,հավիտենական,այսինքն`
սուբստանցային:Առաջինըկարգավորվածէ,իսկերկրորդը`

չկարգավորվածևորևէ«տեղ»չունի:Բացարձակ,հավիտե

1 Նույնտեղում, էջ 36:
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նականտարածությունը(ինչպեսևբացարձակժամանակը,
հավիտենականությունը)նույնականէԱստծուն:Այլկերպ
ասած`բացարձակտարածությունը (Աստված)ֆիզիկական
տարածությանպատճառնուարարիչնէ:

Վերիներկինքըմեր`արարվածաշխարհիֆիզիկական–

տիեզերականսահմանագիծնէ,մեծսահմանը,իսկերկիրը`
կենտրոնը`փոքրսահմանը:Դրանքարարվածլինելով`բա
ցարձակչեն, որովհետևնյութականաշխարհումամենինչ
հարաբերականէ:ԻսկքանիորԱստվածինքնէ«արարված
աշխարհի համարտարածություն»,ապահասկանալի է, որ
«աստվածային տարածությունը» պետք է լինի անսահմա
նափակ,անվերջևբացարձակ:

Այսպիսով`Շիրակացուտիեզերքիմոդելը,ըստէության,
չիհամընկնումԱրիստոտելի(ևպաշտոնականքրիստոնեա
կան)սահմանափակ,վերջավորտիեզերքիմոդելին,որիհա
մաձայն`«երկնքիցդուրսհավասարապեսչկաո'չ տեղ,ո'չ
դատարկություն, ո'չ ժամանակ»1, ևամեն ինչամփոփված
է տիեզերքի մեջ: Հայ գիտնական–իմաստասերը փաստո

րենառաջադրումէանսահմանափակևանվերջտիեզերքի

գաղափարը,որըորոշպարզաբանումներիկարիքունի:Շի
րակացումոտնշմարվողերկուտիեզերքիգաղափարըֆիզի
կականևաստվածային«տարածության»ընդունմանարդ
յունք է: Մի դեպքում խոսքը կարգավորված, նյութական,
սահմանափակ, արարված տիեզերքի մասին է, մյուս դեպ
քում`Աստծուգոյությանոլորտի,որնանսահմանափակէ,
անվերջ,անստեղծ,հոգևոր,բանական:Հասկացությունների
շփոթությունիցզերծմնալուհամարառաջինտիեզերքըկա
րելիէանվանելՓոքրկամֆիզիկական,երկրորդը`Մեծկամ
հոգևոր (աստվածային): Ընդսմին, Մեծ տիեզերքն ընդգր

կումէՓոքրտիեզերքը:

1 Аристотель. Сочинения. Т. III. С. 292. 
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ԻտարբերություներկրակենտրոնՓոքրտիեզերքի`Մեծ
տիեզերքը աստվածակենտրոն է, իսկ անսահմանության և
անվերջությանմեջկենտրոնհասկացություննիմաստազրկ
վումէ.այնգտնվումէ«տարածության»ցանկացածկետում,
որովհետևԱստվածամենտեղէևմիաժամանակ:

Քրիստոնեականառաջինմտածողներըպլատոնականու
թյան ոգով հակադրում էին ԵրկնայինԱստծուն և երկրա
յինաշխարհը:Ինչորառումովդահամապատասխանումէր
նաևտիեզերքիարտալուսնյաևստորլուսնյաաշխարհների
արիստոտելյան բաժանմանը: Արիստոտելն աստվածային,
անդրանցական(տրանսցենդենտ)ոլորտըևսընդգրկումէր
սահմանափակտիեզերքիմեջ`դրանհատկացնելովտիեզեր
քիարտալուսնյաաշխարհիվերինշերտը:Հայրաբանական
փիլիսոփայությունը(II–IIIդդ.)ՍուրբԵրրորդությանբանա
ձևիշնորհիվԱստծունհարաբերակցումէրնյութականաշ
խարհիհետ:ՇիրակացինկատարեցԱրիստոտելինհակառակ
մտահայեցողական գործողություն. աստվածայինը դուրս
բերեցֆիզիկականտիեզերքիսահմաններից:

Հարցիպարզաբանումըպահանջումէ«երկուտիեզերք
ների» սահմանագծի վերլուծություն: Այդ մասին` ստորև:
ՇիրակացինորոշակիորենչիարտահայտվումՄեծտիեզերքի
ձևիմասին,սակայննրատիեզերաբանականսկզբունքներից
կարելի է բխեցնել, որՄեծտիեզերքընույնպեսգնդաձևէ
կամնորապլատոնականությանհիմնադիրՊլոտինոսիտեր
մինաբանությամբ`«անվերջհոգևորգունդէ»,որիկենտրո
նըամենտեղէ,իսկշրջագիծը`ոչմիտեղ:

Այս գաղափարը դիցաբանական և նախափիլիսոփայա
կանծագումունի:Այսպես,քննադատելովմարդակերպբազ
մաստվածությունը`Քսենոփանեսը(Ք.ա.մոտ570–478թթ.)

ձևակերպում է միակ և միասնական հոգևոր Աստծու գա
ղափարը, որնանշարժէ (իտարբերությունհեթանոսական



472  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

աստվածների` բացարձակ կատարելությունը շարժմանկա
րիքչունի),մաքուրմիտք,գնդաձևևնույնականերկնքին
(տիեզերքին):Գունդը հին հույներիպատկերացմամբ երկ
րաչափականամենակատարյալձևնէ,ինքնասահմանափա
կության,սահմանափակությանևանսահմանությանմիաս
նությանարտահայտմանմիջոցը:Այսպիսով`Քսենոփանեսի
մոտխոսքնաստված–տիեզերքի մասին է: Նյութականաշ
խարհի` Աստծու մեջ ընդգրկվածության պատկերացմանը
հանդիպում ենք նաև օրփիկների ավանդություններում,
որոնցհամաձայն`Զևսնիրմեջընդգրկումէողջաշխարհը:

Բայցկարելի՞էարդյոքաստվածայինոլորտըդիտելոր
պես«դատարկություն»:ԸստԱ.Կոյրեի`«դատարկությու
նը «աշխարհից դուրս», ոչ որպես «երևակայական», այլ
որպեսիրականևավելին`անսահմանպատկերացնելուհա
մարանհրաժեշտէրկամհաղթահարելարիստոտելականու
թյունը ... կամառհասարակչանդրադառնալ ...Ստագիրա
ցու գաղափարներին»1: «Ոչինչ» հասկացությունը հաճախ
նույնացվում է «դատարկություն» հասկացությանը, իսկ
արարչագործությունը` մեկնաբանվում որպես «դատարկ
տարածության առաջնության մատնանշում»: Այստեղից
բխեցվումէ,որ«արարվածաշխարհըգոյությունունիան
սահման ոչնչի` դատարկտարածությանմեջ», որը բովան
դակում է միայն Աստծուն, որ «տարածության անվերջու
թյանվարկածըսահմանափակտիեզերքիմոդելումդատարկ
տարածությանընդունմանհետևանքէ»2:

Նման մեկնաբանության մեջ շփոթվում են մտածողու
թյանանտիկ գիտափիլիսոփայական և միջնադարյան կրո
նաաստվածաբանական հարթությունները: Նախ` «ոչինչ»

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

2 М. Д. Ахундов, Концепция пространства и времени: Истоки. Эволюция. 
Перспективы. М.,1982. С.128. 
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և «դատարկություն» հասկացությունները վերաբերում են
աշխարհայացքայինևհասկացութայինտարբերհամակար
գերի: Ի տարբերություն «ոչնչի», որը «ոչինչ» է բացար
ձակիմաստով`չիբովանդակումո'չակտուալ,ո'չներունակ
հատկություն,«դատարկությունը»ունիառնվազնմեկ`գո
յության հատկություն: Երկրորդ, եթե «ոչինչը» նույնաց
վումէ«դատարկության»,իսկվերջինս`Աստծուհետ,ապա
«ոչինչը»տրամաբանորեննույնացվումէԱստծուհետ,ին
չըբոլորառումներովանհեթեթությունէ:Նմանմոտեցու
մը խարսխված է այն պատկերացման վրա, որ գոյություն
ունենալ կարող են միայն «նյութական մարմինները», ին
չըհակասումէմիջնադարյանմտածողությանը:Բացիայդ,
չենտարբերակվում«գոյություն»և«գոյ»կամ«էություն»
հասկացությունները:

Շիրակացու առաջադրած «աստվածային տարածու
թյան»գաղափարըXIII–XIVդարերումդարձավարևմտաեվ
րոպական տիեզերաբանության առանցքային խնդիրներից
մեկը:ԱյսառումովկարևորնշանակությունունեցավՓա
րիզիեպիսկոպոսԷ.Տանպիեիկարգադրությունը(1277թ.),
որովհերքվումէրայնկարծիքը,թեԱստվածչիկարողբա
զում աշխարհներ ստեղծել: Խնդրի քննարկմանը մասնակ
ցեցինՀենրիԳենտացին,ՌիչարդՄիդլտաունացին,Ուլտեր

Բեռլեյըևայլոք,ովքեր,սակայն,չկարողացանհրաժարվել
Արիստոտելի ուսմունքից: Հավանաբար, միայն Թովմաս

Բրադվարդացուն(XIII–XIVդդ.)հաջողվեցհիմնավորելտիե
զերքն ընդգրկող անվերջ տարածության գաղափարը: Տա
րածությունասելով`նահասկանումէր«դատարկությունը»
կամ «անվերջ երևակայական տեղը»` Աստծու հավիտենա
կանգոյությանտեղը:

Այս գաղափարը զարգացրեց Նիկողայոս Կուզացին 
(1401–1464թթ.)`ստեղծելովմիակևանվերջաշխարհիմա
սին առաջին ավարտուն ուսմունքը: Ըստ կարդինալ–գիտ
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նականի`աշխարհիկենտրոննամենտեղէ, իսկ շրջագիծը`
ոչմիտեղ,քանզի«նրաշրջագիծըևկենտրոնըԱստվածնէ,
որնամենտեղէևոչմիտեղ»1:Այսպիսով`անվերջ«հոգևոր
գնդի»գաղափարըձևափոխվելով«աստվածայինտարածու
թյան»(Շիրակացի),իսկարևմտաեվոպականմիջնադարում
հարաբերակցվելովդատարկտարածությանհետ`միջինդա
րերիվերջումհանգեցվեցդատարկտարածությանիրական
գոյությանընդունման,ինչնէականնշանակությունունե
ցավՆորժամանակիտիեզերաբանությանձևավորմանգոր
ծում:

Շիրակացու տիեզերաբանության պարզաբանման հա
մարկարևորնշանակությունունիտիեզերքիվերինսահմա
նի նրաըմբռնումը:Վերին երկինքը`ֆիզիկականաշխար
հի«մեծսահմանը»,նադիտումէորպես«անարատմարմին,
մաքուր(պարզ)հուր,որըոչմիբանից[չիառաջացել]ևոչ
միբաննրանից[չիառաջացել],այլինքնիրենիցէ,ինքն`
առանձնակիանհատանելիմարմինէ»(«ոչյումեքէևոչոք
ինմանէ,ինքնյինքենէ,ինքնառանձնակիմարմինանհատ

...»)[Տիեզ.,5]:Այսսահմանումըփիլիսոփայական–աշխար
հայացքայինհետևություններիտարբերառիթէտվել:

ԱնանիաՇիրակացուևՀովհաննեսԵրզնկացու (Պլուզ)
հայացքների համեմատության միջոցով Գ. Գրիգորյանը
ցույց է տվել դրանց բառացի համընկնումը և առաջարկել
նշվածարտահայտությանայլընթերցում.«ոչյումեքէևոչ
ոքինմա.ինքնյինքեան,ինքնառանձինմարմին»(«ոչմի
բանիմեջչիգտնվումևոչմիբանչիգտնվումնրամեջ,[այլ]
ինքնիրմեջ,ինքնառանձին(ինքնակա)մարմինէ»)2:Այս
դիտողություններըքննադատությանենենթարկվել,հատ

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

2  Գ.Հ.Գրիգորյան, Հովհաննես Երզնկացու փիլիսոփայական հայացքները, 
Եր., 1962, էջ 7172:



 ԳԼՈՒԽ Զ, ԲՆԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 475

կապես`Գ.Գրիգորյանիայնպնդումը,թեՇիրակացինևսըն
դունումէհինգերորդտարրի`եթերիգոյությունը,որիցէլ
կազմվածէվերիներկինքը:Գ.Խրլոպյանիկարծիքով,ըստ
ՀովհաննեսԵրզնկացու`«հինգերորդտարրիցկազմվածեր
կինքըաննյութականէ»,մինչդեռՇիրակացին«հերքումէ
վերիներկնքիաննյութականությունը»1:

Միջնադարյանգիտնականիերկերիմանրազնինվերլու
ծությունըցույցէտալիս,որերկուտեսակետներնէլթերի
են: Այսպես` «Երկնքի շրջապտույտի մասին» գրվածքում
Շիրակացին որոշակի ճշգրտումներ է մտցնում. երկնային
հուրըկամ«բոցեղենկրակը»զուրկէնյութականությունից
(«առանցնիւթոյ»)`«օտարաբնույթբաղադրություններից»,
ապա վերին երկինքը օժտված է «անտեսանելի նյութակա
նությամբ»2:Հետևաբար`«առանցնիւթոյ»և«անտեսանե
լի նյութականութիւն» հասկացությունները համընկնում
են:Առաջինհասկացությունըգոյաբանական,իսկերկրորդը
իմացաբանականբովանդակությունունեն:Դանշանակում
է,որվերիներկինքըկազմվածէհրից,մինչդեռնյութական

աշխարհըկազմվածէբոլորչորստարրերիներդաշնակմիա
ցումից,որոնքինքնակագոյությունչունեն:

ԸստՇիրակացու`վերիներկինքը«որևէմեկիցչիծագել,
այլ[առաջացելէ]ոչնչից:Ոչմիգոյացությունչիսկզբնավոր
վելնրանիցևոչմիբաննրանիցվերչէ»3:Թարգմանությու
նիցհետևումէ,որվերիներկինքըոչնչիբնականզարգացման
կամ ինքնազարգացման հետևանք է: Մինչդեռ դատողու
թյանընախորդողտեքստը,որըվերաբերումէԱստծուտիե

1Գ.Տ.Խրլոպյան, Անանիա Շիրակացու աշխարհայացքը, Եր., 1964, էջ 71: 
Հմմտ.`Ý. Ë. Äàíèåëÿí, Àðìÿíñêèå êîñìîãðàôè÷åñêèå òðóäû VII âåêà î 
ñòðîå íèè Âñåëåííîé. Åð., 1978. Ñ. 28. 

2 ԱնանիաՇիրականւոյ ՀամարողիՄատենագրութիւնք / Աշխատ.` Ա. Գ. Աբ
րա համ յանի, Եր., 1944, էջ 318:

3 ԱնանիաՇիրակացի, Մատենագրություն, էջ 120:
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զերաբանականապացույցին,վկայումէ, որ«առաջացել է»
արտահայտությունըպետքէփոխարինել«արարվելէ»ար
տահայտությամբ:Շիրակացումիտքնայնմասինէ,որվերին
երկնքի«նյութը»չիառաջացելմիայլնյութից.Աստվածայն
անմիջականորենէստեղծելոչնչից:Դրանիցորևէգոյչէրկա
րողառաջանալ,որովհետևդրահամարանհրաժեշտէրչորս
տարրերիառկայություն:Բացիայդ,իբրևԱստծուանմիջա
կանստեղծագործություն`երկնայինհուրըպարզ,անխառն,
հետևաբար`հավերժէությունէ:

Ուստի`վերիներկնքի«նյութի»անսկիզբլինելըչինշա
նակում,որայնարարվածչէ,ինչպեսևհավերժություննու
ինքնակայությունը,որայնսուբստանցայինէ:Այսհասկա
ցություններիճիշտըմբռնմանըօգնումէԲարսեղԿեսարա

ցու(շուրջ330–379թթ.)«Վեցօրյան»:Բոլորարարածներին
նաբաժանումէժամանակիմեջևժամանակիցդուրսստեղծ
վածների:Արարչագործություննարտաժամանակայինգոր
ծողություն է: Սուրբ Գրքի տողերի` «Սկզբում Աստված
ստեղծեցերկինքըևերկիրը»[Ծննդ.,1,1]կապակցությամբ
նանշումէ,որ«սկիզբը»ժամանակինույնիսկփոքրագույն
մասնիկըչէ,ուստի`այնժամանակիցդուրսէ:Իսկժամանա
կը,ինչպեսևհավերժությունըինչորիմաստովանսկիզբէ,
քանիորսկիզբչունիիրմեջ:

ՍկիզբառնելովԱստծուարարչագործության մեջ` ժա
մանակըզգայականիրերիգոյաձևնէ:Զգայականիրերիաշ
խարհըսահմանափակվածէ«երկնայինհաստատությամբ»`
առաջին երկնքով (Շիրակացու երկրորդ երկինքը): Դրան
հաջորդումէարտաժամանակայինարարվածիոլորտըմին

չևզուտհոգևորկեցությանսահմանը`երկրորդերկինքը,ուր

գտնվումենթեևնյութական,սակայնանտեսանելիևմիայն

բանականությամբհասանելիէությունները,որոնքհավիտե
նականենուչենենթարկվումժամանակիօրենքներին(Շի
րակացուառաջիներկինքը):
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ՇիրակացուուսմունքումնկատելիէնաևՊլատոնի«Թի
մեոսի»ազդեցությունը:Պլատոնինանհրաժեշտէրհարաբե
րակցել «ճշմարիտ»և«թվացյալ»աշխարհները:Ըստնրա`
Դեմիուրգըորոշեց«ստեղծելհավիտենականությանինչոր
շարժվողնմանակ:Կառուցելովերկինքը`նամիասնության
մեջ հարատևող հավերժության համար նրա հետ միասին
ստեղծումէհավիտենականությանիսկպատկերը,որըշարժ
վումէմիթվիցդեպիմյուսը,ևորըմենքժամանականվա
նեցինք...Հավիտենականությանհամարպատշաճէմիայն
«կա», մինչդեռ «եղել է» և «կլինի» գործադրելի է միայն
առաջացման,ժամանակիմեջկայացողինկատմամբ,քանզի
և'մեկը,և'մյուսըշարժումներեն»1:Միկողմիցժամանակը
ևհավիտենականությունըչենհամընկնում,մյուսկողմից`
փոխկապվածեն,քանզիժամանակըհավիտենականության
շարժվողպատկերնէ,իսկհավիտենականությունը`չչափա
վորվածժամանակը:ՀետաքրքրականեննաևՊլատոնիհե
տևյալդատողությունները. «Այսպեսնա (Դեմիուրգը.– Կ.
Մ.) ստեղծեց երկինքը` բոլորաձև և պտտվող, մենմիակը,

բայցիրկատարելությանշնորհիվնաընդունակէհաղորդ

վելինքնիրհետ`ոչմեկիկարիքըչզգալովևբավարարվելով
ինքնաճանաչողությամբուինքնիրհետընկերակցությամբ:
Տիեզերքին հաղորդելով այդ բոլոր առավելությունները`
[Դեմիուրգը]նրանտվեցերանելիԱստծուկյանք»2:

Այսպիսով, վերին երկնքի` որպես հավերժ, անսկիզբ և
ինքնակաէությանՇիրակացուբնութագրումըվերաբերում
էֆիզիկական(դինամիկ)ժամանակիցդուրսարարվածգո
յին,որը,բնականաբար,չիենթարկվումֆիզիկականժամա
նակի ևֆիզիկական մարմինների օրինաչափություններին
ու չափանիշներին: Այն բովանդակում է կիսաստվածային

1 Ïëàòîí. Òèìåé // Ñî÷èíåíèÿ. Ò. 3. ×. 1. Ì., 1971. Ñ. 477. 
2 Նույնտեղում, էջ 474. 
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միշարքհատկանիշներ:Հետևաբար,արարչագործությունը
կատարվելէերկրայինժամանակիցդուրս`հավիտենության
մեջ, ուր միաժամանակ սկզբնավորվել են և՛ ֆիզիկական
(չափավորված) ժամանակը, և՛ֆիզիկականտարածությու
նը:Այսինքն`արարչագործությունըմարմնավորումէաստ
վածային ժամանակի ուտարածությանևֆիզիկական ժա
մանակի ու տարածության միասնությունը, իսկ դրանով`
նաևբանականևարտաբանականիմացությանմիավորումը:

Այսգաղափարըհակասումէհինհունականտիեզերա
բանականմտածողությանը,որիհամաձայն`տիեզերքըգո
յություն ունի հավերժ, սակայնայն ընդունելի է քրիստո
նեականաստվածաբանությանևփիլիսոփայությանհամար:
Ավելին`այնսկզբունքորենչիհակասումնաևժամանակա
կիցտեսականտիեզերագիտության հիմնական վարկածնե
րին: Այսպես, տիեզերքի առաջացումը բացատրելու նպա
տակովարդիտիեզերագիտությունըներմուծելէ«զրո–կետ»
հասկացությունը, որով արտահայտվում է տիեզերածնու
թյանայն«պահը»`«սկզբնականպայթյունը»,որըտեղիէ

ունեցել մինչ ժամանակի և տարածության առաջացումը:
Այսինքն`արդիտիեզերագիտությանհամաձայն`և՛ժամա
նակը, և՛ տարածությունը սկզբնավորված են, հավիտենա
կանչեն:

Հետևաբար`հայոցփիլիսոփայությանպատմաբանների
այն եզրակացությունը, թե իբր «ի շեղումն իր ընդհանուր
սկզբունքներից, Շիրակացին հավանական է համարում, որ
մարմնականըկարողէառաջացմանպատճառըունենալիր
մեջ»1, իրականում աղճատում, գաղափարաքաղաքական
նկատառումներով արհեստականորեն մասնատում է նրա
աշխարհայացքը:Մյուսկողմից`վերիներկինքըկապակցող

1 Գ.Տ.Խրլոպյան, Նշվ. աշխ., էջ 76: Տե'ս նաև Վ.Կ.Չալոյան, Հայոց փիլի
սոփայության պատմություն, Եր., 1975, էջ 251:



 ԳԼՈՒԽ Զ, ԲՆԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 479

օղակիդերէկատարումաստվածայինևֆիզիկական,Մեծ`
հոգևոր և Փոքր` նյութական տիեզերքի միջև: Այն երկու
տիեզերքիսահմանագիծնէ:

Բացարձակ ժամանակը միշտ էլ կապվում էր աշխարհի
առավելկատարյալօբյեկտներիհետ:Արիստոտելիաշխար
հում այդպիսին էր երկնային ոլորտը, քրիստոնեականաշ
խարհում`մարդկայինհոգին(ՕգոստինոսԵրանելի):Հետա
գայում այն հարաբերակցվեց Աստծու հետ և նույնացվեց
հավիտենությանը, որն ընկալվում էր որպես անիմանալի,
ինքնաբավհամաչափընթացք:Անտիկևմիջնադարյանփի
լիսոփայությունը կատարյալ արագություն ունեցող շար
ժում էր համարում երկնային ոլորտի շարժումը: Ըստ Շի
րակացու` վերին երկինքը ևս «հսկայական», «գնդաձև»
էություն է, որը «բարի» հեթանոս իմաստասերները «կա
տարյալևհավիտենականձևանվանեցին»:Այնգտնվումէ
բոլորաձևանդադարշարժմանմեջ,որիարագությունը«ան
չափելի,աներևակայելիևանտեսանելիէ»ևմիայնիմանալի
է,այնէլ«ոչբոլորի,այլսոսկնրանցհամար,ովքերզբաղ

վածենիմանալիիիմացությամբ»[Տիեզ.,6],այսինքն`տե
սականփիլիսոփայությամբ:

Վերին երկնային գնդաձև ոլորտը բաղկացած է երկու
հավասարկիսագնդից`վերին(հյուսիսային)ևստորին(հա
րավային),որոնցսահմանագիծըհամընկնումէդրանցտրա
մագծիհետ:Վերիներկնքիցստորևու«նրաձևնստացած
գտնվում է [երկնային] հաստատությունը, որը մենք եր
կինք ենքանվանում:Այն բաղկացած է ջրիցև օդից:Ընդ
որում`այդջուրընմանէերկրայինին,իսկօդըտարբերվում
էխտությամբուսառնությամբ:Եվայսկամարիտակարգել
վածվերինևստորինհողմերիուժըիրմեջփակեցայսմեծ

մարմինը`երկիրը»:Հետևաբար`երկնայինհաստատության
գնդաձևությունըևանդադարբոլորաձևշարժումըհարկադ
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րաբարպայմանավորվածենվերիներկնքիգնդաձևությամբ
ու բոլորաձև շարժմամբ: Հայ մտածողը հետևողականորեն
կիրառում էԱրիստոտելիտիեզերաբանության ևֆիզիկա
յի կարևոր սկզբունքներից մեկը, որի համաձայն` գնդաձև
մարմնի հետ շփվելիս ամեն ինչ գնդաձև է դառնում: Այս
գաղափարներըչենհակասումնաևՍուրբԳրքին:

Շիրակացինաստիճանաբարհանգեցնումէ«փոքրսահ
մանի»`երկրիքննարկմանը:Երկրիձևիվերաբերյալգոյու
թյունունեցողտեսակետներընաբաժանում է երեքխմբի.
1) երկիրը տափակ է և սկավառակաձև, 2) երկիրը գնդա
ձևէ,և3)երկիրըվեցանիստխորանարդիձևունի`հողմե
րի ուժով բարձրացվածևտեղադրված երկնքի (տիեզերքի)
կենտրոնում: Սկավառակաձևության գաղափարը անտիկ
տիեզերագրության մեջ պաշտպանում էին Հոմերոսը, Թա
լեսը, Անաքսիմենեսը, Դեմոկրիտեսը, Պոսիդոնիոսը, ինչը
յուրացրելէրնաևվաղքրիստոնեականտիեզերագրությու
նը:Վերջին հանգամանքը ընդգծված ձևովարտահայտվել
է Կոսմա Ինդիկոպլովի «Քրիստոնեական տեղագություն»

երկում: Երկրի գնդաձևության հայեցակարգի կողմնակից
ներնէինՊյութագորասը,Պարմենիդեսը,Պլատոնը,Արիստո
տելը,Պտղոմեոսը:ԵրրորդտեսակետիհեղինակնէրԱնաք
սագորասը:ԲոլորտեսակետներնէլՇիրակացինվերագրում
է«բարիարտաքին»իմաստասերներին,հետևաբար`դրանք
սկզբունքորենընդունելիենքրիստոնեականվարդապետու
թյանտեսանկյունից:

Հայ հայրաբանական փիլիսոփայության մեջ տարած
վածէրտափակերկրիգաղափարը:ՄեսրոպՄաշտոցըերկի
րըդիտումէրիբրևխորանարդմարմին:Հետևաբար`երկրի
մակերեսըտափակէևքառակուսի,որիչորսկողմերիցվեր

է բարձրանում գմբեթաձև երկինքը` իբրև վրան: Ըստ Եզ
նիկԿողբացու`երկիրըսկավառակաձևէ,իսկտիեզերքըկի
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սագնդիտեսքունի:Եղիշեիաշխարհայացքումնշմարվումէ
տիեզերքիևերկնայինմարմիններիգնդաձևությանգաղա
փարը,իսկներունակաբարնաևերկրիգնդաձևությունը,ին
չնառավելընդգծվածարտահայտվումէԴավիթԱնհաղթի
փիլիսոփայությանմեջ:

Չխորանալովնշվածտեսակետներիվերլուծությանմեջ
և հետևելով Եղիշեին` Շիրակացին գրում է. «Քանի որ եր
կիրնչորսկողմիցկառուցվածէերկնքիմեջտեղում,ուստի
երկինքըիրպտույտիարագությամբթույլչիտալիսնրան
ցած իջնել դեպի [տիեզերքի] ներքին կիսագունդը: Որով
հետևերկիրնիրծանրությամբձգտումէներքևիջնել,իսկ
հողմնիրուժգնությամբաշխատումէնրանվերբարձրաց
նել:Եվո՛չերկրիծանրություննէթույլտալիս[նրան]վեր
բարձրանալ,ևո՛չքամուուժնէթույլտալիսներքևիջնել:
Եվայսպեսնամնումէհավասարակշիռկետում»1:Հասկա
նալիէ,որդակարողէտեղիունենալմիայնայնդեպքում,
եթե հակառակ ուղղություններով գործողայդ ուժերը հա
վասարլինեն:Այսպիսով`ՏիեզերքումԵրկրիկենտրոնական

դիրքըբացատրվումէբնականպատճառներով,որոնցփոխ
ներգործությամբ էլ ստեղծվում է հաստատուն հավասա
րակշռություն:

ԹեևընդհանուրառմամբՇիրակացինհետևումէԱրիս
տոտելիուսմունքին,սակայննաիրմեկնաբանությանմեջ
«կարծես համադրելով Էմպեդոկլեսի և Արիստոտելի կար
ծիքը` դա բացատրում է ինչպես երկնքի շրջապտույտով,
այնպես էլ կշռելիության (ծանրության) հանգամանքով`
միաժամանակ հրի շարժումը փոխարինելով օդային զանգ
վածների շարժումով (հիշենք Էմպեդոկլեսի «տիեզերական
մրրիկները»)2:

1 ԱնանիաՇիրակացի, Մատենագրություն, էջ 71:
2 Տե'ս Ý. Ë. Äàíèåëÿí, Óêàç. ðàáîòà. Ñ. 33. 
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Թեև«Տիեզերագիտության»մեջՇիրակացինորոշակիո
րենչիարտահայտվումԵրկրիձևիմասին,այդուհանդերձ,
հիշյալ դրույթները, մասնավորապես` Երկրի նկատմամբ
վերիներկնքիյուրաքանչյուրկետիհավասարհեռավորու
թյանվրագտնվելը,ներունակաբարբովանդակումեննաև
Երկրիգնդաձևությանգաղափարը:Դրաօգտինէվկայում
նաևմտածողիայնմիտքը,թեերկուհակադիր,բայցևհավա
սար ուժերի (երկրի ծանրության և հողմերի ուժգնության)
սահմանակետը գտնվում է երկրի տրամագծի կենտրոնում,
որիչորսկողմերնէլիրարնկատմամբուղղահայացեն:Այս
ուղղահայացմասերիձգողությունըդեպիԵրկրիտրամագ
ծի կենտրոնը ապահովում է Երկրի կայունությունը: Հաս
կանալիէնաև,որտրամագիծհասկացությունըկիրառելիէ
սոսկգնդաձևմարմիններինկատմամբ:Այստեղիցբխումէ,
որԵրկրիկենտրոնըհամընկնումէՏիեզերքիկենտրոնիհետ:
Այսպիսով`Շիրակացինհետևումէ«մրրիկներիտեսությա
նը»,որըպաշտպանումէիննաևհետագադարերիմիշարք
ականավորգիտնականներ`ընդհուպՆորժամանակը,ևմիջ

նադարումիշխողայլուսմունքներիհամեմատայնհամար
վումէառավելբնականուռեալիստական:

Տիեզերքի կառուցվածքը, նրա բաղկացուցիչ մասերի
դիրքնուձևըՇիրակացինցույցէտալիսձվիօրինակիվրա:
Հետազոտողներիկարծիքով`նմանզուգադրությունըծագել
է«համաշխարհայինձվի»մասինօրփեոսականառասպելից,
որը ներթափանցել է Հունաստան Արևելքից: Ձվի կճեպը
նույնացվում է երկնակամարի, իսկ դեղնուցը` երկրի հետ:
Սակայնայդհամանմանությանհիմանվրամիայնհինհույ
ներըհանգեցիներկրիգնդաձությանգաղափարին:

Շիրակացին բնագիտական քննադատության է ենթար

կում ծովի (օվկիանոսի) մասին անտիկ տիեզերաբանական
ուսմունքը: Այսպես` «խելացնոր հեթանոս փիլիսոփաները
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ծովիմասինասումեն,թեայնշրջապատումէերկիրըևեր
կիրըգտնվումէծովիմեջտեղում`որպեսմիկղզի,ևջուրը
[բոլոր]կողմերից[գտնվումէ]օդիվրա»[Տիեզ.,15]:Երկիրը
շրջապատողծովըանսահմանէևանբնակ,մինչդեռԵրկրի
վրագտնվողծովերըսահմանափակենևլիկենդանությամբ:
ԲայցայսպիսիտեսակետպաշտպանումէրնաևԿոսմաԻն
դիկոպլովը` արևելաքրիստոնեական տիեզերագրության
պաշտոնականտեսաբաններիցմեկը:Այսինքն`համաշխար
հայինՕվկիանոսիմասինուսմունքըպաշտպանումէինթե՛
հեթանոս,թե՛քրիստոնյաորոշհեղինակներ,ինչըչէրհակա
սումնաևԱստվածաշնչականտեքստերին:

ՀետևելովԱրիստոտելին`Շիրակացինկասկածէհայտ
նումջրիվրաԵրկրիգտնվելուառնչությամբ.«Ջրիվրաերկ
րիգտնվելումասինիմմիտքըտարակուսումէ,թեինչպե՞ս
այդքանջրայինբնությանվրականգնածէմնումերկրիան
չափ[մեծ]ծանրությունըևչիընկղմվումև[ջուրը]դուրս
գալովչիհոսումերկրիբոլորկողմերըև[երկիրը]չիխորա
սուզվումջրիմեջ»[Տիեզ.,12]:

Եթե«Տիեզերագիտության»մեջՇիրակացիներկակիմո
տեցումէցուցաբերում,ապա«Աշխարհացույցում»նաօգ
տագործում է բնագիտական փաստարկներ, ինչը կարելի է
բացատրել նաև ուսումնասիրության օբյեկտի կոնկրետաց
մամբևմեթոդներիփոփոխությամբ:Նաարդենառաջնորդ
վումէոչթեմտահայեցողականսկզբունքներով,այլփորձ
նականմեթոդներովևգիտելիքներով:Հետազոտականայս
դիրքերիցելնելով`նահայտարարումէ,որ«հավանություն
էտալիսՊտղոմեոսինկարագրությանը,որիմարդիկանցել
ենԱյրեցյալգոտիովդեպիհարավայինկողմըևճշտությամբ
նկարագրել այնտեղ [ապրող] ժողովուրդներին և որոշել

նրանց բնակավայրերի սահմանները»:Ավելին, Պտղոմեոսի
մարդիկ «բազում շրջագայություններով չափեցինամբողջ
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Երկիրը»և եկանայնեզրակացության, որ«Օվկիանոսը չի
շրջապատումԵրկիրը,այլգտնվումէնրամիմասում»:Ինչ
վերաբերումէԵրկրագնդիչուսումնասիրվածևչնկարագր
վածտարածություններին,ապաՇիրակացինգերադասումէ
«լռել»այդմասին:Իսկքանիորանմիջականդիտումների,
նկարագրությունների և չափումների արդյունքները հա
վաստիեն,ուստի`նապաշտպանումէանտիկմեկայլտե
սություն, որիհամաձայն`Երկրի սահմաններիցդուրս ծով
գոյություն չունի: Դրանով Օվկիանոսի մասին ուսմունքը
կորցնումէտիեզերաբանականբնույթըևստանումերկրա
գրականիմաստավորում:

ԸստՇիրակացու`երկրագնդիվրագտնվողծովերըիրա
րից ցամաքով բաժանված մեծ ջրավազաններ են, որոնք
«կազմում են միամբողջություն»և «իրար միացնողանց
քերունենգետնիտակևիրարենմիանումերկրիներսում»:
Անտիկայստեսակետը,նրակարծիքով,համահունչէնաև
Աստվածաշնչիտեքստին: Իսկ ծովակները կամ լճերը որևէ
կերպչենհաղորդվումիրարևծովերիհետ`լիովինանջատ

Երկրիջրայինհամակարգից:
Անտիկև միջնադարյանգիտության մեջ Երկրի գնդա

ձևությանկամտափակությանգաղափարըսերտորենառնչ
վումէրհակոտնյաներիխնդրին:ԱյսառիթովՇիրակացին
գրումէ.«Հեթանոս[փիլիսոփաները]ասումեն,թե…երկրի
ստորին[մասում]ևս կանմարդիկևայլկենդանիէակներ,
որոնքմերհակոտնյաներնեն.ինչպեսխնձորըպատածճան
ճերը…Նրանքհամառելովպնդումեն,որեթեչլինեինմեր
հակոտնյաները,որոնքբնակվումենստորինմասում,ապա
արեգակըո՞ւմէտալիսիրլույսըօրվամյուսկեսին»[Տիեզ.,
12]: Ընդունելով Երկրի գնդաձևությունը` Շիրակացին

պետքէընդուներնաևհակոտնյաների`Երկրիհարավային
կիսագնդում կենդանի էակների գոյությունը: Նա խոստո
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վանումէ,որայսհարցումինքըժամանակինտարակուսան
քիմեջէր.«Թեևեսլսելէի,որմարգարեների,ամբողջՍուրբ
Գրքիևեկեղեցուվարդապետներիհամաձայն[երկրի]ստո
րինկողմումչկանկենդանիէակներ,սակայնեսընդունում
էիմերհակոտնյաներիգոյությունը»`համոզվածլինելով,որ
դալիովինհամապատասխանումէԱստծուխոսքին:Կասկա
ծըվերանումէերազում`հայտնությանմիջոցով:Նահաս
կանումէ,որհակոտնյաներգոյությունչունեն,իսկգիշերը
Արեգակըիրլույսըտալիսէ«անկենդանլեռներին,ձորերին
ևքարանձավներին»[Տիեզ.,1314]:Սակայնասվածըվերա
բերում է հակոտնյաներինև չիտարածվում «ընդդեմ երկ
րի»` ստորին, հարավային կիսագնդի գոյության վրա, որը
նմանէԵրկրիմեր`բնակելիմասին,ինչպեսևԵրկրիգնդա
ձևությանվրա:

Եթե «Տիեզերագիտության» մեջ Շիրակացին աստիճա
նաբար է հանգեցնում Երկրի գնդաձևության գաղափա
րին,ապա«Երկնքիշրջապտույտիմասին»գրվածքումար
տահայտվում է ուղղակիորեն. վերին երկինքը «անհատելի

էությամբ, պարզ միասնությամբ, տանիքի ծածկոցի նման,
անվրեպշրջափակությամբևբոլորաձևհարթությամբտա
րածվածէգնդաձևԵրկրիշուրջ»(ընդգ ծու մը մերն է – Կ. Մ.):
Բացիայս,խոսելովտիեզերքիձևիմասին,որը«կազմվածէ
երկուկիսագնդերից`ներքինևվերին»,նաավելացնումէ.
«երկրի [կիսագնդերի] դիրքին համապատասխան»1:Մտքի
նմանտրամաբանությանևնույնպիսիլուծմանհանդիպում
ենք նաև «Աշխարհացույցում», որն ամբողջությամբ կա
ռուցված է Արիստոտելի և Պտղոմեոսի տիեզերաբանական
տեսություններիհիմանվրա:

Այսպիսով,հարաբերակցելովանտիկտիեզերաբանական

տեսությունները Ս. Գրքի և դասական հայրաբանության

1 ԱնանիաՇիրականւոյՀամարողիՄատենագրութիւնք,էջ 318:
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(հատկապես`«կապադովկյանդպրոցի»)սկզբունքները`հայ
իմաստասերըառաջադրումէմիակաստվածակենտրոնտիե
զերաբանականմոդելի հայեցակարգայինգաղափարը:Այս
հայեցակարգը արևմտաեվրոպական տիեզերաբանության
մեջհրատապդարձավXIII–XIVդարերումևբազմաթիվվե
ճերի,այդթվում`եկեղեցականուաստվածաբանական,տե
ղիքտվեց:ՈւթեևՇիրակացինանմիջապեսազդեցություն
չունեցավ այդ գործընթացների վրա, այդուհանդերձ, նա
կռահեցանտիկտիեզերաբանականմտքիևքրիստոնեական
գաղափարների համադրումից բխող հայեցակարգային հե
տևությունները:

Շիրակացու` աշխարհի «բնաբանական պատկերը»
խարսխվածէտարրերիմասինանտիկբնափիլիսոփայական
ուսմունքի վրա, որը բովանդակում է մի շարք խնդիրներ.
ի՞նչհասկանալ«տարրեր»ասելով`աշխարհիփոքրագույն
նյութականկամոգեկանմասնիկնե՞ր,ֆիզիկականվիճակ
նե՞ր, «սկզբնական որակնե՞ր», «սկզբնապատճառներ», թե
դրանցմիասնությունը:Նշվածհարցերնիրենցնշանակու

թյունըպահպանեցիննաևքրիստոնեականմտքիձևավոր
մանևհետագազարգացմանշրջանում:

Անտիկ բնափիլիսոփայությունը հիշյալ հարցերի կա
պակցությամբառաջադրելէմիշարքտեսակետներ:Քրիս
տոնեական աշխարհայացքի տեսանկյունից հետաքրքրա
կան է ստոյիկյան ուսմունքը, որը տարանջատում է տարր
և սկզբնապատճառ հասկացությունները: Թեև այս հան
գամանքը նկատելի է նաևԱրիստոտելի ուսմունքում, սա
կայննաընդունումէնաևայդհասկացություններինույ
նականությունը:Ավելին,ըստԱրիստոտելի`չորստարրերը
սկզբնական չորս որակների համակցության արդյունք են:

Որակներըևոչթետարրերնենդիտվումիբրևդինամիկու
ժեր,որոնքձգտումենհավասարակշռելմիմյանց:
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Նյութականաշխարհըտարրերիքանակականզանազան
համակցությունների և խառնուրդների արդյունք է: Ան
տիկ փիլիսոփաները այդ գործընթացն արտահայտում էին
տարբեր`սինթեսիս (տարրերիմեխանիկականհամակցում)
և միքսիս (խառնուրդ, որի մեջ տարրերը չեն պահպանում
իրենցներհատուկհատկությունները)հասկացությունների
միջոցով:Նշվածըմբռնումներնառկաեննաևվաղշրջանի
հայբնափիլիսոփայությանմեջ:

ԸստՇիրակացու`ֆիզիկականաշխարհը«Աստծուհրա
մանովստեղծվելէ»չորս«նյութերից»`նախապեսարարված
տարրերից:Աշխարհիսկզբնատարրերիհաղորդակցությունն
ումիացումըպայմանավորվածենընդհանուրհատկություն
ների առկայությամբ: Տարրերը «միախառնված են իրար
հաղորդակցության միջոցով… Եվ իրար հետ հաղորդակց
վելիս[տարրերը]ստանումենմիմյանցորակները»[Տիեզ.,
4]: Յուրաքանչյուր տարր օժտված է երկու որակով` հիմ
նական (սկզբնական, ներհատուկ) և երկրորդական (տվյալ
տարրիբնությունըչպայմանավորող):Վերջինսհիմնական

էմիայլտարրիհամար:Ընդհանուրորակիառկայությունը
պայմանավորումէտարրերի«հաղորդակցումնումիացու
մը»,խառնումնուփոխակերպումը:Հիմնականորակներով
տարրերը հակադիր են, ընդհանուր որակով կապակցվում,
նմանվումեն:Խառնուրդիմեջտարրերըկորցնումենիրենց
բնորոշ հատկություններն ուակտիվությունը` ձեռք բերե
լով նոր հատկություններ, որոնք համապատասխանում են
նորգոյացությանը:Սակայնտարրերիակտիվությունըլիո
վինչիանհետանում,այլփոխակերպվումէմիայլգոյաձևի:

Հակադիր որակների գաղափարը հնարավորություն է
ընձեռումբացատրելտարրերի«շարժումը»,փոխձգողակա

նությունը նյութական աշխարհի միկրոմակարդակի վրա:
Ընդսմին` տարրերի միացումն ու անջատումը պայմանա
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վորված են ի վերուստ տրված բնական պատճառներով և
միմյանցհաղորդակցվելուհամարորևէայլ,արտաքինուժի
ազդեցությանկարիքչունեն,քանզիամենինչտեղիէունե
նում«բնականբերմամբ»:

Այնուհանդերձ` որոշ հետազոտողներ պնդում են, թե
ըստ Շիրակացու` տարրերը սկզբնապես օժտված են եղել
միայնմեկորակով:Շարժմանևհաղորդակցմանընթացքում
յուրաքանչյուրտարրձեռքէբերելմիայլտարրիորակևս,
այսինքն`գոյությունունենարարվածևձեռքբերովիորակ
ներ:Նմանմոտեցմաննպատակնէապացուցել,որաշխարհի
«բաղադրիչտարրերը ստեղծվածժամանակկատարյալ չեն
եղել», որ իբր «արարչագործության ժամանակ տարրերին
շնորհվածհատկություններնիրենցայդորակիմեջբացար
ձակչեն»1:Այլկերպասած`իբրՇիրակացինկասկածումէ
Աստծուկատարյալլինելումեջ,ինչնիբր«շտկվումէ»բնա
կան զարգացման ընթացքում: Սակայն անգամ տարրերի
հաղորդակցությունը միկրոկառուցվածքային մակարդա
կումպայմանավորվածէնախապեսիվերուստտրվածընդ
հանուրհատկություններիառկայությամբ:

ԻսկՇիրակացուայնմիտքը,թեհաղորդակցությանժա
մանակտարրերը«առնունևիբնութենէմիմյանց»,վերա
բերումէոչթեմիացմանը,այլփոխակերպմանը`որակական
նորգոյացությանառաջացմանը:Ուստի`անհիմնէայնեզ
րակացությունը,որ«տարրերըառաջացելենմիմյանցից»2:
Բաննայն է, որ հետազոտողներնանտեսել ենև, ըստէու
թյան, շփոթելաշխարհածնությանմիկրո– և մակրոմակար
դակները,մեկիցմյուսինանցնելուհանգամանքը,«տարրե
րի»ու«խառնուրդի»սխալնույնացումը:

Տարրաբանություննընկածէողջաշխարհիբացատրու
թյան հիմքում, որովհետև չորս տարրերից են բաղկացած

1 Գ.Տ. Խրլոպյան,Նշվ. աշխ., էջ 7778:
2 Տե'ս Ý. Ë. Äàíèåëÿí, Óêàç. ðàá. Ñ. 26. 
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անօրգանականմարմինները,կենդանիէակներըևբույսերը:
Նյութականաշխարհի «նորմալ» գոյության համար «անհ
րաժեշտէայսչորս[տարրերի]համաչափխառնումը»:Քա
նի դեռտարրերը գտնվում ենքանակական հավասարակշ
ռության վիճակում, իրը պահպանում է գոյության տվյալ
ձևը, իսկ համաչափության խախտման դեպքում իրը քայ
քայվումէ`վերածվելովմիայլգոյաձևի:Հետևաբար`տար
րերիմիացումը,քանակականտարբերհամակցությունները
բնության բազմազանության հիմքն են: Իրի քայքայման
պարագայումխառնուրդից «ազատագրված»տարրերը վե
րականգնումենսկզբնականհատկություններըևհիմքծա
ռայում նոր գոյացության առաջացման համար: Տարրերն
ինքնինհավիտենականեն,անփոփոխևենթակաչենքայ
քայմանուոչնչացման,որովհետևարարվելենանմիջապես
Աստծու կողմից մինչև տիեզերքի ստեղծումը: Միայն այս
մեկնաբանությամբ տարրերը կարող են նյութական գոյի
լինելիությանևգոյատևմանհիմքդառնալ:Այլհարցէ,որ
դրանց բնությունը կարող է փոխվել Արարիչ Աստծու մի

ջամտությամբ. «Եթե աստվածային հրաման լինի, [ապա]
տարրերիբնությունըկփոփոխվի»:

Այսպիսով`հետևելովԱրիստոտելինև«մեծկապադով
կացիներին»,մասնավորապես`Գրիգոր Նյուսացուն (IV դ.),
Շիրակացին համարում է, որ յուրաքանչյուր տարրի հատ
կությունները գտնվում են հակասության մեջ: Բացի այդ,
«մեծ կապադովկացու» նման` հակադրության և պայքա
րիգաղափարընատարածումէոչթետարրերի,այլդրանց
որակներիվրա:

Վերոշարադրյալիցհետևումէ,որարտաքինբնության
մեջ,զգայապեսընկալելիաշխարհումամենինչգտնվումէ

գոյացմանևքայքայման`«օրինաչափլինելիությանևքայ
քայման վիճակում»: Մշտնջենական համապարփակ բնա



490  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

կան այս գործընթացների շնորհիվ էլ բնությունը ձեռք է
բերում գոյությանտևողություն:Քանզի «լինելիությունը
սկիզբ է քայքայման, և քայքայումը, իր հերթին` սկիզբ է
լինելության:Որովհետևայսանվնասհակադրությունիցէ
աշխարհըհավերժությունստանում»[Տիեզ.,31]:Հայգիտ
նականըհետևումէԱրիստոտելինևՆեմեսիոսԵմեսացուն,
մասնավորապես`վերջինիսայնդրույթին,որ«զայլոցզլի
նելեւթիւնն` այլում ապականութիւն` գոլ ասէ, և զայլոց
ապականութիւն`այլումլինելութիւն...»1:

Աշխարհիհավերժությանևհակադրություններիմիաս
նության,հավերժությանմասինՇիրակացուգաղափարները
սովորաբարընկալվումենանտիկկամՆորժամանակիիմաս
տով` հաշվի չառնելով դարաշրջանի տեսական մտածողու
թյան համատեքստը: Մասնավորապես` բնության հավեր
ժությաննրագաղափարըչինշանակումհավիտենություն,
քանզի հակառակպարագայում ժամանակը կդիտվի որպես
անսկիզբևանվերջ,ինչըհակասումէարարչագործության
հիմնադրույթին:Քանիորժամանակը(ինչպեսևտարածու

թյունը) սկզբնավորված է, հետևապես`խոսքը սոսկարար
ված`ֆիզիկական,երկրայինժամանակիմասինէ:Եվիբրև
այդպիսին`այնչիկարողանվերջլինել:

Այնուհետև, եթե հակադրությունների միասնությու
նըռացիոնալփիլիսոփայությանտեսակետիցինքնաբավէ,
ապա միջնադարի մտահայեցողության համակարգում այն
այլնշանակությունուներ:Բաննայնէ,որբնությանգոյա
տևումըհակադրություններիշնորհիվվկայումէզգայական
աշխարհիանկատարությանմասին:Բացիայդ,այսամենի
մեջՇիրակացինտեսնումէԱրարչինախախնամությանար
տահայտությունը, որպեսզի «չլինի՞ թե մեկը, տեսնելով,

1 ՆեմեսիոսիփիլիսոփայիԵմեսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ, Վենետիկ, 
1889, էջ 64:
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որգոյացություններըչենքայքայվում,նրանցարարիչնե
րիտեղ դնի» [5, 46]: Տարրերի հավերժությունը նույնպես
դրանցաստվածացնելուորևէհիմքչիտալիս,քանզիտար
րերըսկզբնավորվածեն:ՄինչդեռԱստվածնինքնանսկիզբ
և անարար է: Հեթանոսների հիմնական սխալն այն էր, որ
նրանքչէինտարբերակումսկիզբունեցողևանսկիզբինք
նակահավերժությունը:

Միջնադարյանմտածողությամբժամանակնըմբռնվում
էր որպես նյութական աշխարհի գոյաձև` արարչագործու
թյանևփրկագործությանմիջև:Այսինքն`խոսքըդինամիկ 
(ընթացող)ժամանակիմասինէ,որըբաժանվումէանցյա
լի,ներկայիուապագայիևունիսկիզբուավարտ:Հետևա
բար` Շիրակացու միտքն աշխարհի հավերժության մասին
չպետքէհասկանալբացարձակ,աստվածայինժամանակի`
հավիտենությանիմաստով,այլիբրևտևողություն:Վերջի
նիսպարագայումժամանակիեռակիբաժանումըկորցնումէ
իմաստը,որովհետևաշխարհնընկալվումէանմիջապես՝իր
ամբողջությամբևմիաժամանակ:Հավիտենությանմեջգո

յությունունիմիայններկան:
Եթե վաղ քրիստոնեությունը բացարձակապես հակադ

րում էր հավիտենությունը և ժամանակը, ապա դասական
հայրաբանությունը հավիտենությունը հարաբերակցում է
ֆիզիկական ժամանակի հետ: Հետևելով Պլատոնին`Թով

մաս Աքվինացին համարում է, որ դինամիկ ժամանակի և
ստատիկ արտաժամանակի միջև տարբերությունը ոչ թե
սուբստանցային է, այլ հատկանշային` առաջադրելով ժա
մանակի ստատիկ և դինամիկ հայեցակարգերի միասնու
թյան սկզբունքը: «Հավիտենությունը» մեկնաբանվում է
«ժամանակ»հասկացությանմիջոցովևձեռքբերումժամա

նակիանփոփոխ էությունների բնույթ:Այսպես ընկալված
հավիտենությունը շատ հետազոտողներ հարաբերակցում
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են դասական մեխանիկայում ընդունված «բացարձակ ժա
մանակ» հասկացության հետ: Իսկ բացարձակ ժամանակի
յուրաքանչյուր արտաքին չափում` երկնային մարմիննե
րիկամհոգուշարժումներովվերաբերումէհարաբերական
ժամանակին: Այսինքն` քրիստոնեական աստվածաբանա
կան–փիլիսոփայականևտիեզերաբանականմտածողության
մեջժամանակիևհավիտենությանհստակբաժանումըՆոր
ժամանակիռացիոնալգիտությանմեջստացավժամանակի`
հարաբերականիևբացարձակիբաժանմանտեսք:

Հայ իրականության մեջ Շիրակացին առաջին անգամ
անտիկ տարրաբանությունը բազմակողմանիորեն ներկա
յացրեցմեթոդաբանականորոշակիկտրվածքովևհարաբե
րակցելովքրիստոնեականվարդապետությանուիրաշխար
հայացքայինհայեցակարգիհետ:

4. Աշ խար հի աստ ղա բաշ խա կան պատ կե րը

 ԸստՇիրակացու` Երկնքի վերին հրե կամարից ստորև

տեղադրվածենյոթերկնայինոլորտներ,որոնքգտնվումեն
մշտնջենական շարժման մեջ: Դրանց վրա են տեղադրված
աստղախմբերը,որոնքշարժվումենոլորտներիհետ:Ստորին
գոտումշարժվումէԼուսինը,դրանիցվեր`հինգմոլորակնե
րը`Լուսաբերը,Փայլածուն,Հրատը,Լուսնթագը,Երևակըև
Արեգակը:Վերինգոտումշարժվումենյոթ«անմոլոր»աստ
ղերը: Այսինքն` յոթ մոլորակ աստղերից յուրաքանչյուրն
ունիսեփականգոտի:

Անշարժաստղերն ի բնականե սառն են ու հրային գո
տուևԱրեգակիմիջևմիջնորդիդերենկատարում`բնական
սառնությամբթուլացնելովհրայինկամարիանչափելիջեր
մությունը:Արեգակը,ստանալովթուլացրածջերմությունն

ու լույսը,փոխանցումէդրանքստորինգոտիներին`մոլո
րակներին,իսկվերջիններիշնորհիվջերմությունըտարած
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վումէդեպիերկիր`օդիևլույսիմիջոցով:Հակառակպարա
գայումԱրփիիկիզիչջերմությունըկայրերևկոչնչացներ
բուսականուկենդանականաշխարհները:Հետևաբար`ոչմի
երկնայինլուսատուսեփականլույսևջերմությունչունի:

Շիրակացինհատուկուշադրություն էդարձնումերկու
«մեծլուսատուներին»`ԼուսնինևԱրեգակին,որոնքկարևոր
դերէինկատարումանտիկևմիջնադարյանտիեզերագրու
թյան մեջ: Լուսնի նյութական բաղադրությունն անհասա
նելիէմարդուբանականությանըև«հայտնիէմիայննրան,
ովստեղծելէայն»:Հեթանոսիմաստասերներըկարողացան
ճանաչելմիայն,որ«Լուսինըսեղմ,կարծր,մաքուր,գնդաձև
մարմինէ:Իբնականենասեփականլույսչունի,այլմիջնոր
դաբարստանումէԱրեգակից»:Արեգակնայինլույսիանդ
րադարձմանշնորհիվԼուսինըտեսանելիէդառնումմեզհա
մար:Սակայնեկեղեցականորոշհեղինակներպնդումէին,թե
երկնայինբոլորլուսատուները,այդթվում`Լուսինը,օժտված
ենսեփականլույսով:Ինքը`Շիրակացին«հավանությունէ
տալիս»այն«կարծիքին,որ[Լուսնիլույսը]Արեգակիցէ»:

ԼուսնիվրատեսանելիմութբծերըՇիրակացինհեթանոս
գիտնականների նման համարում է մակերևութային «ան
հարթություններ» և Լուսնի լույսի թուլության պատճառ.
«Որովհետևբիծկամսպիունեցողբյուրեղյագնդիկըևսչի
կարողլույսիվառշողերարձակել»:Նրադատողություննե
րիցհետևումէնաև,որնաորոշտեղեկություններունիօպ
տիկայիօրենքների,մասնավորապես`լույսիարտացոլմանև
անդրադարձմանմասին:

Լուսնիմակերեսըբավականմեծէ,որիշնորհիվէլԱրե
գակից ստացվող լույսի քանակը հնարավորություն էտա
լիս լուսավորել երկրային բոլոր մարմիններին: Հակառակ

պարագայում`«նաչէրկարողհավասարծագելևմիակերպ
ստվերներ տալ բոլորին»: Լուսինն իշխում է գիշերը: Այն
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բաղկացածէերկուհավասարմասից.տեսանելիմասըպա
րունակում է ամբողջ լույսը, իսկ մյուսը` գիշերային լույ
սը.«ԵվԼուսինըիրմշտնջենականանխափանշարժմանըն
թացքումսակավառսակավցույցէտալիստեսանելիլույսի
մասնիկները, որը մեկաճում է, մեկ` նվազում»:Այսինքն`
Արեգակը լուսավորումէԼուսնիայնկեսը,որնուղղվածէ
դեպիԱրեգակը:

Լուսնի լուսավորության աստիճանը պայմանավորված
էԱրեգակիընթացքով,քանիորվերջինսմիևնույնուղիով
չիընթանում:ԼուսնիգոտինգտնվումէԱրեգակիգոտուց
ներքև, ուստի` շրջապտույտի ժամանակ դրանք մոտենում
ենիրար,ինչիհետևանքովԼուսնիլույսընվազումէ,քան
զի«լուսնայինգնդիվերինկողմը,որընայումէուղիղԱրե
գակին,ընդունումէամբողջլույսը,իսկլուսնայինգնդի...
ներքինկողմըծածկվածէլինումիրստվերիմեջ»:ԵրբԼու
սինըհետզհետեհեռանումէԱրեգակից,նրալույսըաստի
ճանաբարավելանումէ,որովհետև«լուսավորվումէԼուսնի
գնդիներքինկողմը»,ևստվերըտեղափոխվումէվերինկի
սագունդ[Տիեզ.,4445]:Այսպիսով,եթե«վերև»և«ներքև»
ասելով`հասկանանք«հեռու»և«մոտ»,ապամիանգամայն
ճիշտպետքէհամարենքԼուսնիփուլերիառաջացմանՇի
րակացուբացատրությունը:

ԼուսնիևԱրեգակիշրջապտույտովէպայմանավորված
նաևԼուսնիխավարումը,այսինքն` երբԼուսինըգտնվում
է երկնային «վերին կիսագնդում, իսկ Արեգակը` դեմ–դի
մաց ներքին կիսագնդում»`տրամագծորեն հակառակ դիր
քում,երբԼուսինը,անշարժԵրկիրըևԱրեգակըհայտնվում
ենմիգծիվրա:ԵրկիրըփակումէԱրեգակիճառագայթների
ճանապարհը, որոնքորոշ ժամանակՏիեզերքիհարավային
կիսագնդիցչենհասնումհյուսիսայինկիսագունդ,ինչիհե
տևանքով«մենքԼուսնիսկավառակըտեսնումենքերկնա
յինխավարում»:ԵրբԼուսինըհեռանումէիրտեղից,կրկին
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«ստանումէիրսովորականլույսը,քանզինրավրայիցանց
նում է ծածկող Երկրի ստվերը» [Տիեզ., 46]: Այստեղից ևս
հետևումէ,որԼուսինըսեփականլույսչունիևարտացոլում
էԱրեգակիլույսը:

Ըստ Շիրակացու`Արեգակի բնության վերաբերյալ հե
թանոս և եկեղեցական իմաստասերների կարծիքները հա
մընկնում են: «Արեգակի սկավառակի նյութը» նույնպես
«հայտնիէմիայնԱրարչին»:Գիտնականներըկարողացան
ճանաչելմիայն,որԱրեգակը«սեղմ,կարծր,մաքուր,գնդա
ձև,բացարձակբոլորաձև,անբիծևանսպիտարրէ,իսկբնու
թյամբ`սառը»:Արեգակըևսսեփականլույսևջերմություն
չունի, այլ «ստանում է արփիից և ուղարկում դեպի օդը,
որովևլուսավորումուտաքացնումէերկիրը»`ինքըմնա
լովբացարձակսառը:Բայցինչպե՞սբացատրել,որԱրեգակի
սառըբնություննայդքանպայծառլույսևջերմությունէ
արձակում:ՇիրակացինդացուցադրումէԱրևիճառագայթ
ներիտակդրվածբյուրեղյագնդիկիօրինակով:Թեևգուն
դըբնությամբբացարձակսառնէևսեփականլույսուջեր
մություն չունի,այլ կլանում էԱրեգակի ճառագայթները,
սակայնգնդիցդուրսեկողճառագայթներիկենտրոնացված
փունջնանհամեմատավելիպայծառևկիզիչէլինում,քան
Արեգակի ճառագայթները: Արեգակի նման նկարագրու
թյունըտարածվածէրնաևXVIIդարում:

Եկեղեցական որոշ հեղինակների կարծիքով`Արեգակը,
ինչպես և Լուսինը, օժտված է սեփական լույսով: Դա այն
լույսնէ,որըգոյությունուներմինչ լուսատուներիստեղ
ծումըևգտնվումէրցրվածվիճակում:Աստվածայդնախ
նական լույսը հավաքեց Արեգակի և մյուս լուսատուների
«ամանների»մեջ:Շիրակացինպաշտպանումէ«բազմաթիվ
սուրբհայրերիմիաբանությամբասածները,որոնքհամընկ
նումենարտաքինբարիփիլիսոփաներիասածներին»,այնէ`
Արեգակնիրլույսնուջերմությունըստանումէվերինհրա
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յին գոտուց` Արփիից: Միաժամանակ նա հերքում է «չար
փիլիսոփաների»այնուսմունքը,որիհամաձայն`Արեգակի
ջերմություննառաջանումէշրջապտույտիընթացքումտե
ղիունեցողշփումից:

Երկնային լուսատուների շարժումը դիտելի է Լուսնի
շարժման միջոցով, մինչդեռԱրեգակինն անհնար է դիտել
«նրախիստլուսափայլճառագայթներիպատճառով,մանա
վանդ,եթեորևէմեկիկողմիցնախապեսվարժվածչլինես»:
Արեգակիընթացքըկարելիէուսումնասիրելկենդանակեր
պերիմիջոցով:

Երկնքիիրական,բայցոչտեսանելի շարժումըկատար
վումէարևելքիցարևմուտք,իսկ լուսատուներըշարժվում
են արևմուտքից արևելք: Լուսատուների այդ տեսանելի

շարժումըպայմանավորվածէդրանցշարժմանարագության
համեմատ Երկնքի արագության անչափ մեծությամբ, որի
հետևանքովԵրկինքըդրանքքաշումտանում է հակառակ
ուղղությամբ:Ուստի`նշվածերևույթըտեսանելիչէ:Ավե
լին` տարբերարագությունների և հակառակ շարժումների

զուգակցումնէապահովումլուսատուներիտեղըերկնային
գոտիներումևթույլչիտալիսշեղվելշարժմանհետագծից:

Հայգիտնականըհավաստիէհամարումանտիկտեսու
թյունը, որի համաձայն` Արեգակը և մյուս լուսատուները
«շարժվումենոչթեշրջագծով,այլոլորաձևպտույտգալով,
ինչպեսհոլըհարթտեղում»[Տիեզ.,50]:Բոլորաձևշարժու
մըանտիկմիտքըհամարումէրկատարյալ`այնպատճառով,
որ շրջանակը համարվում էր կատարյալ երկրաչափական
ֆիգուր: «Պտուտաձև» շարժումն իր հերթին բաղկացած է
բազմաթիվ բոլորաձև շարժումներից: Այսինքն` թեև մոլո
րակների շարժումն ամբողջությամբ վերցրած կատարվում

էշրջագծով,սակայնժամանակառժամանակդրանք«շեղ
վումեն»`օղակներգծելով:
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ՇիրակացիննշումէԱրեգակիանչափմեծությունը,որի
շնորհիվէլայնիզորուէ«անհասանելիբարձունքից»լու
սավորելԵրկրիանչափմեծտարածությունը,ինչընահաս
տատումէնաևԱրեգակիևԼուսնիխավարումներով.«Երբ
Արեգակի լույսը պակասում է, ինչը մենք խավարում ենք
անվանում,Արեգակի կենտրոնական մասում հայտնվում է
խավարբոլորակևԱրեգակիսակավլույսըժապավենինման
թույլերևումէխավարբոլորակիշուրջ»,այսինքն`Լուսնի
ստվերի, որը «գտնվելով Արեգակի դեմ` փակում է մեզա
նիցնրալույսը»,բայցոչամբողջությամբ,քանզիԼուսինը
«փոքրէնրանիցևբավականչէ[Արեգակի]ամբողջսկավա
ռակը ծածկելու համար»:Դիտումները ցույց ենտալիս, որ
Լուսնիհեռանալով`աստիճանաբարաճումէԱրեգակիլույ
սը: «Այսպիսով, Լուսինն էԱրեգակիխավարմանպատճա
ռը,ինչպեսևԱրեգակը`Լուսնի»,–եզրակացնումէՇիրա
կացին[Տիեզ.,58]:Սակայն,եթեԼուսնիխավարումըտեղի
էունենում,երբԱրեգակիևԼուսնիմիջևմիևնույնգծիվրա
հայտնվումէԵրկիրը,ապաԱրեգակիխավարմանդեպքում

«երկու լուսատուներն էլ գտնվում են վերին` հյուսիսային
կիսագնդում»:ՔանիորԱրեգակըԼուսնիցվերէգտնվում,
ապաերբդրանքհայտնվումենդեմ–դիմաց,ևդրանցկենտ
րոններըգտնվումենմիընդհանուրգծիվրա,Արեգակիուղ
ղագիծճառագայթներըթափվումենԼուսնիվրա,իսկվեր
ջինսխոչընդոտումէլույսիտարածումըդեպիԵրկիր:

Թեև Շիրակացին քննադատում է քաղդեացի աստղա
գուշակներին,այնուհանդերձ,նաընդունումէնրանցուս
մունքը կենդանակերպերի և մոլորակների մասին: «Այս
տասներկուհամաստեղությունները,չորսեղանակներինհա
մապատասխան,կատարումենիրենցպտույտըմեկտարվա

ընթացքում,քանիորսփռվածեներկնակամարում,կապված
են իրար` ընդգրկելով ողջ երկնակամարը: Եվ դրանքԱրե

32 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ



498  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

գակի,Լուսնիևհինգմոլորակներիճանապարհենհանդիսա
նում`բարձրացնելովկամիջեցնելով,մեկմոտեցնումենմեզ,

մեկ`հեռացնում,առաջացնումենգիշերը,կարճացնումկամ
երկարացնում են ցերեկը: Առաջացնում են ջերմություն և
ցրտություն,խոնավությունևերաշտ,իշխումենօդիևեղա
նակների փոփոխությունների վրա» (ընդգծումը. – Կ. Մ.)1:
Այսպնդումը չի հակասում նրա մեկայլ մտքին, ըստ որի`
տարվա եղանակների փոփոխությունը պայմանավորված է
Արեգակիընթացքով:Բաննայնէ,որմեջբերումըերկնային
տարբեր գոտիների փոխկապվածության ու փոխազդեցու
թյանմասինէ,այսինքն`համաստեղություններիազդեցու
թյունը տարվա եղանակների և բնական այլ երևույթների
վրակատարվումէոչթեանմիջականորեն,այլԱրեգակիմիջ
նորդությամբ:Չպետքէմոռանալնաև,որըստՇիրակացու`
տարեկան շրջանը (չորս եղանակները)ավարտվում է բոլոր
համաստեղություններիմիջովԱրեգակիանցումով:

Ինչ վերաբերում է մոլորակաստղերի «բարձրացմանն»
ու«իջեցմանը»,այնանմիջականորենառնչվումէԱրեգակի
և մոլորակների «պտուտաձև» շարժմանը: Ավելին` «պտու
տաձև»ընթացքըվերինոլորտիհամաստեղություններիազ
դեցությանևհամաստեղություններիումոլորակաստղերի
միջևտարբերհեռավորությանհետևանքէ:Այսպիսով`Շի
րակացինհետևումէոչթեԱրիստոտելիևԵվդոքսիհամա
կենտրոն (կոնցենտրիկ)շրջաններովմոլորակներիշարժման
ուսմունքին(որինհանդիպումենքդեռևսԵզնիկԿողբացու
ուսմունքում), այլ Հիպարքոս–Պտղոմեոսի էքսցենտրիկ
շրջաններիևէպիցիկլերիտեսությանը,որըհամեմատաբար
ավելիճիշտէրբացատրումմոլորակներիտեսանելիշարժու
մըևգործնականումավելիմեծնշանակությունուներ:

Շիրակացին հանգամանորեն շարադրում է, թե երբ է
Արեգակըմտնումայսկամայնհամաստեղություն,որքան

1 ԱնանիաՇիրակացի, Մատենագրություն, էջ 115:
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աստղեր է բովանդակում յուրաքանչյուր կենդանատեսակ,
որերկրիևժողովուրդներիվրաէիշխում,մոլորակներիոր
գոտիներն են դրան համապատասխանում, նշում օրվա ու
գիշերվատևողությունըևայլն:Աստղատներիուաստղերի
ընդհանուրքանակը,ըստՇիրակացու,կազմումէ187:Այս
թիվնընդգրկումէանզենաչքովտեսանելիբոլորաստղերը
մինչևվեցերորդմեծությունը:Այդամենը,իրվկայությամբ,
սեփականաստղագիտականդիտումներիարդյունքէ:

Երկնայինմարմիններիշարժումըենթարկվումէբնական
օրենքներին, իսկայն, ինչ գոյություն ունի «բնական բեր
մամբ»,մատչելիէմարդկայինիմացությանը:ԱնձամբՇիրա
կացին,իրիսկվկայությամբ`«հասուէեղելաստղերիբազ
մափորձ իմացությանը» և այդ ամենը շարադրել մատչելի
լեզվով:Նաշեշտումէայնմիտքը,որերկնայինմարմինները
ոչմիայնփոխազդումևփոխպայմանավորումենմիմյանց`
կազմելով մի ամբողջական համակարգ, այլև որոշակիորեն
ներազդում են Տիեզերքի ստորին շերտերում և Երկրի վրա
տեղի ունեցող գործընթացների վրա: Այս գաղափարը, որն

առաջացել է հինաստղաբաշխության (ևաստղագուշակու
թյան)մեջ,ճշմարտությանհատիկէպարունակում:

Այսպիսով` Շիրակացու երկրակենտրոն համակարգն
Արեգակի գրաված դիրքով ու հրե կամարի` որպեստիեզե
րական լույսիաղբյուրիառկայությամբ,ինքնատիպհայե
ցակարգէևտարբերվումէմինչայժմգիտությանըհայտնի
երկրակենտրոնհամակարգերից:

5. Բնա կան ե րևույթ նե րի բնա գի տա կան ի մաս տա վո րու մը

Երկնայինմարմինների, հատկապես`ԱրեգակիևԼուս
նի շարժումներն ազդում են Տիեզերքի ստորին շերտերում
ևԵրկրագնդումտեղիունեցողերևույթներիվրա:Այսպես` 
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Արեգակիտեսանելի շարժմամբ ենպայմանավորվածտար
վա չորս եղանակների հաջորդականությունը, օդի փոփո
խությունները,ցերեկվաուգիշերվատևողությունըևայլն: 
ՀետևելովՊոսիդոնիոսինևԵզնիկԿողբացուն`Շիրակացին
նշումէ,որԼուսնիդիտարկելիփոփոխություններիհետևան
քով «անասունները լիություն են ստանում, իսկտունկերը
օգտակարությունգտնումիրենցաճմանուսնմանհամար»: 
Բացի այդ, տեղի են ունենում ծովի մակընթացություններ
ևտեղատվություններ. «Օվկիանոսիջրերիինչ–որշարժում
ներ, որոնքերբեմնցույցենտալիս ջրերի լիությանհավե
լում,երբեմնէլ`նվազում»:Համադրելովբնագիտությանև
ժողովրդական բազմադարյա կենսափորձի տվյալները` նա
ցույցէտալիս,որերկնայինլուսատուներիփոփոխություն
ները միաժամանակ ազդանշանների դեր են կատարում և
մատնանշում բնական երևույթների ընթացքի փոփոխու
թյունը: Այսպես, Լուսնի հստակ երևալը` պարզ եղանակի, 
իսկ մահիկի վրա կարմրության կամ մթարության երևալը` 
առատտեղումներիևորոտմունքինշանեն:

Նմանօրինակերևույթներիիմացություննուճիշտբա
ցատրությունըոչմիայնտեսական,այլևկարևորնշանակու
թյուն ունենմարդու կենսագործունեության, մասնավորա
պես` ծովագնացների, ճանապարհորդների, երկրագործների
համար,ովքերհնարավորությունենունենումվաղօրոքնա
խապատրաստվելգալիքարհավիրքներինևդժվարություն
ներին:

Տիեզերքի երկու սահմանի միջև առկա գործընթացնե
րը ստանում են պատճառահետևանքային, բնագիտական
բացատրություն,որըհիմնվածէտարրերիևորակներիմա
սին ուսմունքի վրա: Այդ նպատակով Շիրակացին համադ
րումէժողովրդականկենսափորձի,գիտականդիտումների
արդյունքներն ու անտիկ և վաղ քրիստոնեական փիլիսո
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փայության ձեռքբերումները: Բնականաշխարհում տիրող
պատճառահետևանքայինկապիցելնելով`նաբնականբոլոր
երևույթներըբաժանումէերկուհիմնականխմբի:Միմասը
դիտվումէորպեսպատճառ,ծնող,էութենականսկիզբ`սեռ, 
իսկմյուսը`հետևանք,ծնունդ`տեսակ:Բնականերևույթնե
րի առաջացման ու գոյատևման բացատրության հարցում
Շիրակացինկարևորումէնաևծան րություն, ճնշում, խտաց
ում և նոս րաց ում հասկացությունները: Այսպես` անձրևի, 
ձյանևեղյամիառաջացմանգործումմասնակցումենջուրը
(տարր), ցրտությունը (որակ) և քամին: Իսկ բունֆիզիկա
կանգործընթացըկատարվումէխտաց մանմիջոցով:Նշված
երևույթներիտարբերությունըբացատրվումէֆիզիկական
գործոնիներազդեցությանաստիճանով:

ԾիրԿաթինըհնուցիվերգրավելէմարդկայինմտքիու
շադրությունը,այլազանառասպելներիևգիտափիլիսոփա
յականմեկնաբանմանտեղիքտվել:Հինհունականդիցաբա
նականպատկերացումներինզուգընթացնաներկայացնում
էնաևհայերիհնագույնպատկերացումները,որոնցհամա
ձայն` «Վահագնը`հայերինախնին,միխիստձմռանծամա
նակգողացելէասորեստանցիներինախնու`Բարշամիդար
մանը, որինմենքավանդաբարհարդագողիհետքենքան
վանում»: Այս պատկերացումը դիտելով որպես ժողովրդա
կաներևակայությանարգասիք`Շիրակացինմերժումէդրա
իմացաբանականարժեքըևհավանությունտալիսհեթանոս
փիլիսոփաներիայնկարծիքին,որ«դրանքկուտակվածբազ
մաթիվ մեծ ևփոքրաստղեր են, որոնցաղոտ երևալու հե
տևանքով միավորված լույսով են երևում»: Սույն միտքը
նաարտահայտումէնաևմիայլգրվածքում.ԾիրԿաթինը
«խտացածկրակէևմանրաստղերիլույսիցոլքեր»:Ինչպես
հայտնի է, այս տեսակետն անտիկ փիլիսոփայության մեջ
առաջադրել է Դեմոկրիտեսը (XVII դ., մասնավորապես` հե
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ռադիտակիհայտնագործությունիցհետո,աստղագիտական
դիտումները ցույց տվին, որ երկինքը գոտեպատող և Ծիր
Կաթինկոչվողսպիտակավունշերտըբաղկացածէառանձին
աստղերիցևաստղախմբերից): 

6. Ի մա ցու թյան կա ռուց ված քը, ձ ևե րը և մե թոդ նե րը

Աստծուգոյությանտիեզերաբանականապացույցիտե
սությունը ենթադրում է արարված աշխարհի իրական գո
յությունըևիմացությանանհրաժեշտությունը:Այստեղից
էլ Շիրակացու իմացաբանական կարևոր սկզբունքը. իմա
ցության առարկան որոշում է իմացության ձևերը, ճանա
չողականմեթոդներնուեղանակները:Քանիորգոյըերկու
հիմնական տեսակի է` նյութական և ոչ նյութական, ապա
իմացությունըևսերկուտեսակէլինում:Քանիորոչնյու
թականըգերադասելիէ,քաննյութականը,իսկզուտտեսա
կանիմացությունըվերաբերումէմտավոր,վերզգայական, 
մետաֆիզիկականհարցերին,ապաանհրաժեշտէնախ` ու
սումնասիրել գոյի ոչ նյութական տեսակը և հետո միայն` 
նյութականը:Սակայնֆիզիկականաշխարհիիմացությունը
իմացականմիաստիճանէ,որիցհետոպետքէկրկինդիմել
ոչնյութականիմացությանը:Շիրակացինայսպեսէուրվագ
ծումգիտափիլիսոփայականիմացությանսխեման. «Սկսելով
երկնքից,ևհետոգալովերկրին,ապանորիցբարձրանալով
երկինք`հիանանքտիեզերքիգաղտնիքներով»1:ԵթեԴավիթ
Անհաղթի հիմնական խնդիրն արարված աշխարհի ճանա
չողությանմիջոցովմտավորևբարոյականկատարելագոր
ծումնուԱստծուննմանվելնէ,ապաՇիրակացինավելաց
նումէմիօղակևս,որիշնորհիվիմացությունըստանումէ
փուլայինբնույթ,որտեղսկիզբնուվերջըհամընկնումեն:

1  ԱնանիաՇիրակացի,Մատենագրություն, էջ 65:
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ԸստՇիրակացու`գոյացություններիմիմասնԱստված
ստեղծել է անմիջականորեն, իսկ մյուսը` միջնորդավորված
ձևով` «բնականբերմամբ»:Եվայն, ինչ«իսկականաստվա
ծությունիցէառաջացել,ապաայն»,ինչպեսևԱստված«վեր
է մարդկային իմացությունից»: Այս կարգի գոյերի մասին
տեղեկությունները մարդուն հաղորդվում են աստվածա
յին հայտնության, մարգարեության և հատուկ երազների
միջոցով: Մարդու բանականությունն ի զորու է ճանաչել
միայն«միջնորդավորված»`տարածությանևժամանակիմեջ
գտնվողգոյացությունները:Քանիորմարդկայինբանակա
նությունը և աստվածային իմաստությունը որոշակի նմա
նությունունեն,ուստի`Աստծուցանկությամբմարդըկարող
էհասուլինելնրաընկալմանը,բայցոչէությանը,այլսոսկ
գոյությանփաստին,քանզի«նրաէությունըո՛չմտքովկա
րելիէճանաչել,ևո՛չէլխոսքովընդգրկել» [Տիեզ., 3]:Նմա
նապես մարգարեների հաղորդությունները «Աստվածային
Հոգուազդումնեն»,իսկ«երազներըմարգարեությանցածր
աստիճանիմասնենկազմում»:

Այսպիսով`Շիրակացինտարբերակումէիմացությաներ
կուտեսակ.մեկըկապվածէգերագույն,գերբնականճշմար
տությանանմիջականընկալման,մյուսը`բնականառարկա
ներիևերևույթներիուսումնասիրությանհետ:Բնությունը
ճանաչվումէբնականիմացականկարողություններով,իսկ
աստվածայինը`աստվածատուր«բանականությամբ»:Առա
ջինիդեպքումաշխարհնէներազդումմարդուզգայարան
ներիվրա,երկրորդի`Աստվածինքնէտեղեկությունհայտ
նումմարդուն:Համապատասխանաբար` գո յու թյուն ու նի եր կու 
կար գի ճշմար տու թյուն` գերբ նա կան և բնա կան, ար տա բա նա կան 
ու բա նա կան, աստ վա ծա յին և մարդ կա յին: Որոշ հետազոտող
ներայստեղնշմարումեն«ճշմարտությաներկակիության» 
տեսության արտահայտությունը: Ավելացնենք միայն, որ
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«բնական (բանական) ճշմարտությունը» իրականում աստ
վածայինճշմարտությանմասնակիդրսևորումներիցէ:

Ըստ Շիրակացու` իմացությունը սուբյեկտ–օբյեկտա
յին հարաբերություն է. ինչպես իմացության սուբյեկտն է
ձգտումճանաչելառարկան,այնպեսէլառարկանէազդում
սուբյեկտի վրա: Ընդսմին, իմացության սուբյեկտը ճանա
չումէառարկանայնպես, «ինչպիսինէինքը»`իմանալիգոյն
իրականումև«ոչայնպես,ինչպեսկամենումեն» [Տիեզ., 6]:

Մարդկային իմացությունը բաղկացած է երկու աստի
ճանից` զգայականևբանական: Շիրակացուիմացաբանու
թյունը սենսուալիստական միտվածություն ունի. զգայա
րանները դիտվում են որպես արտաքին աշխարհի մասին
անմիջականտեղեկություններստանալումիջոց,գիտելիքի
աղբյուր ևանհրաժեշտ հիմք: Նա բազմիցս նշում է, որ իր
հետազոտություններըխարսխվածենդիտումների,զգայա
կանփորձիտվյալներիվրա: «Մարդկայինմիտքըչիկարող
թափանցելաստվածայինիխորքերը,բայց[այնգիտնական
ները], որոնք ուսմամբ հմտանում են աշխարհի ուսումնա
սիրության մեջ, դա կատարում են երեք եղանակով` շրջե
լով,տեսնելովևլսելով`ցանկանալովբոլորովինանտեղյակ
չմնալարարածներիմասին»1:

Յուրաքանչյուրզգայարանընկալումէորոշակիառար
կաներ,ևտարբերառարկաներազդումենտարբերզգայա
րաններիվրա.լույսը`աչքի,ձայնը`ականջիևայլն:Մյուս
կողմից` զգայարաններն օժտված են ընկալման տարբեր
կարողություններով, որովհետև աչքը, օրինակ` ընկալում
էավելիարագ,քանականջը:Ուստի,թեևամպրոպիժամա
նակ կայծը (լույսը) և ձայնը բխում են միաժամանակ, սա
կայնմենքնախտես նում ենքփայլատակումըևմիայնդրա

նիցհետոլսում արձակվողձայնը:Դաբացատրվումէմար

1  ԱնանիաՇիրականւոյ ՀամարողիՄատենագրութիւնք,էջ 319:
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դու զգայարանների առանձնահատկություններով, քանզի
«աչքըավելիարագկարողէտեսնելհեռավորկրակը ...իսկ
ականջը չի կարող ձայնը լսել հեռվից, մինչև այն չհասնի
մոտիկ»1: Որոշ հայգիտնականներայստեղից բխեցնում են
ձայնիհամեմատլույսիանչափմեծարագությանկռահու
մը:Նրանքհաշվիչենառնումայնհանգամանքը, որ, ըստ
Շիրակացու, լույսի և ձայնի ընկալման տարբերությունը
(ժամանակի առումով) պայմանավորված է զգայարանների
ընկալողական կարողությունների տարբերությամբ: Բացի
այդ, զգայություններըճանաչողականտարբերնշանակու
թյունունեն:Այսպես,տեսողություննուլսողությունըճա
նաչողականավելիբարձրկարողությամբենօժտված,քան
ճաշակելիքըևհոտոտելիքը: Ուստի`տեսողականև լսողա
կան ընկալումներն առավել կապված են մտածողության` 
ճանաչողությաներկրորդաստիճանիհետ:

Զգայարաններըկարողեննաևսխալվել:Առօրյակեն
սափորձիցհայտնիէ,որհեռավորությանվրագտնվողիրերն
ուերևույթներըփոքրենընկալվում,ինչըբնականբացատ
րությունունիևկապվածէաչքիբնույթիհետ:Բաննայն
է,որնմանդեպքերում«պակասումէաչքիտեսողությունը
(աչքի) լույսի զորության տկարության պատճառով, քա
նիորաչքի լույսըբավականչէ, որպեսզիհայացքըհեռա
ձիգվայրերըհասցնել ...Եվլուսավորըդուորպեսմութես
տեսնում,իսկմեծ [առարկաները]`փոքր»:Բացիայդ,աչքի
լույսը մասամբ կլանվում է օդի կողմից, ինչի հետևանքով
նույնպես «նվազում է» տեսողությունը: Այսպիսով` տեսո
ղականընկալումըպայմանավորվածէտեսողությանուժով, 
տարածությամբևօդով:ԱյսհարցումՇիրակացինհետևում
է«ճառագայթման»անտիկտեսությանը(պյութագորական
ներ,Էվկլիդես,Պտղոմեոսևուրիշներ):

1  ԱնանիաՇիրակացի,Մատենագրություն, էջ 95:
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Մարդկայինիմացությունըչիսահմանափակվումզգա
յականտվյալներով,որոնքվերաբերումենիմանալիիարտա
քին`երևութականկողմին,մինչդեռիմացությաննպատակն
է էության, պատճառահետևանքային կապերի բացահայտ
ումը,ինչըբանականիմացությանխնդիրնէ:Բանականու
թյունըկարգավորումումշակումէզգայականտվյալները
ևընտրողականությանհնարավորություններմուծումզգա
յականճանաչողությանմեջ:

ԻմացությանընթացքումՇիրակացինկարևորումէկաս
կա ծի ճանաչողականդերը, որը, սակայն, վերաբերում է ոչ
այնքանկոնկրետբնագիտականհետազոտությանը,որքան
հեթանոսականև եկեղեցականառկա ուսմունքների համե
մատականվերլուծությանը:Կասկածիառաջացմանհիմնա
կանպատճառըդրանցտեսականկամֆիզիկականչհիմնա
վորվածությունն է, հակասականությունը: Օրինակ` ծովի
վրաերկրիգտնվելուուսմունքիկապակցությամբՇիրակա
ցինգրումէ. «Իմմիտքըտարակուսումէ,թեինչպեսայդքան
ջրայինբնությանվրականգնածէմնումերկրիայնչափմեծ

ծանրությունըևչիընկղմվում» [Տիեզ., 12]:Կասկածինպա
տակն է ճշմարտությանորոնումը:Դրավերացմանհամար
անհրաժեշտէ.ա)վերացնելուսմունքումառկաներքինհա
կասությունները,բ)տալբնագիտականհիմնավորում,գ)որ
հեթանոսական և քրիստոնեական տեսակետները համընկ
նեն, որովհետև ընդունելի է միայնայն, ինչ ընդհանուր է
երկուսի համար, դ) ճշմարտությունը տրվի Հայտնության
միջոցով:

Բնագիտականիմացությանհիմնականմեթոդներիցեն` 
դի տար կու մը, զգա յա կան փոր ձը, նկա րագ րությու նը, հա
ման մա նությու նը (անալոգիա): Դիտումը կիրառվում է թե՛
երկնայինմարմիններիտեսանելիշարժմանձևերիևուղինե
րի,թե՛երկրիմակերեսիուբնականերևույթներիուսումնա
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սիրության ժամանակ: Փորձնական մեթոդը հիմնականում
օգտագործվումէբնությանկոնկրետերևույթներիիմացու
թյանընթացքումևստանումմեթոդաբանականնշանակու
թյուն:Շիրակացինբազմիցսշեշտումէ,որճշմարիտէհա
մարում«միայնայն, ինչմարդուաչքըտեսելէ,ևմարդու
ոտքըկոխելէ»1:ԻսկԵրկրագնդիդեռևս չուսումնասիրված
մասերիվերաբերյալգերադասումէ«լռել»`վերագրելովհա
վատիոլորտին:

Ըստ համանմանության մեթոդի` բնական երևույթնե
րիմիևնույնդասիորոշերևույթներիիմացությունըկարելի
էտարածելնաևնույնդասինպատկանողայլ`դեռևս չու
սումնասիրված առարկաների վրա. «Քանի որ պատահել է, 
որմերմարդիկշրջանցելենՀունականևԿասպիցծովերը, 
դրանիցևսենթադրումեմ,որնույննէնաևՀնդկական[ծո
վը] ...»:Նկարագրություննառնչվումէզգայականիմացու
թյանձևերինևձեռքբերվածգիտելիքներիարտահայտման, 
գրանցմանհիմնականեղանակնէ:

ԲնագիտականիմացությանմեջՇիրակացինառանձնա
հատուկտեղէհատկացնումմաթեմատիկականգիտելիքին` 
որպեսգիտականությանյուրահատուկնորմիևչափանիշի: 
Նահամոզվածէ,որ«առանցթվերիտեսությանոչինչհնա
րավորչէհիմնավորել»2:Մաթեմատիկայինմանընկալումը
պայմանավորեց չափագիտական հարցերի, չափողական և
դիտողականգործիքներիկարևորումը:Նաանձամբաստղա
գիտականդիտումներէկատարելևօգտվելհամապատաս
խան գործիքներից: Այսպիսով, բնագիտական իմացության
մեջ` որակական վերլուծությանը զուգընթաց, կարևորել է
նաևքանակականգործոնը:

Զգայապեսչընկալվողիրերը,մտահայեցողականառար
կաները (տիեզերքի կառուցվածքը, կառուցվածքային միա

1  ԱնանիաՇիրականւոյ Համարողի Մատենագրութիւնք, էջ 339:
2  Նույնտեղում, էջ 206:
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վորներիդիրքը,ձևը,փոխկապվածությունըևայլն)բացատ
րելիսՇիրակացինօգտագործումէնաևպարզ«բնական»և
«արհեստական»մոդելներ`տեսականկառուցումներնառա
վելմատչելիևհասկանալիդարձնելունպատակով:Այսպես` 
տիեզերքի կառուցվածքընացուցադրում է ձվի կամ ջրով, 
ձեթովևավազովլցվածամանիօրինակներով,որոնքփորձ
նականպարզմոդելներիդերենկատարում:Որպեսարհես
տական մոդել` նա բերում է գլոբուսի օրինակը, այսինքն` 
գնդի, որը ձևված է տիեզերքի տեսական մոդելի նմանու
թյամբ:

Իմացությանկառուցվածքիևմեթոդների, հատկապես` 
գիտություններիդասակարգմանառումովկարևորնշանա
կություն ունի գիտելիքի առանձին բնագավառների առա
ջացման ու փոխկապվածության հայեցակարգը: Ինչպես
նշվելէ,ռացիոնալգիտություններիստեղծումըՇիրակացին
վերագրումէհեթանոսփիլիսոփաներին:Մարդկայինգիտե
լիքիձևավորմաննախադրյալըմարդունիվերուստտրված
հետաքրքրասիրությունն է: Մարդը «ի բնականե» կոչված
է ճանաչելու շրջապատող աշխարհը, այն նրա հիմնական
հատկությունն է, որով նա տարբերվում է մյուս կենդանի
էակներից:Աշխարհի իմացություննանհրաժեշտ է մարդու
կենսագործունեությանհամար:

Սկզբնականփուլումիմացությունըկատարվումէրան
զենաչքով`տեսանելի«աստղայիներկնքի»և շրջապատող
իրերիանմիջականդիտումներիշնորհիվ:Այսպես`երկնային
մարմիններիերկարատևդիտումներըքաղդեացիներինհան
գեցրին աստղաբաշխության ստեղծման, որը հետագայում
յուրացրինուզարգացրինեգիպտացիներըևհույները:Աստ
ղաբաշխականգիտելիքիխորացմանև ճշգրտմանգործում

Շիրակացին կարևորում է նաև նավագնացության ու ճա
նապարհորդության միջոցով ստացած տեղեկությունները: 
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Դրանքերկնայինլուսատուներիտեսանելիշարժմանօրինա
չափություններիբացահայտմանհիմքծառայեցին,ինչը,իր
հերթին, կենսական մեծ նշանակություն ուներ ռազմական
կամառևտրականնպատակներովկատարվողնավագնացու
թյան և ճանապարհորդության, ինչպես նաև հողագործու
թյան,առևտրիուայլբնագավառներիհամար: 

Աշխարհագրությունը նույնպես ստեղծվել է «արտա
քին»,հեթանոսփիլիսոփաներիշնորհիվ` «ճանապարհորդու
թյունների և նավագնացության տվյալների հիման վրա և
հաստատվել երկրաչափության միջոցով: Իսկ երկրաչափու
թյունըառաջացելէաստղաբաշխությունից»1:Նանշմարում
է գիտությունների ձևավորման հետևյալ հաջորդականու
թյունը. աստղաբաշխություն–երկրաչափություն–աշխար
հագրություն: Ինչպես յուրաքանչյուր իմացություն պետք
է սկսվի երկնայինից և անցնի երկրայինին, այնպես էլ գի
տելիքի ձևավորման առաջին տեսակը վերաբերում է երկ
նային մարմիններին: Այլ կերպասած` մարդու հայացքն ի
սկզբանեուղղվածէրդեպիերկինք:Մյուսկողմից`աշխարհի
իմացությանշնորհիվմարդըհնարավորությունէստանում
աստիճանաբարբարձրանալդեպիերկնայինը (աստվածայի
նը):Եթեերկնայինիուսումնասիրությունըսկզբնապեսկա
տարվումէր«բնականաբար»,բնականհակումիհետևանքով
ևինչ-որառումովտարերայնորեն,ապաերկրորդդեպքում
երկնայինըգիտակցված,իմաստավորվածիմացականգործո
ղությանօբյեկտէ:Եթեառաջինդեպքումմարդըբնավիվի
ճակի չէր բացահայտելաշխարհիգերագույն, բացարձակև
իրականպատճառը(Աստծուն),ապաերկրորդդեպքումայն
հայտնվածէքրիստոնեությանմեջ:

1  Նույնտեղում, էջ 336:
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7. Կրթու թյան փի լի սո փա յու թյու նը

Շիրակացուգիտափիլիսոփայականժառանգությունըև
հետագա հայ որոշ մտածողների, մասնավորապես` Գրիգոր
Մագիստրոսի հաղորդումները հնարավորություն է տալիս
վերակառուցել գիտությունների դասակարգման նրա ուր
վագիծը,հետևաբարնաև՝ուսումնակրթականծրագիրը:

Հայգիտնականընշումէ,որիրգիտականհետաքրքրու
թյուններիհիմնականբնագավառըտեսականփիլիսոփայու
թյուննէ,որըզբաղվումէամբողջգոյիիմացությամբ:Իսկ
գիտություններիդասակարգմանանտիկևհելլենիստական
ավանդույթի համաձայն` տեսական փիլիսոփայությունը
բաժանվումէբնագիտության(կամֆիզիկայի),մաթեմատի
կայիևմետաֆիզիկայի(աստվածաբանության):Աստվածա
բանությունըկամմետաֆիզիկանհամարվումէրտեսական
փիլիսոփայության բարձրագույն աստիճանը, ուստի` անհ
րաժեշտէրնախուսումնասիրելբնագիտությունըևմաթե
մատիկան:Հետևաբար`ովքերնախօրոքչենկրթվելևվարժ
վել բնագիտական ու մաթեմատիկական գիտությունների
մեջ,նրանքչենկարողհավակնելաստվածաբանությանյու
րացմանը:

Շիրակացուգիտամանկավարժականգործունեությունը
լիովինտեղավորվումէԴավիթԱնհաղթիգիտությունների
դասակարգմանևբարձրագույնուսումնակրթականծրագրի
սահմաններում: Ավելի ճիշտ` նրա գիտական ժառանգու
թյունը գերազանցապես վերաբերում է Դավիթ Անհաղթի
դասակարգմանենթահամակարգերիցմեկի`տեսականփիլի
սոփայությաներկումասին` բնագիտությաննումաթեմա
տիկային: Եթե զուտ տեսական փիլիսոփայությամբ (աստ
վածաբանությամբ) զբաղվողները պարտավոր են ուսում
նասիրությունըսկսելանմարմին,անսկիզբգոյից,անսկիզբ



 ԳԼՈՒԽ Զ, ԲՆԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 511

սկզբից, որը նյութականի առաջացման պատճառն է, հետո
աստիճանաբարանցնելնյութականին,ապանյութականաշ
խարհնուսումնասիրողգիտնականներըպետքէսկսեննյու
թականառարկաներիևբնականերևույթներիուսումնասի
րությունից,հետոանցնենմաթեմատիկային,ապաոչ–նյու
թականի,այսինքն`աստվածաբանությանոլորտին:

Արդեննշվելէ,որՇիրակացինչափազանցբարձրէգնա
հատումմաթեմատիկայիգիտականևճանաչողականդերը` 
այն համարելով «բոլոր գիտությունների մայրը»: Արիստո
տելը նման դեր հատկացնում էր «առաջին փիլիսոփայու
թյանը», իսկ ԴավիթԱնհաղթը մաթեմատիկան դիտում էր
որպես բնագիտությանևաստվածաբանությանկապակցող
օղակ:Բաննայնէ,որ«բոլորգիտություններ»ասելով`Շի
րակացիննկատիունիբնականհամակարգնուսումնասիրող
գիտությունները, ուստի` մաթեմատիկայի հիշյալ բնութա
գրությունը չի տարածվում աստվածաբանության վրա: Ի
տարբերություն Դավիթ Անհաղթի և Արիստոտելի` Շիրա
կացինկարծեսփորձումէ«տեսականփիլիսոփայությունը» 
նույնացնելաստվածաբանությանը`առանձնացնելով բնա
գիտությունն ու մաթեմատիկան, այսինքն` տարբերակել
աստվածայինիևբնականիուսումնասիրությանոլորտները: 
Ըստէության`միջնորդավորվածձևովայդէվկայումնաև
ԳրիգորՄագիստրոսիայն հաղորդումը, որ Շիրակացին իր
«Քննիկոնում»ընդհանրացրեցքաղդեացի,հույնևայլգիտ
նականների կողմից ձեռքբերված գիտելիքները, որպեսզի
սկգբիցծանոթացնիայդգիտելիքներինևմիայնդրանիցհե
տո«անցներփիլիսոփայությանուսումնասիրությանը,քան
զիառանցայդնախնականուսուցմանանհնարինէանցնել
աստվածաբանությանուսումնասիրությանը»:Թեևդրանով
նամիանգամևսընդգծումէբնագիտությանինքնուրույն
կարգավիճակը, սակայն դա հարաբերական, ավելի ճիշտ` 
ստորադասվածևոչհավասարազորինքնակայությունէ:
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Բնագիտության Շիրակացու դասակարգումը խարսխ
վածէԱնհաղթիգիտություններիդասակարգմանվրա,որն
իր հերթին արտացոլում է Արիստոտելի բնագիտական աշ
խատություններիշարքը:Սակայն,իտարբերությանԱրիս
տոտելի` Շիրակացին ուշադրությունը կենտրոնացնում
է մարմնական գոյացությունների վրա, իսկ վերջինների
շրջանակներում շրջանցում կենսաբանական խնդրակար
գը:Նրաաշխատություններիվերնագրերիևբովանդակու
թյան հարաբերակցումը Արիստոտելի երկերի և Անհաղթի
դասակարգմանհետհնարավորությանէտալիսուրվագծել
բնագիտական առարկաների նրա համակարգը: Դրանք են. 
տիե զե րա գի տությու նը` որպես տեսական բնագիտության
ընդհանուր դասընթաց, աշ խար հագ րությու նը (տեսականև
նկարագրական), օ դե րևու թա բա նությու նը (գիտական և ժո
ղովրդական, տար րա բա նությու նը (տարրական–ֆիզիկական
ուտիեզերաբանականառումներով):Բացիընդհանրության
նշված բնագավառներից, որոնք վերաբերում են տիեզեր
քի ընդհանուր համակարգի կամ ենթակահամակարգերի

ուսումնասիրությանը, Շիրակացին առանձնացնում է նաև
տիեզերքիկառուցվածքայինառանձինմիավորներիուսում
նասիրությանխնդիրները:ԴավերաբերումԷթե՛երկնային, 
թե՛ երկրի և երկնքի միջև գոյություն ունեցող երկնային
երևույթներին:Վերջինդեպքումնանույնպեսառանձնաց
նումԷերկրիցվերև,երկրիվրաևերկրիներսումտեղիունե
ցողգործընթացները:

Մաթեմատիկական գիտությունները դասակարգելիս
Շիրակացինդարձյալ հետևում էԴավիթԱնհաղթին:Գրի
գորՄագիստրոսիհաղորդմանհամաձայն,ըստՇիրակացու` 
մաթեմատիկան բաղկացած է նախ` «թվաբանությունից և
երաժշտությունից»,որովհետևդրանք«կազմվածենտարո
րոշ(ընդհանուր)քանակից»:Դրանցհաջորդումեն«երկրա
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չափությունն ու աստղաբաշխությունը», որոնք կազմված
են շարունակական (անընդհատ) քանակից»: Մաթեմատի
կականգիտություններըպատկանումենտեսականգիտու
թյունների շարքին: Գոյություն ունեն նաև կիրառական
(գործնական)բնույթիմաթեմատիկականառարկաներ,ինչ
պես, օրինակ` տոմարագիտությունը («մաթեմատիկական
ժամանակագրություն»),չափագիտությունը,լոգիստիկանև
այլն:Կիրառականառարկաներըսովորաբարչէինընդգրկ
վումգիտություններիդասակարգմանմեջ:

Բնագիտական–մաթեմատիկական առարկաների, հատ
կապես` «քառյակ» գիտությունների ներմուծումը ուսում
նակրթականհամակարգիմեջպահանջումէրմեթոդականև
ուսուցողական(դիդակտիկ)համապատասխանսկզբունքնե
րիումոտեցումներիմշակում:Այսառումովկարևորնշանա
կությանունիգիտնականիաշխարհայացքայինկարգիայն
համոզմունքը,որքանզիամենինչ,ողջաշխարհըստեղծվել
էմարդուհամար,ուստի`մարդկայինբանականությանարդ
յունքները`գիտություննուկրթությունը,նույնպեսպետքէ
ծառայենմարդուն:Ընդորում`դրանքերկակիդերենկատա
րում`տեսական–ճանաչողականևկենսագործնական:Առա
ջինգործոնընպաստումէարարվածաշխարհիիմացությա
նըևայդճանապարհով`Աստծուգոյությանապացուցմանը, 
իսկերկրորդնօգնումէմարդունառօրյակենսագործունեու
թյանմեջ:Այսինքն`Շիրակացուգիտականժառանգությա
նըբնորոշէսերտառնչությունկյանքիիրողություններին, 
պահանջմունքներինևմարդկայինկարիքներին:

Մյուսկողմից`մեծմտածողնումանկավարժըանհատի
ձևավորմանգործումկարևորումէկրթությանևդաստիա
րակությանգործոնը` չանտեսելովնաևբնատուրունակու
թյուններիդերը:Նադեմէվերջինիբացարձականացմանը, 
քանզիհակառակպարագայումկնսեմացվիոչմիայնդաս
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տիարակության, այլև մարդ արարածի ինքնակատարելա
գործման նշանակությունը: Բնատուր կարողությունները
սոսկ նախադրյալներ են, որոնք բացահայտման, զարգաց
մանևկատարելագործմանկարիքունեն:Այսպես` չարիքն
իրբարոյագիտականնշանակությամբոչթեմարդուբնածին
հատկություննէ,այլդաստիարակությանընթացքումտեղ
գտած բացթողումների, ճշմարիտ ուղուց շեղումների, ինչ
պեսնաևսոցիալականշրջապատի,տիրողմթնոլորտիբացա
սականազդեցության հետևանք: Հայ իմաստասերըխորա
պեսգիտակցումէոչմիայնդպրոցականկամանհատական
ուսուցմանևդաստիարակության,այլևընկերայինգործոնի
ողջկարևորությունըմարդուհոգևոր–բարոյականձևավոր
մանգործում:

Նշված ընդհանուր սկզբունքները պայմանավորեցին
ԱնանիաՇիրակացումեթոդականևուսուցողականկոնկրետ
սկզբունքներնուպահանջները,որոնցմիմասընորույթէր
իրժամանակիհամար:

Յուրաքանչյուր ուսումնական առարկայի դասավան

դումըկամդասագրքիշարադրանքըպետքէսկսելընդհա
նուրտեսականներածությամբ,որիցհետոմիայնկարելիէ
անդրադառնալ մասնավոր հարցերի լուսաբանմանը: «Եվ
ահա, – գրումէՇիրակացին, – քանիորմենքամփոփեցինք
[աշխարհագրության] ընդհանուր մասը, այժմ սկսենք խո
սելառանձիներկրներիմասին»:Սույնսկզբունքընատա
րածումէնաևգիտություններիամբողջականշարքերիվրա: 
Այսպես` բնագիտական առարկաների շարքը նա սկսում է
«Տիեզերագիտությունից», ուր քննարկվում են ընդհանուր
տեսականհիմնահարցերևարտացոլվածենբնագիտության
կարևորագույնբաժինները:

Ուսուցմաննպատակնէաշակերտներինճշմարտությա
նըհաղորդդարձնելը,ուստի`դասավանդվողնյութըպետքէ
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բաղկացածլինիհավաստիտվյալներից,ճշմարիտգիտելիք
ներից:Իսկհավաստիևճշմարիտհամարվումենայնգիտե
լիքները,որոնքընդունելիենթե՛հեթանոսական,թե՛քրիս
տոնեականգիտությանհամար:Այդպիսինեննաևփորձնա
կան եղանակով ստացված գիտելիքները: Դասավանդման
ընթացքումօգտագործվողօրինակներնուփաստերընույն
պեսպետքէլինենհամոզիչևհաստատուն:

Թեև հակագիտական, կեղծ ուսմունքները մանրամասն
շարադրելու և դասավանդելու հարկ չկա, այդուհանդերձ, 
անհրաժեշտէհամառոտակիներկայացնելդրանք,որպեսզի
աշակերտներնուընթերցողներըընդհանուրտեղեկություն
ունենանայդմասինևծանոթանաննմանուսմունքներում
առկասխալներիբնույթինուդրանցիցբխողհետևանքնե
րին:Բացիայդ,պետքէնկատիունենալայնհանգամանքը, 
որճշմարտությունիցշեղվածուսմունքներըմիատարրչեն. 
կան «ավելի պատշաճավոր» և բացարձակ սխալ ուսմունք
ներ:Ճշմարտությանբացակայությունըդրանցհեղինակնե
րը հաճախփորձում են լրացնել ճարտարությամբ, սակայն
«ճարտարությունը ճշմարտությունից դուրս է»1: Խոսքի
ճարտարությունըբնավչիկարողլրացնել,առավելևսփո
խարինելճշմարտությանը:

Դասավանդման ընթացքում Շիրակացին կարևորում է
նյութի մատուցման ձևի, դասագրքերի կառուցվածքի, մե
թոդականցուցումներիպարզություննուհստակությունը, 
որոնքապահովումեննյութիառավելխորևդյուրինյուրա
ցումը(մատչելիությանմեթոդ):Սույնմեթոդըկիրառելիու
թյանուդրսևորմանտարբերեղանակներունիևնպաստում
էմիշարքուսուցողականևկրթականխնդիրներիլուծմանը: 

Նախ`դասավանդվողնյութիպարզեցումնուհամառո
տումըանհրաժեշտէավելորդկրկնություններիցխուսափե

1  ԱնանիաՇիրակացի, Մատենագրություն, էջ 170:
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լուհամար,բայցդապետքէկատարվիոչիհաշիվգիտակա
նությաննորմերի:Թվաբանությանդասագրքիառաջինիսկ
էջումՇիրակացին,դիմելովաշակերտներին,նշումէ,որինքը
համառոտել է ձեռքիտակ եղած ընդարձակթվաբանական
նյութը,որպեսզի«հաճախակիկրկնողությամբ»ձանձրույթ
չպատճառինրանց, որ մասամբնաևպարզեցրել է «նախա
գաղափար բնագիրը, որպեսզի աշակերտները կարողանան
այնխորըևհանգամանորենյուրացնել»:Սակայննաչիան
տեսումկամթերագնահատումկրկնությանուսուցողական
դերը:Խոսքնայնմասինէ,որորևէմտքիկամցուցանյութի
կրկնությունըպետքէարդարացվածլինիևորոշակիգիտա
կանուուսուցողականնպատակհետապնդի` «փաստնառա
վելհաստատելունպատակով»:

Երկրորդ`ուսումնականձեռնարկների(ևգիտականեր
կերի)լեզվիուոճիպարզություննուդյուրընկալելիլինելը. 
«Եսորոշեցիգրելձեզհամարդյուրամատչելիձևով, –նշում
էՇիրակացին, –այլոչթեդժվարամատչելի,ինչպեսարտա
քին(հեթանոս)իմաստասերները» [4, 116]:Նամատնանշում
էհինհունականզիտափիլիսոփայականլեզվիևոճիխրթի
նությունը,ինչըխոչընդոտումէրնյութիբովանդակության
համարժեք ընկալումը և յուրացումը: Այս հանգամանքը
ժամանակին նկատել էրԴավիթԱնհաղթը: Նշված երևույ
թը պայմանավորված էր նաև հին հունական գիտության
ևփիլիսոփայության ընտրախավային բնույթով,այն հաս
ցեագրվածէրընտրյալանձանց,ուստի`շարադրվումէրհա
մապատասխանլեզվով:ՄինչդեռVIIդարիհայիմաստասերի
ևմանկավարժիխնդիրնէր`տարածելգիտելիքը(այղթվում` 
բնագիտական–մաթեմատիկական)ազգիամենալայնշրջան
ներում: Տոմարազիտական գիտելիքի կապակցությամբ նա
գրումէ. «քանիորշատերըչեն,ործանոթենհաշիվներիհետ, 
մանավանդ` շինականները, իսկ մեր Տիրոջ վարդապետու
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թյունըտարածվելուսփռվելէողջաշխարհում,այդպատ
ճառովես`Անանիա,որդիՀովհաննեսիՇիրակունի.կազմեցի
հինգ հարյուր երեսուն տարիների բոլորակը ...»: Այսինքն` 
մարդկանցքրիստոնեական`կրոնաաստվածաբանականլու
սավորումըենթադրումէնաևգիտելիքիևկրթությանտա
րածում: Վերոհիշյալ սկզբունքի հետևողական կիրառումը
կոչված էր ընդլայնել ընթերցողների, գիտությունը սիրող
ների շրջանակները, նպաստել լուսավորականգործընթացի
մեջսոցիալականտարբերխմբերիներգրավմանը:

Երրորդ` դասավանդվող նյութի մատչելիությունը
(հատկապես` մանուկ հասակում)ապահովվում է նաև կեն
սագործունեությանտարբերոլորտներինմարդունհաղորդ
դարձնելումիջոցով:Այսպես`Շիրակացու24թվաբանական
խնդիրներից հինգը հայրենասիրական բնույթ ունեն, ութը
վերաբերում են առևտրի, յոթը` կենցաղային–ընկերային և
չորսը`աշխատանքիոլորտներին:

Չորրորդ` զվարճալիժամանցիևգիտելիքի յուրացման
համակցում, որը, ինչպես և նախորդ սկզբունքը, մեծապես
խթանումէաշակերտիմտածողությանձևավորմանուզար
գացմանգործընթացը:Այս սկզբունքովևայս նպատակով
ենկազմվածնրախրախճանականները`զվարճալիթվաբա
նականխնդիրները,որոնքզարգացնումենմտքիակտիվու
թյունըևճկունությունը:

Դասավանդման ընթացքում հայ գիտնական–մանկա
վարժըկարևորումէաշակերտներիևընթերցողներիուշադ
րությանկենտրոնացումըուսումնասիրվողնյութիառանց
քային հարցերի վրա (ամրության մեթոդ): Սույն մեթոդի
կիրառումը,նրակարծիքով,հնարավորությանէտալիսշեշ
տել,առանձնացնելև ճիշտըմբռնել նյութի բուն էությու
նը,չտարրալուծելայներկրորդական,ոչէականհարցերիև
հատկանշայինտեղեկությունների(գիտելիքների)մեջ: «Աշ
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խարհացույցի»ներածականմասումնշելով,որինքըօգտվել, 
«ծաղկաքաղէարել»ՊապոսԱլեքսանդրացու«Երկրագրու
թյուն»երկից,ԱնանիաՇիրակացինշարունակումէ. «մենք
շարադրեցինքմիայնգլխավորնուկարևորը» (հասկանալիէ, 
որհայգիտնական–իմաստասերիկողմիցկարևորիընկալու
մըպարտադիրչէ,որհամընկնիօգտագործվածերկիհեղի
նակիընկալմանհետ):Այսսկզբունքիտեսականհիմնավոր
վածությունընակապումէ«սահմանում»տրամաբանական
կատեգորիայիբնույթիհետ,ուստի`բնավպատահականչէ, 
որհետևելովԱրիստոտելինևԴավիթԱնհաղթին`նաստորև
գրումէ. «Սահմանումըհակիրճխոսքէ,որըբացահայտումէ
ենթակաիրիէությունըևիրմեջընդգրկումայն,ինչիրենէ
վերաբերում,իսկմնացածները`դուրսթողնում»:

Քննարկվող տեսական դրույթների բացատրության
և դրանք ընթերցողներին ու ունկնդիրներին հասկանալի
դարձնելունպատակով`Շիրակացինորպեսցուցանյութլայ
նորենօգտագործումէշրջապատողաշխարհիումարդկային
կենսափորձի տվյալները (իրազննության սկզբունք): Այս
սկզբունքըխարսխվածէնրաիմացաբանականընդհանուր
դրույթիվրա,ըստորի`պետքէնկարագրելմիայնայն,ինչ
մարդուաչքըտեսելէևայն,ինչինմարդուոտքըդիպելէ: 
Այսսկզբունքըվերաբերումէզգայապեսընկալելիերևույթ
ներին:

Գերզգայական, մտազննական օբյեկտների (Տիեզերքի
կառուցվածքը, տիեզերական ամբողջի կառուցվածքային
միավորներիդիրքը,ձևը,փոխկապվածությունըևփոխպայ
մանավորվածությունը և այլն) բացատրության ժամանակ
Շիրակացին,բացիմտքիտեսականևտրամաբանականկա
ռուցումներից, օգտագործում էնաև «բնական» ու «արհես
տական»կաղապարատիպեր (մոդելներ),որպեսզիտեսական
դրույթներնավելիակնառուևմատչելիդարձնիընկալման
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ու ըմբռնման համար: Այսպես, որպես Տիեզերքի կառուց
վածքըպարզաբանողօրինակ`նաօգտագործումէձվի(հավ
կիթի)օրինակըկամխեցեղենամանի`լցվածջրով,ձեթովև
ավազով:Իսկորպեսերկրագնդիարհեստականմոդելիօրի
նակ`նանշումէգլոբուսը,այսինքն`գունդը,որը«ձևված»է
Տիեզերքիտեսականկաղապարատիպիօրինակով:

Երկնային մարմինների շարժման դիտարկման արդ
յունքներըհամակարգելուևդրանքուսումնասիրողներիու
աշակերտների համար մատչելի դարձնելու նպատակով նա
օգտագործումէաղյուսակներ: «Արդ,ես`ԱնանիաՇիրակա
ցի, հանգամանորեն քննեցի Լուսնի բոլոր օրերի ընթացքը
և կարգը ըստ իր շրջագայության ևտվյալները գրանցեցի
աղյուսակներիմեջ`ցանկանալովդյուրամատչելիդարձնել
[Լուսնիպարբերաշրջանով]հետաքրքրվողներին»:

Դասախոսությունների, դասագրքերի ստեղծման ըն
թացքումանհրաժեշտ է օգտագործելամենատարբեր, նույ
նիսկիրարհակասողտեսականաղբյուրներ,որովհետևայդ
ճանապարհովէհնարավորիրականացնելուսումնասիրվող

առարկայի բովանդակության բազմակողմանի լուսաբա
նումն ու յուրացումը, ապահովել գիտելիքի ամբողջական
ընկալումը:ԳրիգորՄագիստրոսիվկայությամբ,ինքը`Շի
րակացին լայնորեն օգտվել է քաղդեացիների, հույների և
այլ ժողովուրդների գրվածքներից: Այս առումով ևս կա
րևորնշանակությունենստանումնյութիհամակարգումն
ու դասակարգումը, շարադրանքի հետևողականությունն
ու քննարկվող հարցերի հաջորդականությունը, այսինքն` 
դասավանդվողնյութի,տեքստիտրամաբանականճիշտկա
ռուցումը:Մասնավորապես`նանշումէ,որյուրաքանչյուր
հարցի վերլուծությունն ու բացատրությունը պետք է կա

տարվեն«իրտեղում»:
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Նախքանորևէգիտաճյուղի կամկոնկրետնյութիդա
սավանդմանն ու ուսումնասիրությանն անցնելը անհրա
ժեշտ է հոգեբանորեն նախապատրաստել աշակերտներին, 
նրանց ուշադրությունը կենտրոնացնել խնդրի կարևորու
թյան վրա` հետաքրքրասիրություն առաջացնելով նրանց
մեջ:Ուսուցմանընթացքումանհրաժեշտէնաևհաշվիառ
նելաշակերտներիտարիքը,կրթականմակարդակըևմտա
վորկարողությունները:

Յուրաքանչյուր ուսումնական առարկայի դասավան
դում պետք է կառուցել պարզից բարդը, հեշտից` դժվարը, 
ցածրից` բարձրը (ուսուցման օրենքներ): Այս սկզբունքնե
րնավելիակներևարտահայտված եննրաթվաբանության
դասագրքում. «Եվահասկսումեմցածրագույնիցևպարզա
գույնից` հաշվի առնելով մանուկների և հմտություն չու
նեցողներիզարգացմանմակարդակը»1:Առաջինգլխումնա
տալիս է գումարումը` այն անվանելով «նախավարժում»: 
Երկրորդգլխումաշակերտներիթվաբանականգիտելիքներն
ընդլայնելունպատակովտալիսէհանումը`այնանվանելով
«գերավարժում»:Այս երկուգործողությունը յուրացնելուց
հետոանցումէկատարվումբազմապատկմանը,որըկոչվում
է«եռավարժում»,այսինքն`թվաբանության(ավելիստույգ` 
լոգիստիկայի)ուսուցմաներրորդաստիճանը:Բազմապատկ
մանըհաջորդումէբաժանմանգործողությունը,իսկվերջի
նին`թվաբանականխնդիրներըևխրախճանականները:

Դասավանդման մեթոդիկայից, ուսումնական գրակա
նությունիցուաշակերտներիներունակություններիցբացի, 
ուսանելու և դասավանդվող գիտելիքներին հաղորդ դառ
նալուկարևորագույնպայմաններիցէնաևսաներիամենօր
յաքրտնաջանաշխատանքը,քանզի«համառաշխատանքով
էդյուրըմբռնելիլինումօգուտը»:

1  ԱնանիաՇիրակացի,Մատենագրություն, էջ 30:
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Աշխատասիրությունը, գիտության ծարավը, գիտելիքի
և ճշմարտության բարձունքներին ձգտելու ցանկությունը
անհրաժեշտեն,որպեսզիաշակերտներըկարողանանավար
տել ուսման լրիվ դասընթացը, յուրացնեն բարձրագույն
դպրոցի ուսումնակրթական ծրագրով նախատեսված գի
տելիքներիի ամբողջ համակարգը: Հակառակ պարագայում
կրթականհամակարգըիվիճակիչիլինիլիարժեքիրականաց
նելազգային–մշակութայինդերակատարությունը,պատմա
կանառաքելությունը: Այսպատճառով էլ Շիրակացին մեծ
ցավովնշումէ,որորոշուսանողներ,չհասկանալովբարձրա
գույնկրթությանիմաստըևնպատակամիտվածությունըև
չավարտելովուսմանհամակարգվածդասընթացը,հեռանում
ենդպրոցիցևիրենցուսուցիչհռչակում:Մեծգիտնական–

մանկավարժը և հայրենասերը լիովին գիտակցում է նման
երևույթներիվտանգնազգայինկյանքիհամար:

Շիրակացուգիտամանկավարժականգործունեությունը
ընդգծված հայրենասիրական ուղղվածություն ունի ինչը
մասնավորապես`արտահայտվումէազգայինպատմությու
նիցևկյանքիցցուցանյութիընտրության,դրանցմիջոցով
աշակերտներին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու
մեջ: Դրա լավագույն վկայություններից են նրա մի շարք
թվաբանական խնդիրները: Այսպես` առաջին խնդրի բո
վանդակությունը. «Ես հորիցս այսպես լսեցի. պարսիկների
դեմհայերիմղածպատերազմիժամանակմեծքաջագործու
թյուններէկատարվումԶորակԿամսարականիկողմից,որ
պեսթեմեկամսվամեջերեքանգամհարձակվումէպարս
կականզորքերիվրա:Առաջինանգամնակոտորումէզորքի
կեսը,հետապնդելով`երկրորդհարձակմանժամանակկոտո
րումէքառորդմասը,երրորդանգամհարձակվելիս`տասն
մեկերորդը,իսկմնացւսծները,թվովերկուհարյուրութսուն, 
փախչումենՆախիջևան:Արդ` մնացածներիհաշվովմենք
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պարտավոր ենք իմանալ, թե կոտորածիցառաջ որքա՞ն էր
[պարսկականզորքը»]1:

Շիրակացին ոչ միայն ձևակերպում և առաջադրում է
տեսական–մանկավարժական պահանջներ, մոտեցումներ, 
մեթոդական–ուսուցողականսկզբունքներ,այլևդրանքխե
լամտորենիրագործումէիրգիտամանկավարժականգործու
նեության ընթացքում: Մյուս կողմից` գիտափիլիսոփայա
կանհետազոտություններըմանկավարժականգաղափարնե
րիձևակերպմանուհիմնավորմանհիմքէինծառայում:Նրա
մշակածոաումնակրթականծրագիրըևուսուցմանմեթոդի
կանզգալիազդեցությունենունեցելմիջնադարյանազգա
յին կրթական համակարգի և մանկավարժական մտքի հե
տագազարգացմանվրա,մասնավորապես` XI–XVդարերում: 
Նրա դերը հատկապես մեծ էր բնագիտական իմացության
կարևորման,գիտնականներիուշադրությունըտիեզերքիև
շրջապատողաշխարհիհետազոտությանվրակենտրոնացնե
լուուբնագիտական–մաթեմատիկականառարկաներըկրթա
կանծրագրերիմեջընդգրկելուգործում:Դրանովնամիա
ժամանակտեսականորենհիմնավորումէրմիջնադարի(ևոչ
միայնմիջնադարի)համարկարևորաշխարհայացքայինմի
սկզբունք ևս, այն է` բնագիտական հետազոտություններն
ուբնագիտությանուսումնասիրությունըբնավչենհակա
սումքրիստոնեականվարդապետությանըևկրթությանը:

Այսպիսով, իտարբերություն նախորդ հայփիլիսոփա
ների`ԱնանիաՇիրակացինկարևորումևառանձնացնումէ
բնագիտականխնդրակարգը` հայտեսական մտքումառա
ջադրելովաշխարհիառաջինհամապարփակբնափիլիսոփա
յականպատկերը, բնությանփիլիսոփայության միամբող
ջական հայեցակարգ, որոնքխարսխված են հեթանոսական

1  ԱնանիաՇիրակացի, Մատենագրություն, էջ 54:
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(անտիկուազգային)ևքրիստոնեականմտքի,ինչպեսնաև
սեփականբնագիտականհետազոտություններիուդիտում
ներիվրա:ՆրաբնափիլիսոփայությունըհիմնվումէԴավիթ
Անհաղթի մեթոդաբանության և գիտությունների դասա
կարգմանվրա: Որոշ իմաստովայնԴավթի բնագիտական–

մաթեմատիկական գիտելիքին վերաբերող գիտական ծրա
գրիկոնկրետացումնուիրագործումնէ:

Շիրակացու բնագիտական աշխարհայացքը հայ փիլի
սոփայության մեջ բնագիտական մտքի գրեթե երեք հար
յուրամյակ զարգացման, գաղափարների և սկզբունքների
ժառանգորդման, ռացիոնալ գիտելիքների տարանջատման
երկարատև գործընթացի տրամաբանական արդյունքն է, 
գործընթաց, որի շնորհիվ «բնաբանությունը» վերաճեց հե
տազոտության հա րա բե րա կա նո րեն ինք նու րույն բնագա
վառի:Սույնտեսանկյունիցորոշակիճշգրտմանկարիքու
նի մասնագիտական գրականության մեջ տարածված այն
կարծիքը, որի համաձայն` Շիրակացու երկերը նշանավորե
ցինբնագիտականգիտաճյուղիան ջա տու մը փի լի սո փա յու

թյու նից: Բաննայն է, որ ժամանակի գիտությունների դա
սակարգման համաձայն` բնագիտաթյունը (կամ ֆիզիկան) 
կազմում էր տեսական փիլիսոփայության առաջին մասը: 
Ուստի`նամշակումևդասակարգումէբնագիտությունըոչ
թե իբրև ինքնուրույն, փիլիսոփայությունից զատ բնագա
վառ, այլ որպես միասնականտեսականփիլիսոփայության
ենթահամակարգ` փոխկապված և փոխպայմանավորված
մյուսենթահամակարգերով:Այսառումովավելիճիշտկլինի
ասել, որՇիրակացինհիմնադրեցհայոցփիլիսոփայության
բնագիտականուղղությունը,որըհետագայումզարգացրին
ԳրիգորՄագիստրոսը,ՀովհաննեսՍարկավագը,Հովհաննես
Երզնկացին (Պլուզը), ՀակոբՂրիմեցինևայլ իմաստասեր–

գիտնականներ:
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Դավիթ Անհաղթի և Անանիա Շիրակացու գիտական
ծրագրերըկազմումենամբողջականհարացույց(պարադիգ
մա),որնարտացոլումէպատմամշակութայինդարաշրջանի
տեսական որոնումների ներքին միտումները և հիմնված է
անտիկ ուքրիստոնեականմտածականնյութի, ընդհանուր
գաղափարատեսական և մեթոդաբանական հիմնադրույթ
ներիվրա:Այնդարձավպատմամշակութայինհաջորդդա
րաշրջանի(XI–XVդդ.)հայգիտափիլիսոփայականմտքիհիմ
քը: Կոնկրետ պատմամշակութային և քաղաքական պայ
մաններումհայմտածողներըզարգացնումէինհիշյալծրա
գրերիորոշակիտարրերը,ինչըհանգեցրեցնորհարացույցի
ձևավորման:Վերջինսայսկամայնչափով,վերառվածկամ
անմիջական տեսքով պահպանում էր նախորդի տարրերը
կամամբողջականմասերը:

Համաշխարհային գիտության պատմության ոլորտում
կատարված համեմատական հետազոտությունները ցույց
են տալիս, որ անտիկ բնափիլիսոփայական–բնագիտական
մտքիզարգացմանառումովԱնանիաՇիրակացինիրբնա

գիտական ուսմունքում շարունակում էԲար սեղ Կե սա րա ցու 
ևՀով հան Փի լո պո նի (VIդ.)գիծը:Սակայն,ինչպեսնշումէՕ. 
Բորոդինը, հայ գիտնականը դրսևորում է «նույնիսկ ավե
լիմեծառնչությունանտիկգիտությանավանդույթներին, 
քանայդդպրոցիհիմնադիրներիերկերը»1:Հայիմաստասե
րըստեղծեցանտիկգիտականժառանգությանիմաստավոր
մանևկիրառմաննորավանդույթ`մշակելովնաևդրատե
սական–մեթոդաբանականհիմքերնուսկզբունքները:

1  Êóëüòóðà Âèçàíòèè (IV  ïåðâàÿ ïîëîâèíà VII â.). Ì., 1984. Ñ. 447. 
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1. Հով հան Իմաս տա սեր Օձ նե ցու

սո ցիալ–փի լի սո փա յա կան հա յացք նե րը

1.1. Կյանքնուգործունեու թյունը

Հովհան Իմաստասեր Օձ նե ցի` ե կե ղե ցա կան և ազ գա
յին–քա ղա քա կան ա կա նա վոր գոր ծիչ է ու մտա ծող, 

դի վա նա գետ, օ րենս դիր, փի լի սո փա, 717–728 թվա կան նե
րին` Հա յոց կա թո ղի կոս: Կրթությու նը ստա ցել է Այ րա րա տի 
Ա րա գա ծոտն գա վա ռում, վա նա հայր, ե րևե լի ման կա վարժ և 
մտա ծող Թեո դո րոս Քռթե նա վո րի մոտ: Օձ նե ցին հե ղի նա կել 
է դա վա նա բա նա կան–աստ վա ծա բա նա կան բնույ թի մի շարք 
եր կեր` գրված դա վա նա բա նա կան նրբություն նե րի խոր ի մա
ցությամբ և հա մեմ ված Աստ վա ծաշն չի ու ե կե ղե ցա կան հայ
րե րի ա սույթ նե րով, պատ կե րա վոր ու վե րամ բարձ ո ճով:

Ժա մա նա կա կից նե րը և հե տա գա հե ղի նակ նե րը նրան 
մե ծա րել են ոչ միայն Աստ վա ծաշն չի և ե կե ղե ցա կան հայ րե
րի եր կե րի ի մա ցության,այլև «փիլիսոփա», «իմաստասեր»
հորջորջումներով՝անտիկփիլիսոփայականմշակույթինքա
ջատեղյակությանհամար:ԱյսէվկայումնաևՀովհաննես
Դրասխանակերտցու տեղեկությունը. «սուրբ աթոռը ժա
ռանգումէմեծիմաստասերՀովհան նե սը, ո րը հմուտ և տեղ
յակ էր բո լոր քեր թո ղա կան (քե րա կա նա կան) գրվածք նե րի, 
խոս քի մա սե րի և դրանց մա սե րի, ինչ պես նաև քա ջա տեղ յակ 
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էրէության(գոյացության)գիտությանմեջևդրանենթա
կա սեռի, տեսակի ընդհուպանհատը` տեսակային տարբե
րությունների, էական և պատահական հատկությունների
մասին:ՆմանապեսնաամրագրեցԹեոնիկրթականվարժու
թյունները,որըներդնումէարվեստիծառիպտուղներըար
վեստասերիմեջ»:

Հե տևա բար` Հովհ.Իմաստասե րը քա ջա ծա նոթ էր Դիո նի
սիոս Թրա կա ցու «Քե րա կանությանը»,դրահայերենմեկնու
թյուններին, Արիստոտելի «Օրգանոնին», Պորփյուրի «Նե
րածությանը», Թեոն Ալեքսանդրացու «Ճարտասանական
կրթության մասին» երկին, Դավիթ Անհաղթի երկասիրու
թյուններինևանանունիմաստասիրականմեկնություննե
րին:Օձնեցուերկերիուսումնասիրությունըվկայումէնաև,
որնաքաջատեղյակէրՊյութագորասի,Հերակլիտեսի,Պլա
տոնիևանտիկշրջանի այլ ի մաս տա սեր նե րի ուս մունք նե րին: 
Սա կայն պետք է նշել, որ նրա պահ պան ված եր կե րում փի լի
սո փայականխնդրակարգըչիդառնումհատուկուսումնա
սիրությանառարկա:Նրափիլիսոփայականմտածողությու

նըդրսևորվումէգլխավորապեսկրոնա–աստվածաբանական
գրվածքներում`աստվածաբանականդրույթներիտեսական
հիմնավորմանժամանակ:Այլկերպասած՝Իմաստասերիեր
կերում փիլիսոփայությունը հանդես է գալիս իբրև միջոց,
գործիք կրոնա–աստվածաբանական ճշմարտությունների
հաստատմանուհիմնավորմանհամար,ինչըդիտվումէիբ
րևնպատակ:Եկեղեցականգործունեությանբնագավառում
Օձնեցուհիմնականխնդիրնէրմիօրինակությունևկարգու
կանոնհաստատելեկեղեցուպաշտամունքի,ծեսերիևսովո
րություններիմեջ,դրանքմաքրելառկախաթարումներից:

Օձնեցին իր մտավոր–փիլիսոփայական կարողություն

ները, ստվարածավալգիտելիքներըդրսևորել էաստվածա
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բանական հիմնադրույթների պաշտպանության ընթաց
քում,որոնքէլարտահայտումեննրաաշխար հա յաց քը:

Հովհան Օձնեցու կաթողիկոսության տարիներին հայ
ժողովուրդըքաղաքական,գաղափարականևհոգևոր–բարո
յականծանրկացությանմեջէր. 

1) Հայաստանն ամբողջությամբ գտնվում էր Արաբա
կանխալիֆայությանբացարձակտիրապետությաններքո, 
ողջժողովուրդը,նույնիսկեկեղեցինևհոգևորականությու
նըհայտնվելէինդաժանհարկայինլծիտակ:

2) Շարունակվում էին Բյուզանդական կայսրության
կողմից խրախուսվող քաղկեդոնական եկեղեցու դավանա
բանականևգաղափարախոսականոտնձգությունները, ին
չը ոչ միայն թուլացնում էր Հայ եկեղեցու դիրքերը, այլև
քայքայումազգի հոգևոր, բարոյական ու գաղափարական
միասնությանմնացուկները:

 3) Ազգի հոգևոր–գաղափարական կյանքն ալեկոծում
էինթե՛քաղկեդոնականեկեղեցուդավանաբանականզավ

թողամոլությունը, թե՛ աղանդավորական այլազան խմո
րումներն ու ուսմունքները, մասնավորապես` պավլիկյան
հզորացողշարժմանգաղափարները:

Ստեղծված ազգակործան պայմաններում, ազգային
ինքնությանքայքայմանգործընթացը կասեցնելու համար
անհրաժեշտ էր գաղափարաքաղաքական ճիշտ կողմնորո
շումևընտրությունկատարել,ինչնօբյեկտիվորենպահան
ջումէրվերականգնելուամրապնդելՀայեկեղեցու`որպես
համահայկական կրոնաքաղաքական հաստատության, ազ
գի գաղափարական, հոգևոր–մշակութային և բարոյական
միասնություննապահովող միակ գործոնի նշանակությու

նը:Առկաիրադրությանևարաբաբյուզանդականհարաբե
րություններիհամարժեքըմբռնումըհիմքծառայեցՀովհան
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Օձնեցի կաթողիկոսի եկեղեցական–քաղաքական ու ազգա
պահպան ծրագրային–հայեցակարգային գործունեության
հիմնականուղղություններիհամար:

Քաղաքականիրծրագիրնիրականացնելունպատակով
ՀովհանՕձնեցին719թ.մեկնումէԴամասկոս`արաբական
խալիֆիմոտ:Դրսևորելովդիվանագիտականհմտությունև
քաղաքականհեռատեսություն, ինչպեսնաևհաշվիառնե
լովխալիֆայությանքաղաքականշահերը`նակարողացավ
հայ ժողովրդի հնազանդությունն ապահովելու խոստումի
դիմաց ձեռք բերել Հայ եկեղեցուն և հայ հոգևորականու
թյանըորոշծանրհարկերիցազատելու,քրիստոնեությունն
ազատորեն դավանելու և քրիստոնյաների հալածանքները
Հայաստանում վերացնելու գրավոր երաշխիք: Վերադառ
նալով Հայաստան` Օձնեցին երկիրը մաքրեց հույն հոգևո
րականներիցևզինվորներից:

Խալիֆի բարյացակամ վերաբերմունքն անտարակույս
թելադրված էր քաղաքական նկատառումներով, որովհե
տև Հայ եկեղեցու դավանաբանական` հակաքաղկեդոնա
կան քաղաքականության հովանավորումն ըստ էության
ուղղված էր խալիֆայության ռազմավարական հակառա
կորդԲյուզանդականկայսրությանդեմևամրապնդումէր
նրատիրապետությունըՀայաստանում:Այսհանգամանքը, 
բնականաբար, Օձնեցու դիվանագիտական առաքելության
գործնական–քաղաքականերաշխիքներիցէր, որնէլհմուտ
քաղաքագետըվարպետորենիրագործեց:

Նույն`719թ.ՕձնեցինգումարումէԴվինիVեկեղեցա
կանժողովը,որտեղնզովվումէպավլիկյանաղանդըևըն
դունվում են մի շարք կանոններ (եկեղեցական օրենքներ)` 
ուղղվածպավլիկյաններիևնրանցգաղափարակիցներիդեմ: 
Սակայնթե՛ժողովիորոշումները,թե՛կաթողիկոսի«Ընդդեմ
պավլիկյանների»հայտնիճառըչենվկայումնրաձեռնար
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կած դաժան, ֆիզիկական հալածանքների մասին, ինչպես
կարծումենորոշգիտնականներ:Այստեղպետքէնկատիու
նենալհետևյալհանգամանքները. 

1.Հայոցկաթողիկոսը,նույնիսկմեծցանկությանդեպ
քում,չէրկարողդաժանպայքարևֆիզիկականհալածանք
ներկազմակերպելպավլիկյանների`որպեսաղանդավորնե
րիդեմ,որովհետևնմանգործողություններիհամարանհրա
ժեշտէրարաբականիշխանություններիհամաձայնությու
նը. 

2.Դարասկզբինևհատկապես711–713թթ.հետոկայս
րությունումհալածվողպավլիկյաններնապաստանումէին
Հայաստանիարաբականմասում`ստանալովարաբականիշ
խանություններիհովանավորությունը: 

Հովհան Օձնեցին «Ընդդեմ պավլիկյանների» ճա
ռումնույնպեսնշումէ,որպավլիկյանները«դաշնակցելով
թլփատվածբռնակալների(արաբների. –Կ.Մ.)հետհամբակ
ներին ներգրավեցին իրենց բազմության մեջ»1: Արաբների
հետդաշինքկնքելուցհետոպավլիկյանները«դուրսսողա
լովիրենցդարանամուտորջերից`համարձակվեցինհարձակ
վելմիջնաշխարհիևժողովրդաբնակվայրերիվրա» [Ընդդեմ, 
53]:Ուստի`պավլիկյաններիգործողություններիակտիվա
ցումըպայմանավորվածէրհիշյալդաշինքիառկայությամբ: 
Հետևաբար`թե՛ԴվինիVժողովիորոշումները,թե՛Օձնեցու
ծավալածհակաաղանդավորականգործունեությունըպետք
էզուտկրոնագաղափարականմիտվածությունունենային:

Իսկ այս պարագայում ինչպե՞ս բացատրել խալիֆա
յությանհանդուրժողությունըԴվինիժողովիորոշումների
ևհակապավլիկյանպայքարինկատմամբ:Թվումէ,որբա
ցի արաբաբյուզանդական հակամարտության բնույթից և

1 ՀովհանՕձնեցի, Ընդդեմ պավլիկյանների / թարգմ. գրաբարից Ա. Ղա զին
յանի // «Էջմիածին», 1980, էջ 51: Այսուհետ տեքստում` Ընդդեմ:
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քննվողժամանակաշրջանումտիրողիրավիճակից,պետքէ
նկատի ունենալ մեկ հանգամանք ևս: Արաբները սկզբնա
կան շրջանում նույնպես հալածում էին կայսրությունից
փախած կամ աքսորված պավլիկյաններին` խուսափելով
աղանդիտարածումից:Սակայնշուտովարաբներըհասկա
ցան, որպավլիկյաններիհոծզանգվածներինկարելի է օգ
տագործելԲյուզանդիայիդեմ,ուստի`նրանցտեղավորեցին
սահմանամերձ վայրերում` թույլ չտալով խորանալ երկրի
ներքին մարզերը: Արաբական իշխանությունների մտադ
րությամբպավլիկյաններըպետքէստեղծեինբուֆերային
պաշտպանական գոտիարաբաբյուզանդական սահմանում: 
Այսինքն` արաբների քաղաքականությունը պայմանավոր
վածէրթե՛կրոնագաղափարական,թե՛ռազմաքաղաքական
նկատառումներով:

Հայեկեղեցուհամարևսպավլիկյաններըլուրջվտանգ
էիններկայացնում,երբներխուժումէինմարդաշատբնակա
վայրեր:Իսկեթենկատիունենանք,որայսդեպքումխոսքը
նաևզինվածջոկատներիևոչսոսկաղանդավորներիմասին

էր,ապապարզ կդառնա, որԴվինի ժողովի որոշումներում
առկապատժամիջոցներըվերաբերումէինմարդկանցկյան
քիևունեցվածքիանվտանգությանպաշտպանությանը:

Այս առումով Հայ եկեղեցու և արաբական իշխանու
թյունների շահերը համընկնում էին: Օձնեցու հակապավ
լիկյանպայքարըհամապատասխանումէրպավլիկյանների
նկատմամբարաբների վարածքաղաքականությանը.պավ
լիկյաններըպետքէմնայինբուֆերայինգոտումևպաշտ
պանեին սահմանը բյուզանդացիների հնարավոր հարձա
կումներից:Դրանովկարելիէբացատրելարաբականիշխա
նություններիհանդուրժողություննիրենցդաշնակիցպավ

լիկյաններիդեմուղղվածՕձնեցուգաղափարականպայքա
րինկատմամբ:
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Հայեկեղեցուևհոգևորականությանհամարխալիֆից
միշարքարտոնություններևազատություններստանալուց
և հակաաղանդավորական պայքար ծավալելուց հետո Օձ
նեցինձեռնամուխէլինումհաջորդկարևորագույնխնդրի` 
Հայեկեղեցուդավանաբանականինքնուրույնության,ինք
նիշխանությանհարցիլուծմանը:Այսնպատակովնա726թ.
Մանազկերտում գումարում է եկեղեցական ժողով, որտեղ
հաստատվում է հայ և ասորական հակաքաղկեդոնական
եկեղեցիների միությունը: Սույն եկեղեցական դաշինքը, 
բնականաբար,առաջինհերթինուղղվածէրԲյուզանդական
կայսրության քաղկեդոնական եկեղեցու դեմ ևպաշտոնա
պես (եկեղեցականորոշումներով)հռչակումէրՀայեկեղե
ցուանկախություննուինքնիշխանությունը:Դրանովվերջ
դրվեց քաղկեդոնականության «աղանդի» տարածմանը, 
քաղկեդոնականեկեղեցուճնշմանը,իսկնրակողմնակիցնե
րընզովվեցինևարտաքսվեցինԲյուզանդիա:

Այսպիսով`ՀովհանՕձնեցինվերականգնեցդեռևսIV–VI 
դարերիընթացքումմշակվածեկեղեցականևազգայինքա

ղաքականությունը, որըխափանվել էր նախորդ դարում և
Հայեկեղեցինհայտնվելէրբյուզանդականեկեղեցուազդե
ցությաններքո:Սակայննահասկանումէր,որայսամենը
դեռ բավարար չէ Հայ եկեղեցու իրական անկախությունն
ապահովելուհամար,որդրահամարանհրաժեշտէկանոնա
կարգելևիրավականկարգավիճակհաղորդելՀայեկեղեցու
դավանաբանությանն ու ծիսակարգին:Այսխնդիրը լուծե
լու նպատակով նա ստեղծեց «Կանոնագիրք Հայոց» հռչա
կավորիրավաքաղաքականփաստաթուղթը,որնօրենքների
համակարգմանառաջինփորձերիցէրաշխարհում:Օձնեցին
եկեղեցական–քաղաքականհայեցակարգայինորոշակիդիր

քերիցիմիէբերելհայեկեղեցականժողովներիընդունած
կանոնները: Դա իրավաբանական փաստաթղթերի առաջին
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մեծժողովածունէ,հայկականCorpus juris canonici,որիհիմնա
կանխնդիրնէր՝պատնեշստեղծելքաղկեդոնականությանև
առհասարակբյուզանդականզավթողականքաղաքականու
թյանդեմ:

Ըստ Օձնեցու՝ մարդու վարքի, գործողությունների, 
մարդկանց հարաբերությունների իրավական–կանոնական
կարգավորումնունորմավորումըանհրաժեշտեն՝մարդուն
ուղղելուդեպիբարին,վերացնելուեկեղեցականկյանքում
գոյություն ունեցող շեղումներն ու անկարգությունները: 
Դաէօրենսդրական,կանոնադրականգործունեությանհիմ
նականխնդիրը: Ընդսմին` օրենսդրական գործունեությու
նը, «կանոնական սահմանադրությունը» պետք է ուղղված
լինենոչթեավանդական,սովորութայինիրավունքի,եկեղե
ցականուազգայինավանդույթներիմերժմանը,այլդրանց
կանոնադրականձևակերպմանըևանկարգություններիվե
րացմանը:

Բնականէ,որիրավագետ–կաթողիկոսըանկարգություն
ասելով`առաջինհերթինհասկանումէրեկեղեցականկարգի
ու ծիսակատարությունների մեջ շեղումներն ուփոփոխու
թյունները, այլազան աղանդավորական հոսանքների գոր
ծունեությունը:Ուստի`կանոնադրականգործունեությամբ
ՕձնեցինձգտումէրբարեկարգելՀայեկեղեցուկյանքը,ամ
րապնդելնրադիրքերըևազգինզերծպահելնրամիասնու
թյունըխաթարողուժերիցևուսմունքներից:

Իմաստասերկաթողիկոսըհայփիլիսոփայությանպատ
մության մեջ առաջին անգամ իրավագիտությունը, ավելի
ստույգ` կանոնականիրավունքըընդգրկումէգործնական
փիլիսոփայությանոլորտը,ինչըհամապատասխանումէփի
լիսոփայության պլատոնյան դասակարգմանը: Մյուս կող
մից՝ կանոնական իրավունքը, հատկապես` միջնադարում
սերտաճածէրբարոյագիտության(արիստոտելյանգործնա
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կանփիլիսոփայությանմասի)հետ`դիտվելովորպեսվարքի
(անհատականուսոցիալական)ևսոցիալականհարաբերու
թյուններիկարգավորիչմիջոց,ինչըմիանգամայնգործնա
կաննշանակությունունի:Մարդ–անհատի(ևսոցիալական) 
վարքի կարգավորումն ու կառավարումը անհրաժեշտու
թյուն է, «որովհետև հնարավոր է, որ բանական արարածն
ամենպահամբողջովինլինի[այն],ինչուզենա:Թեկուզևոչ
ըստամենայնիմիանգամից,ևնույնպահինազդելովհակա
ռակ[կողմերի]վրա:Մանավանդորերկուսնէլզորությամբ
երևանենգալիսնույնմարդումեջ»1:Կարելիէասել,որՀով
հանՕձնեցինփորձեցգործնականումհամադրելՊլատոնիև
Արիստոտելիգործնականփիլիսոփայությանդասակարգու
մը,ցույցտալովդրանցանհակասականությունը,ինչըժա
մանակինտեսականորենհիմնավորելէրԴավիթԱնհաղթը:

1.2. Հե թա նո սու թյան և պատ կե րա մար տու թյան 
քննա դա տու թյու նը

Իմաստասերը հրաժարվում է Աստվածաշնչի տառա
ցիորենըմբռնումից`համեմատաբարազատմեկնաբանելով
սրբազանդրույթները: «Քանիորբազումանհայտ[բաներ]և
տարակուսանքենգտնվումԱվետարանիկամԱռաքելական
խոսքում, որին եթեխավարամիտ մեկը հոգուաչքը ներսը
հառելովնայի,նույնինքնիրենայնասվածճշմարտության
մոլորված պատճառ կլինի» [Երկեր, 94]: Մեթոդաբանական
նմանդիրքորոշումըհնարավորությունէրընձեռումազա
տորեն դիմել մտահայեցողական կառուցումներին, անտիկ
տեսականմտքինվաճումներին՝չկաղապարվելովզուտկրո

նա–եկեղեցականշրջանակներում:
1  ՀովհաննեսՕձնեցի, Երկեր / Գրաբարից փոխադրումը, առաջ. և ծանոթ. 

Վ. Համ բարձումյանի, Եր., 1999, էջ 24: Այսուհետ տեքստում` Երկեր:
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Օձնեցին համոզված էր, որ բարձրագույնը չի կարող
ցածրագույնիարգասիքը լինել:Արարիչըողջգոյիսկիզբն
ուպատճառնէ,իսկբնությունը`արարչագործությանարդ
յունքը, հետևանքը: Շրջապատող նյութական աշխարհը
ստեղծվածէԱստծուկողմից,ենթակաէնրաօրենքներինև
Տնօրինությանը:

ՆյութականաշխարհիևԱրարչիհարաբերությանհար
ցինԻմաստասերըհամեմատաբարհանգամանորենանդրա
դառնումէ«Ընդդեմպավլիկյանների»իրհայտնիճառում: 
Ընդսմին՝ Օձնեցու հիմնական խնդիրը պավլիկյանների
պատկերամարտության՝իբրևաշխարհայացքիհիմքերիմեր
կացնելնէ: 

Պավլիկյանաղանդըպատկերապաշտությունընույնաց
նում էր հեթանոսական կռապաշտությանը: Հայ եկեղեցին
չափազանցզգուշավորէրպատկերներիկիրառությանհար
ցում: Մինչդեռ ծայրահեղ պատկերապաշտությունը` իբրև
անտիկ մարդակերպության (անտրոպոմորֆիզմի) և հեթա
նոսական աշխարհի վերապրուկ, իսկապես բովանդակում
էրմիտումդեպիկռապաշտություն:Ուստի`Օձնեցինբազ
մաստվածությունըհամարումէանաստվածությունևիրեն
զատումայնմտածողներից«որքիհամանգամայննիւթաս
տուածութեաննկարծեօքխաբեալքգրաւին» [35, 43–44]: 

ՈրպեսՀայոցկաթողիկոս,ազգիհոգևորառաջնորդ`Օձ
նեցինկոչէանումվերացնելմարդկանց (քրիստոնյաների) 
միջևառկաթշնամանքը,սերուխաղաղությունհաստատել
հասարակության մեջ: Մինչդեռ, ցավով նշում է նա, մար
դիկայժմևս շարունակումենպատերազմելմիմյանցդեմ: 
Ըստնրա`տիրողիրավիճակիպատճառներիցմեկնայնէ,որ
«Քրիստոսիմարմնիանդամներիմեկգլուխունենալուփո
խարենբազմաթիվգլխավորներևցեղապետերկաննստած» 
[Երկեր, 71]:Բացիայդ,այժմիհայտենգալիսկեղծքարո
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զիչներևվկաներ,որոնքձգտումեն«որսալումարդկանցից
տխմարներին ու միամիտներին, որոնքմի չարիքից մյուսն
անցան, պատկերամարտությունից խաչամարտություն և
քրիստոսատեցություն, իսկ այնտեղից՝ անաստվածություն
ևդիվապաշտություն:Այլևխորամանկգտնվեցինիրենցչա
րությունըխողխողիչզենքքրիստոսասերհոգիներինկատ
մամբ՝դաշնակից լինելովթլփատվածբռնակալներինևնո
րելուկների իրենցխմբավորումը հմտացնելով նույն իրենց
ստվերագիր առասպելապատում մատյաններին» [Երկեր, 
127]:

Պավլիկյանությունըև նմանօրինակայլաղանդներ ոչ
միայնկռապաշտությունենանվանում«Տիրոջնշանիպաշ
տամունքը», այլև «հանդգնում են մեզ պախարակել Աստ
ծուկենդանագիրպատկերով՝մերդեմդուրսբերելովսուրբ
մարգարեներիայնխոսքերը,որառավելենհեթանոսական
կռամոլությունըհանդիմանալունպատակով» [Երկեր,128]: 
Օձնեցիննշումէ,որաղանդավորները,փաստորեն,չենտես
նում քրիստոնեության և հեթանոսության սկզբունքային

տարբերությունը,այնէ՝միաստվածությանևբազմաստվա
ծությանմիջև:

Պավլիկյաններինկապելովմծղնեությանաղանդիհետ` 
Օձնեցիննշումէ,որվերջինիսմասնակիցներըժամանակին
զգուշացվել են Ներսես կաթողիկոսի կողմից, սակայն նրա
մահիցհետոթաքնվեցինՀայաստանի«տարբերվայրերում»: 
Իսկորոշ«պատկերամարտներ,կշտամբվելովԱղվանիցկա
թողիկոսներից,բաժանվելովեկանևհարեցիննրանց,որով
հետևճշմարտությունիցհեռացածըսիրումէհանդիպելիր
նմաններին»:Իսկերբհայտնվեցառաջնորդհակաքրիստոսև
նրանքբացինախկինհավատամքիցձեռնամուխեղանավե

լի մեծխնդիրների իրականացմանը, «այն ժամանակ իրենց
դարանակալ որջից դորս սողալով համարձակվեցին դիմել
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երկրիմիջինմասըկազմողևմարդաբնակտեղերը» [Երկեր, 
133–134]: 

Նշելով քրիստոնեական պատկերապաշտության և հե
թանոսական կռապաշտության հակադրությունը` Օձնեցին
իրհայացքներումելնումէայնմեկնակետից,որ«Աստված
ներկա է իրենից առաջացած գոյացությունների տեսակնե
րում»:Աստվածայինէությունըկարողէդրսևորվելցանկա
ցածնյութականառարկայիմիջոցով,սակայնայդդրսևոր
ման չափը,տեղըև ժամանակը լիովին կախված էԱրարչի
կամքից և ցանկությունից [Երկեր, 94]: Հեթանոսներն ամ
բողջ նյութն են կարծում [իբրև] Աստված» [Երկեր, 141]՝
աստվածացնելով զանազան առարկաներ, երևույթներ, հե
տևաբար՝պաշտելով բազումաստվածների, մինչդեռքրիս
տոնեությունը Արարչին կապելով «ամբողջ նյութի հետ», 
նրանցբոլորիմեջէլՔրիստոսի`միակԱստծուզորությունն
էտեսնումուերկրպագում:Ուստի`քրիստոնյաներս«ամեն
մինյութիմեջկենդանիևկենդանարարՔրիստոսինմարդա
կերպնմանությամբենքպատկերում» [Երկեր, 135]:

Բաննայնէ,որըստՕձնեցու`Արարիչըբովանդակումէ
ստեղծվածիպատկերը: «Եվնա,որիսկզբանեստեղծեցմար
դուն ըստ իր պատկերի և նմանության, ինքը եկավ և այս
վերջին ժամանակս ծառայի կերպարանք առավ և լինելով
մարդունմանությամբ՝եղավմարդուկերպարանքով»:Այդ
իսկ պատճառով մենք պաշտում ենք «մարմնացած Բանին՝
մարդկայինկենդանագրվածպատկերիձևով»և«նրահաղ
թությանպատվականնշանը[Երկեր,138-139]:Իմաստասերը
միկողմիցմերժումէ«անարգ»,սոսկնյութիաստվածացու
մը,մյուսկողմից՝Աստծունյութականացմանծայրահեղու
թյունը: Նյութականառարկաներից «պատվելի ևպաշտելի
ենմեզնրանք,որոնցումԱստվածէ»:Իսկաստվածայինէու
թյունը պարփակված է հատկապես այն առարկաների մեջ, 
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որոնքՔրիստոսըմիջոցէդարձրելիրբարերարխնամքնու
հոգածությունըմեզառաքելուհամար:Այդպիսիառարկա
ներիթվինենդասվումեկեղեցիները,խաչերը,պատկերները, 
այլկերպասած՝բոլորայննյութեղենառարկաները,որոնք
մասնավորապեսառնչվումենՓրկչիանձինև«մարմնավոր
յալԲանի»երկրայինգործունեությանխորհրդանիշներնեն, 
«փրկագործության միջոցներ», որոնց միջոցով էլ մուտք է
գործումԱստված, զորությունը: Ինքնին«անկենդաննյու
թերըչէինկարողկենդանիմարդկանցօգնությանշնորհմա
տուցել,եթեԱստվածբնակվածչլիներնրանցմեջ» [Երկեր, 
141]: 

Քրիստոնեականպատկերապաշտությանարդարացման
հիմքում ընկած է պատկերը կազմող նյութերի (քար, կավ, 
կտավ,ներկերևայլն)ևորպեսնրանցֆիզիկականերևույ
թի հոգևոր էություն ըմբռնվող աստվածային զորության
տարբերակումը: Մի բան է Աստվածածինը կամ Միածինը, 
բոլորովին այլ բան նրանց նյութական արտահայտությու
նը` պատկերը: Պատկերապաշտության ճշմարտացիության
նմանպատճառաբանությանհանդիպումենքեկեղեցական
հայրերիբազմաթիվերկերում:ՎրթանեսՔերթողն,օրինակ, 
այս կապակցությամբգրում էր. «Եւ մեք ոչ եթէԱստուած
ճշմարիտասեմքզպատկերնևզնկարս,այլյանունԱստու
ծոյ նկարեմք»: Իսկ հռչակավոր Հովհաննես Դամասկացին
պատկերապաշտությունըբացատրումէհետևյալկերպ. «Եր
կիր պագանեմք ոչ նիւթոյն, այլ խորհրդոյ կենդանագրե
լոյն», – բացատրում էր իր պատկերահարգությամբ: Միև
նույնփաստարկումներնէինբերումնաևԿոստանդնուպոլ
սիԳեր մա նոս պատրիարքը(715–730թթ.)ուԳրի գոր Բ պապը
(715–731թթ.),Նիկիայիերկրորդ`787թ.ժողովիպատկերա
պաշտմասնակիցներըևայլոք:
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Օձնեցին ևս հայտարարում է, թեպատկերներին երկր
պագելով«չեմերկմտում,թենրանցումբազմացնույնինքն
Քրիստոսին եմ երկրպագություն մատուցում, ոչ առավել
երևեսցողիննայելով, էանորմտածումեմնրամեջդրված
անտեսանելիիմասին:Թեպետևնյութըկարողէտարբերև
այլատեսակ լինել, ամենքի մեջ ես միևնույն զորությունն
եմտեսնում» [Երկեր, 139]:Հիշյալտողերնուշագրավենայլ
առումովևս:Այստեղորոշակիորենուրվագծվումէիմացու
թյանվերաբերյալԻմաստասերիըմբռնումը:Նկարը,պատ
կերըերևույթէ`միանգամայնմատչելիզգայությանը (տե
սողությանը): Սակայն երևույթը նույնական չէ էությանը, 
այլնրահիշեցումնունմանությունը:Իսկէություննանտե
սանելիէ,թաքնված,զգայությամբանհասանելի:Այդպատ
ճառովէլէությունըկարելիէ«ընդմիտածել»,ըմբռնելսոսկ
բանականությամբ: 

Այսպիսով`մարդիկպաշտումենոչթեզգայականպատ
կերը, այլ դրա միջոցով արտահայտված բովանդակությու
նը:Աստվածմարդունստեղծելէիրնմանությամբ, ուստի` 
միանգամայնբնականէ,որմարդնէլպաշտիԱստծուն`նրա
կերպարըներկայացնողսրբապատկերիմիջոցով:Տվյալմո
տեցումըկարևորնշանակությունունեցավոչմիայնկրոնա
գաղափարականպայքարում,այլևտեսականհիմքծառայեց
միջնադարյանհայմանրանկարչությանհամար:

ՄիաժամանակՕձնեցինհասկանումէ,որգաղափարա
կանհակառակորդներիայնպնդումը,թե«քանիորԱստված
ամենուրեք է,ապաբոլորգոյերըպաշտելի են»:Այստեղից
նրանքհետևեցնումէին,որԱրարչիփոխարենկարելիպաշ
տել արարածներին: Սակայն, պնդում է Օձնեցին, «ընդհա
նուր [նյութերից] միայն նրանք են [ենքպաշտում], որոնք
ձեռքնառնելով…Աստվածմերմեջէ լցնում [իր]այնբա
րեբանությանխնամքները» [Երկեր, 143]: Նման մեկնաբա
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նումընաբնորոշէհամարումբնապաշտականկրոններինև
դրանցազդեցությանտակգտնվողաղանդավորներին:

Օձնեցին քրիստոնեական հայրաբանության դիրքերից
քննադատումէհեթանոսականբազմաստվածությունը,փոր
ձումպատճառաբանելդրագոյությունը,բացահայտելդրա
պատճառները:Ըստնրա՝բազմաստվածությանառաջացման
հիմքում ընկած է սատանայի խաբեությունը, սակայն գո
յությունունենայլպատճառներևս:Նաառանձնացնումէ
բնապաշտականմիշարքպատճառներ: 

Նախ`զգայականգեղեցիկիազդեցությունը.հեթանոս
ներիցոմանք«աչքիտեսածինհետևելովխաբվեցին,երկնքի
ևերկրիայդտարրերիցինչ-որմիանգամևառերևույթգե
ղեցիկնկատվեց,աստվածներանվանեցին՝աստղերը,լեռնե
րը,բլուրները,ծառերը,քարերը» [Երկեր,128]: 

Երկրորդ՝ ահարկու կենդանիների ֆիզիկական ուժից
ուդժնդակությունիցվախեցածևահաբեկվածսկսեցին»ոչ
միայն«նրանցպաշտել,այլևաստվածներանվանեցին,ինչ
պես բաբելացիները՝ վիշապին, իսկ եգիպտացիները՝ կոկոր
դիլոսներին:

Երրորդ՝օգտակարությանտեսակետիցբնականերևույթ
ների և տարերքների գերբնականացում. ուրիշներն «այդ
տարրերից օգտակարն ուպիտանին, կյանքիպետքերի հա
մարընտրելով,աստվածացրին,ինչպեսպարսիկներնումա
րերը՝կրակը,ջուրըևհողը»:

Չորրորդ՝ ոմանք«տեսնելովկենդանիներիցարնախում
[գազաններին] ութարախծծող [տզրուկներին], նրանցմե
ծարելովիբրևհիվանդությունըբուժողիևցավըփարատո
ղի,աստվածներանվանեցին,ինչպեսգազացիներըևակկա
րոնացիները»:

Հինգերորդ՝հեթանոսներիմիմասը«պաշտեցուրիշկեն
դանիներին հակառակվող կենդանիներին», որոնք օգնու
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թյունենցուցաբերումիրենցտերերին: «Ինչպեսհյուսիսա
յին [ցեղերը]՝ձինևշունը»:Նրանցմոտտարածվածէնաև
«կատվապաշտությունը»՝ կերակուրների ապականողներին
իրենցկերակուրդարձնելուպատճառով»:

Վեցերորդ՝ սեռական անդամների, կյանքի աղբյուրի
պաշտամունքը(«արականևիգականանդամիձևով[արձան] 
կերտելովպաշտեցին»),հատկապեսմովաբացիներիևսիդո
նացիներիմոտ:

Այսհարցումմեծդերէխաղացելմարդկանցտգիտու
թյունը:Չկարողանալովճիշտբացատրելբնականերևույթ
ները, սարսափի մեջ գտնվելով ահարկու կենդանիների
նկատմամբ` մարդիկ պաշտամունքի առարկա են դարձրել
նրանց:

Բնապաշտականպատճառներիցբացի,Օձնեցիննշումէ
նաևբազմաստվածությանառաջացմանսոցիալականպատ
ճառները,որոնքբնականորենբխումէինսոցիալականհա
րաբերություններից:Իմաստասերիկարծիքով`առավել«ան
պարշտագոյն»է,երբաստվածացվումենմարդկայինարա
րածները:Հեթանոսներիմոտտարածվածէրայներևույթը, 
որ նրանք «իրենցանձին իրենք եղան երկրպագող ևպաշ
տող»:Հաճախ«մարդիկմիմյանցհամեմատությանմեջդնե
լով,ինչ-որբանովիրենցպակասէինդասումընկերոջնկատ
մամբ,նույնպատճառովգերազանցողինարարչիաստիճանի
բարձրացածէինհամարում,ևխելագարգտնվելով՝խոստո
վանում էր, թե ինքը արարված [մեկն] է» [Երկեր, 130]: «Ի
համեմատութիւնգալովառ միմեանս մարդիկն, որով իւիք
նուազեալ գտանէին առ ընկերն` նորին պատճառաւք յա
րարչութեաննաստիճանզգերազանցեալնտանեալգնէր.և
խելագարեալ,յինքնարարածխոստովանէրլինել» [35, 116]: 
Մարդկանցաստվածացմանգործումհիմնականդերենկա
տարելբնական,արտաքինհատկանիշները`ուժը,հաղթան
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դամությունը, խիզախությունը, որոնք զարմանք են առա
ջացնում շրջապատող մարդկանց մոտ: Այսպես` «քաղդեա
ցիները,տեսնելովայնվիթխարիևզորեղտիտանին…աստ
վածակերպմեկիպատվիարժանացրին»,որիպաշտամունքը
տարածվեցողջտիեզերքում:Տարբերժողովուրդներիլեզու
ներումնրաանունըայլափոխվեց՝«քուշաններըՆերբրովթ
անվանեցին,բաբելացիները՝Բել,փղշտացիները՝Բահալ,հե
լլենները՝Դիոս,պարսիկները՝Որմիզդ,Հայերը՝Արամազդ»: 
ՀելլեններիմոտՔրոնոսը, օրինակ`աստվածացվել է «կռվի
մեջ աներկյուղ հարձակվելու համար», Արեսը՝ «արի լինե
լու»,Հերմեսը՝«համարձակախոսճոռոմաբանության»,Զևսը՝
«անընդդիմամարտ հակառակորդների հետ միասին խառն
վելու»ևայլն:

Հայտնի է, որ հելլենիստական Հայաստանում տարած
վածէինթե՛նախկինթագավորների,թե՛գործողգահակալ
ներիաստվածացումըևնրանցպաշտամունքը:Այդհանգա
մանքըհամարվումէբազմաստվածությունիցմիաստվածու
թյան անցնելու երկարատև գործընթացի անցումային աս

տիճաններից մեկը: Օձնեցին խորաթափանցորեն նկատում
է այս երևույթը` այն համարելով հեթանոսական աստվա
ծապաշտությանկարևորհիմքերիցմեկը:Նահենցդրանով
է բացատրում Արամազդի և դիցաբանական այլ կերպար
ների առաջացումը: Ք. ա. III դարի հույն մտածող Եվ գե  մե
րո սի նմանՕձնեցինդրանքպատմականանձերի, հերոսնե
րիգերբնականացմանարդյունքէհամարում:Եթեբնական
ուժերի գերբնականացումը հանգեցրեց բնապաշտության, 
ապասոցիալականուժիգերբնականացումը`դիցաբանական
կերպարների ստեղծման: Եվգերեմոսականմոտեցումը բնո
րոշէրնաևնախորդշրջանիշատհայմտածողներին(Եզնիկ
Կողբացի,Եղիշե,ՄովսեսԽորենացիևուրիշներ):
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ԸստՕձնեցու՝նշվածփաստարկներըցույցենտալիս,որ
բազմաստվածություննուտոտեմիզմըմարդկանցչիմացու
թյանարդյունքեն,իսկհեթանոսությունը՝մարդկանցհնա
րածը,նրանցերևակայությանարգասիք:

Ինչպես կարելի է նկատել, Օձնեցին հեթանոսության
քննադատության ընթացքում հետևում է Եզնիկ Կողբա
ցուն:Բացահայտելովդրաառաջացմանպատճառները`վեր
ջինս հարում էր. «զի որ լաւ ոք եկեալ յաշխարհ մեռանէր, 
վասնյիշատակիքաջութեաննզպատկերներանգօքինկա
րուհանէին,ևանտիուսեալտխմարաց`տակաւիպաշտօն
առնոյին»:

Քրիստոնեականհայրաբանությունըձգտելէբանական
բացատրությունտալ հեթանոսական բազմաստվածության
առաջացմանը: Միաժամանակ, ջատագովների կարծիքով` 
«ամենմիկրոն,բացիիրենցկրոնից,մարդկանցհնարածնէ, 
մինչդեռիրենցսեփականկրոնըԱստծուճառագայթումնէ»:

Ժամանակի հմուտ աստվածաբաններից մեկը լինելով, 
այնուհանդերձ,Օձնեցինբնականերևույթներնուհարաբե
րություններըչիբացատրումմշտապեսգործողնախախնա
մությամբ:Թեևնրադատողություններըկրումենմտահա
յեցողականբնույթ,սակայնկարևորնայնէ,որնյութական
աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները, առաջա
ցումն ու քայքայումը նա համարում է բնական օրինաչա
փություններ,ուստի`միանգամայնտեսանելիուբացատրե
լիմարդուբանականությամբ:Այսկողմնային (նյութական) 
աշխարհումոչինչկայունուհավերժականչէ:Յուրաքանչ
յուր իր կամ երևույթ ենթակա էփոփոխության,ամեն ինչ
ունիիրսկիզբնուվերջը: 

Իսկի՞նչէհասկանումԻմաստասերըփոփոխությունև

քայքայում ասելով: Նյութական աշխարհում անընդհատ
տեղի են ունենում լինելիության ու քայքայման գործըն
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թացներ: Ըստ Օձնեցու՝ «ապականությունն է ամբողջ իրի
բաժանմանպատճառը՝[որակի]փոփոխությամբերևանգա
լով, որովհետևամբողջը մասերից է բաղկացած, և բաղկա
ցածըմասերիէբաժանումապականությունը՝գործիդնելով
[որակի] փոփոխությունը» [Երկեր, 118]: Իրի ապականու
թյունընադիտումէորպեսքայքայումևո՛չոչնչացումառ
հասարակ,քանզիքայքայմանընթացքումիրըվերածվում
է չորստարրերի, որոնցից բաղկացած են բորոր նյութեղեն
առարկաներնուիրերը:Քայքայմանընթացքումստացված
նյութերի (տարրերի)միավորումըհնարավորէմիայնամե
նազորձեռքին,այսինքն՝Աստծուն: 

Այսպիսով`քայքայումըփոփոխությանհետևանքէ,իսկ
փոփոխությունըփիլիսոփանըմբռնումէորպեսորակիփո
փոխություն:Առարկայիորակականորոշակիությունըպայ
մանավորված է նրամասերի,տարրերի որոշակի կապով ու
կապի եղանակով: Միջնադարյան շատ մտածողների նման
Օձնեցիննյութիհիմքումդնումէչորստարրերը`հողը,ջու
րը, օդը, կրակը: Ուստի` նյութական առարկաների բազմա
զանությունըչորստարրերիհարաբերակցությունէ,ավելի
ճիշտդրանց`քանակականառումովզանազանևկապիեղա
նակի տեսակետից բազմազան համադրություն: Փոփոխու
թյունըհենցխախտումէտարրերիառկահամամասնությու
նը,տարրերիկապը`դրանցիցյուրաքանչյուրինվերածելով
առանձնակիգոյությունունեցողսկզբնանյութի:

Իրիապականությունը (քայքայումը)հակադիրէ լինե
լիությանը «ևգրեթե ուզում է գոյը չգոյության վերածել» 
[Երկեր, 117]:Ուրեմն`որևէառարկայիքայքայումըդեռևս
անգոյությունչէ,քանզիոչնչանալովորպեստվյալորակա
քանակականորոշակիություն`իրնիրգոյությունըպահպա
նումէչորստարրերիձևով:



544  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Իմաստասերիհամոզմամբ`մարդարարածըկարողէյու
րաքանչյուր պահի լինել կա՛մ առողջ, կա՛մ հիվանդ, կա՛մ
կենդանի,կա՛մմեռած,ընդորում`այդհանգամանքըկախ
ված է մարդու ցանկությունից, բխում է նրա կամքիազա
տությունից:Անձնասպանությանթույլատրելիությունը,որ
կարելի է սխալմամբ բխեցնել մահվանհնարավորությունը
մարդուսեփականցանկությաննաղերսելուհանգամանքից, 
իրականումորևէկերպչիառնչվումՕձնեցուգործնական–

բարոյականհամոզմունքներին:Իմաստասերը`որպեսքրիս
տոնյահավատացյալչէրկարողխրախուսելանձնասպանու
թյունը,բայցտեսականմտածողությանոլորտումչիխուսա
փումայդակնարկելուց`որպեսհնարավորություն:

Անշուշտ`խնդիրնայստեղայնչէ,թեմարդումեջհա
կադրությունները կարող ենմիաժամանակգոյություն ու
նենալ մարմնի տարբեր մասերում: Տվյալ դեպքում շեշտ
վումէմասնավորաբարառարկայիորակաքանակականորո
շակիությունը, որպեսհակադրություններիմիասնություն` 
նրա հարաբերական կայունությունը: Հարաբերականորեն
որոշակիիրըտվյալպահինունիմիայնայդորոշակիությու
նը,այլկերպասած`որևէիրամենմիպահիունիմիընդհա
նուրվիճակևայդպահինբացառումէմնացյալբոլորվի
ճակները:

Օձնեցումտածողությանաշխարհիկգծերըառավելակ
ներև դրսևորվում են իմացաբանական հարցերում: Օձնե
ցու կարծիքով` երկրային, նյութականաշխարհըտեսանելի
և միանգամայն ճանաչելի է: Իմացության ձգտումը բնա
կանևանսահման է, քանզի մարդու բանական բնութունը
միշտձգտումէհասնելգերագույնևառաջինպատճառին: 
Նատարերայնորենըմբռնումէիմացությանառարկաների

անվերջությանևմարդկայինիմացության` որպեսանսահ
մանությանձգտմանհակասականությունը:Ավելին`հետա
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գադատողություններումՕձնեցին, ըստ էության, նշում է
աստվածային կատարելության ըմբռնման արահետը, հաս
տատում, որԱրարչի ճանաչումըպետք է սկսել բնության
առարկաներիևերևույթներիիմացությունից: 

Իմաստասերը իրավամբ համարում է, որ մարդկային
իմացություննանփոփոխևմեկընդմիշտտրվածինչ-որբան
չէ:Այնանցնումէերկարճանապարհ,ծայրառնումչգիտու
թյունիցևընթանումդեպիգիտություն:Ինքնակենսագրա
կանորոշփաստերիմեջարդենտեսանելիէկաթողիկոսիկար
ծիքըճանաչողությանսկզբնականշրջանիմասին:Այսպես
նաչիժխտումսեփականընդունակություններիառկայու
թյունը,իրընկալունակ, «մտավարժ»լինելուփաստը:Մտա
ծողըկարևորումէբարիուառաքինի,ուսուցանողմեկինիր
հանդիպելուհանգամանքը:Հետևաբար`գիտելիքը,հոգևոր
մշակույթնառհասարակ, ժառանգորդվում, փոխանցվում է
սերնդից սերունդ: Կյանք մտնող յուրաքանչյուր անհատ, 
որքան էլ «մտավարժ» լինի, հիմնվում է նախորդների հո
գևոր ժառանգության վրա, հասարակական իմացությունը
դարձնումանհատականիմացությանաղբյուրնուելակետը: 
Մարդկային իմացությունը, հարկավ, ձեռք է բերվում աս
տիճանաբար,այնմեծմասամբհատուկէհասունմարդուն: 
Պատահականչէ,որանգամգիտակցելովդրաանհնարինու
թյունը`ծերունիկաթողիկոսըերազումէգիտելիքներիառ
կապաշարովվերադառնալմատաղտարիքին:

Արտաքին աշխարհի ճանաչողության ելակետը Օձնե
ցին համարում է զգայությունները: Զգայական իմացու
թյունըիրականությանէվերածվումհինգզգայարանների՝
«տեսանելիքի», «լսելիքի», «հոտոտելիքի», «ճաշակելիքի» և
«շոշափելիքի» միջոցով: Իմաստասերըփորձում էխմբավո
րելդրանք`ըստկարևորության:Զգայարաններիցերկուսը,– 
գրում է նա,– «մտավոր», «իմաստասերք» են կոչվում, «իսկ
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մեկին՝ լեզվին Հերակղիտեսը կոչում էր խոսքի արբանյակ
ևբանականությանսպասավոր» [Երկեր,98]:Արդենանտիկ
փիլիսոփայության մեջ տեսողությունն ու լսողությունը, 
մանավանդ` առաջինը, համարվում էին ամենակատարյալ
զգայարանները, զգայություններից դեպի մտածողություն
տանող մի տեսակ անցումային աստիճաններ: Մյուսները
դիտվում էինորպես «անիմաստասերք» և «վատթար» զգա
յություններ: «Վատթարագույնն»,անկասկած, վերջիննէր: 
Ճիշտ է, շոշափելիքը՝ ձեռքերը, «առնչվելովարհեստներին, 
ստեղծարարենկոչվում»:ՍակայնՕձնեցինհամոզվածէ,որ
դրանք կատարում են ստորադաս գործողություններ, սոսկ
օժանդակումենմյուսզգայարաններին:Դրանք«առավելա
պեսխոսքիհամարենկազմվածևմիասինառնված:Որով
հետևինչլեզվիազդումովլսելիքներինէհասցնումխոսքը, 
նույնըսաէմեկառմեկդնումտեսանելիքիառաջ:Եվու
սումնասերուավելիբանական[մարդիկ]պիտինվագարան
ներովքնարահարլինեներգեցիկհոգուն:Ինչպեսևձայների
գոյացածբոլորտեսակներնիրհետպիտիհնչեցնեն» [Երկեր, 
48]:

ԼեզվիհարցումՕձնեցուդիրքորոշումըհիշեցնումէՀե
րակլիտեսյան տեսությունը, որի համաձայն` բառը, խոսքը
մտքիձևէ,որըհամապատասխանումէայդմտքիօբյեկտիվ
բովանդակությանը:Հետևելովանտիկմտածողին`Օձնեցին
փորձումէբացատրելլեզվիերկմիասնականգործառույթը:

Իմաստասերըյուրօրինակէլուծումնյութիևնյութա
կանաշխարհիբազմազանությանհարցը:Նյութը,թեևբազ
մազանէ,ունիանհամարդրսևորումներ,սակայնայդամե
նիմեջՕձնեցինՔրիստոսիզորություննէտեսնում:Նյու
թականառարկաներիօգտակարությունը,նյութիօգտակար
հատկությունների առկայությունը պայմանավորված են
դրանց մեջ ամփոփված աստվածային զորության գոյու
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թյամբ:Նյութականբոլորառարկաները կրում ենաստվա
ծային կատարելության դրոշմը: Աստվածային զորությու
նը առկա է նյութական բոլոր առարկանների մեջ, արարչի
կամքով ու ցանկությամբ սեփական զորությունը կարող է
դրսևորվել որպես հրաշագործություն: Նյութական իրերի
միջոցով կատարվող հրաշագործությունների նպատակն է` 
օգնելարարածներին:

Ուշագրավ դատողություններ է անում Իմաստասերը
առավոտյան և երեկոյան երգվող սաղմոսների ընդհանուր
քանակը10–իհավասար լինելըպատճառաբանելիս:Երեկո
յանսաղմոսներիթիվըչորսնէ(չհաշվածհանգստյանսաղ
մոսը),ինչըՕձնեցինբացատրումէբնականառարկաներիև
մարդումարմինըկազմողչորստարրերով:Իսկառավոտյան
սաղմոսների թիվն է վեցը. «իմացական ոգինպայմանավո
րումէըստզգայարանների»թվի: «Իսկչորսիևվեցիգումա
րըտասնէ,որ[և]առաջինկատարյալթիվնէ՝սկսածմեկիվ, 
ևավելիկատարյալթվերիսկիզբը»:Բնավպատահականչէ
նաև «նույնչափ թվով Տիրոջ օրենքները՝ ավանդվածՄով
սեսիձեռքով» [Երկեր, 51]:Նմանապեսընդունվումէկեցու
թյանտասըգերագույնսեռերը (ըստԱրիստոտելի):Թվերի
պյութագորասյան տեսությամբ` կատարյալ էին կոչվում
այն թվերը, որոնց բաժանարարների գումարը հավասար է
բաժանելիին:Այսպես,օրինակ` 6–ըկատարյալթիվէ,որով
հետև1+2+3=6:Այդդեպքում10–ըչիկարողկատարյալթիվ
համարվել, թվեր, որոնց բաժանարարների գումարը մեծ է
բաժանելիից:

Օձնեցուհաղորդումըմիանգամայնհասկանալիէդառ
նում,երբնկատիենքառնումԱրիստոտելիկողմիցպյութա
գորականներինվերագրվողայնհայացքը,թե«տասնյակն» 

ինչ-որկատարյալմիբանէևներառումէբոլորթվերիբնու
թյունը: «Տասնյակն»օժտվածէնաևայլհատկություններով. 
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այն«նաևեռանկյունիէ՝մեկիցմինչևչորսըբարձրանալով՝
ա,բ,գ,դ,որոնցհերթակարգումըկազմումէտասը»:Եվսա
մենք[ասումենք]քառանիշևմիանիշթվերի[վերաբերյալ], 
որոնցովառավոտյանևերեկոյանաղոթքներըպիտիասված
լինեն» [Երկեր, 52]:Հավանաբար`Օձնեցունհայտնիէրնաև, 
որՊյութագորասի ուսմունքումթվերը ներկայացվում էին
երկրաչափականպատկերներիվրաշարված,այլևսանբաժա
նելիկետերիտեսքով:

Երգվող սաղմոսների տվյալ քանակի հաջորդպատճա
ռաբանություննայնէ,որ10–ըհավասարէմարդկայինհինգ
զգայարանների կրկնապատիկին: Բանն այն է, որ զգայու
թյուններըհանդեսենգալիսզույգ–զույգ,զուգականհամա
գործակցությամբ` նպատակ ունենալով ընդհանուրի իմա
ցությունը, քանզի սահմանված է կեցության տասը գերա
գույնսեռ:ԻմացությանհիմքըՕձնեցինհամարումէզգա
յությունները`դարձյալիհայտբերելովսենսուալիստական
իր դիրքորոշումը: Գոյի տասը սեռերի, ամենաընդհանուր
հասկացություններիիմացությունըկատարվումէզգայու

թյունների միջոցով, դրանց համագործակցությամբ, որով
հետև դրանք բանական գիտելիքի ձեռքբերման հնարներն
են:Ինչպե՞սկարելիէճանաչելորևէառարկա,ասենք,միրգը
– «անուամբ, նորին յարմատոյփոխաբուսեալն ի բուրմանէ
անտիգունոյ,ևհամոյնորինմաճաշակաւորութեամբն»,–  
անվարանպատասխանումէփիլիսոփակաթողիկոսը:

Եթեև՛ եզակիառարկաներըև՛ ընդհանուր հասկացու
թյուններըմատչելիենզգայականիմացությանը,ապաո՞րն
է վերացական, տեսական մտածողության դերը: Օձնեցու
կարծիքով` նյութական, տեսանելի աշխարհի իմացությու
նըձեռքէբերվումզգայություններիմիջոցով,այնինչ`բա
նականությունը ծառայում է սոսկ աստվածային էության
ճանաչողությանը: Տակավին Հերակլիտեսը նշում էր, թե
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«մարդկայինմտածելակերպնօժտվածչէբանականությամբ, 
իսկ աստվածայինն օժտված է: Նույն դատողությամբ Դա
վիթԱնհաղթնավելիուշգրումէ. «Արդ,իմանալեացնծայր
աստուածայինքեն,ևզգալեացն՝մարդկայինք»:

Օձնեցուհամոզմամբ`շրջապատողնյութականաշխար
հըե րևու թա կան է, որիէությունն Արարիչնէ:Յուրաքանչ
յուր առարկա սոսկ ա նուն է, Աստված` էություն, նյութը
պատ կերէ,Աստված` ճշմար տություն:Առարկայինպատկեր
կամանունտալըկախվածէսոսկայնբանից,թեայնորզգա
յությամբ է ընկալվում, տեսողությա՞մբ, թե լսողությամբ: 
Ավելի կարևոր նշանակություն ունի Օձնեցու կարծիքը` 
անուն–հասկացությանև էություն–առարկայի հարաբերու
թյանվերաբերյալ:

Արիստոտելը հավաստում էր, թե անուն–հասկացու
թյուններնունենպայմանականնշանակությունևորևէբան
նշանակումենմիայնմատնանշվողառարկայիհետունեցած
կապիուհամապատասխանությանտեսակետից:Պայմանա
կաննշանլինելով`այդհամապատասխանությանպատճա
ռովանունն–հասկացություննառարկայիցանջատմի բան
չէ: 

Արդեն նշվել է, որ ըստ Օձնեցու` նյութական բոլոր
առարկաներիէություննաստվածայինէ:Այսառումովու
շագրավէ,որնրահամոզմամբնյութականառարկանևդրա
նիցածանցվածանուն–հասկացությունըմիևնույնըչեն:Այլ
կերպ ասած՝ հասկացություններն օբյեկտիվ առարկաների
իդեալականարտահայտությունենևնույնական չենվեր
ջիններին:Սակայնդաամենևինէլչինշանակում,թեանուն–

հասկացությունըկամպատկեր–նշանըբացարձակապեսան
կախ է առարկա–էությունից: Ընդհակառակը` անուն–հաս

կացությունըևպատկեր–նշանըէության,բովանդակության
առումովլիովինհամապատասխանենառարկայինևվերջի
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նիիրականհատկություններիուհարաբերություններիլեզ
վական–հասկացական կամ պատկերա–խորհրդանշանային
արտահայտություննեն:Ուստի՝եթեառարկայի«ճշմարտու
թյունը»տարբերչէանվանկամպատկերի«ճշմարտությու
նից»,ապասամիանգամևսապացուցումէայն,որէության
բացահայտմանտեսակետիցառաջնակարգնշանակություն
ունիերևույթիուսումնասիրությունը:Օձնեցուայսդատո
ղությունները զգալի հնարավորություններ են ընձեռում
բնականօրինաչափություններիբացահայտմանհամար:

Շեշտելովիմացությաննկատմամբիմացությանառար
կայիառաջնայնությունը`հայմտածողը,ըստէության,մեր
ժում է բառ–հասկացությունների ինքնուրույն գոյության
պլատոնյան ուսմունքըև կանգնումԱրիստոտելիտրամա
բանական ուսմունքիպաշտպանությանդիրքերում:Արիս
տոտելի«Օրգանոնին»Օձնեցուլավատեղյակությունըկաս
կածից դուրս է (ուղղակի, թե միջնորդավորված` Դավիթ
Անհաղթի և Անանունի մեկնությունների միջոցով), ինչը
հայտնապեսերևումէնրաբառապաշարից,իրառաջադրած
դրույթների հիմնավորման բնույթից ու դրանցփաստարկ
ման եղանակներից:Այդպիսիապացուցումներից մեկի ժա
մանակԻմաստասերըգրումէ. «ևհամայնառաւելզորիմա
նալդասացեր,ոչիմացար,զիոչեթէդէմնզոմնհեթցուցա
նէ,այլ բոլորովին իսկև ի վերայ հանուրցնասասցի, որև
առաջարկելուցսմատուցանէբանիցզօգնականութիւն,նշա
նակեալլինիյուրաքանչյուրնիսոցոնցյարացանէ,իգաւա
ռեն,իծնողաց,յորպիսութիւնէերմաննիներգործութենէև
իկրիցարդամենեքեանայսոքիւքառանձնացեալլինիյիւ
րաքանչիւրսն,որոցհաւաքումնմիահամուռիվերայայլոց
ուրուվոչտեսանի»1: 

1 Յոհհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագիտութիւնք, Վենետիկ, 
1953, էջ 141, Այսուհետ բնագրում՝ Մատեն.:
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Հակադրություններիպայքարիհարցինփիլիսոփակա
թողիկոսնանդրադառնումէնաևապականությանևանա
պականությանաստվածաբանականխնդրիպարզաբանման
կապակցությամբ:Նույնեղանակովնափաստարկումէհա
կադրությունների միաժամանակյա անկարելիությունը: 
Եվ քանի որ քաղցը, ծարավը, հոգնությունը մարդուն հա
տուկենծննդյանօրվանից,ուրեմնդրանքապականության
երևույթի իմացումն են, ճանաչումն ու երևույթն են սոսկ: 
«Միճշմարտութիւնասէրհարեսցիս,– հորդորում էրԻմաս
տասերը,–ոչյաղթահարիիջրիցանապականևաստուածա
խառնմարմինն,քանզիորզքեզնապականէին`նոքաւքվա
րեցավծննդեամբ:Ամենանշանականանջատելիբաղդատելի
հանգիտութեամբ որակութիւն հայրունա գծավորութեան
և սպիտակ և կարմիր վասն մարմնոյ ևարեաննազնապէս
անուանեալևբացառեալիբիւրուցվասնանապականևան
խախտծննդեան» [Մատեն.,էջ116]:

Օձնեցու կարծիքով` իմացությունը գոյություն չունի
լեզվի շրջանակներից դուրս ևայդպատճառով էլ հատուկ

է միայն բանական արարածներին: Իմացության ելակետը, 
դրաառաջինպայմանը,ըստնրա,առարկանանվամբնշա
նակելնէ:Անվամբնշանակելիրը`միևնույննէ,թեհամա
ռոտակի սահմանել այն: Հետևելով Դավիթ Անհաղթին` 
Օձնեցին առարկայի հասկացական սահմանումը դիտում է
որպես նրաառանձնացումը (որոշումը) մյուս բոլորառար
կաներիբազմությունից,քանիոր սահմանում` նշանակում
է. «առանձնաւորութիւն, զի առանձնացեալ ի բոլորից մա
սամբք երևեալ և ի նմին եղեցի» [Մատեն., էջ 80]: Ինչպես
տեսանք,անունըպայմանական,սակայնառարկայիբովան
դակությանըհամապատասխանողմտքիձևէ,ուստիանուն–

հասկացությանվերացումըանպայմանորենկուղեկցվի«բա
նի» (մտքի)վերացմամբ:Առարկայիանվանև«բանի»վերա
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ցումնանհրաժեշտորենենթադրումէնաևառարկայիկեղծ, 
ոչիրականգոյությունըկամընդհանրապեսչգոյությունը: 
Թվում է, թե իրի անվան, նրա մասին գաղափարի վերաց
մանհետառարկայիվերացմանհարցըՕձնեցինչիդիտում
անուն–հասկացությանևգաղափարիառաջնայնությանտե
սակետից:Մտածողությանձևերըբխեցնելովօբյեկտիվիրա
կանությունից`Իմաստասերըհավաստումէսոսկ,որմիտք` 
գոյությունչունեցողորևէբանիմասին,առհասարակչիկա
րողլինել,ևորմտայինամենմիկառուցում,մտածողության
մեջառկայուրաքանչյուրկապհամապատասխանենիրերի
իրականությանմեջգոյությունունեցողդրությաննուհա
րաբերություններին:

Այսպիսով` Օձնեցին որդեգրում է հասկացության
նկատմամբ իրի, կամ որ նույնն է ընդհանուրի նկատմամբ
եզակիի առաջնության արիստոտելյան միտքը: Անկախ իր
սուբյեկտիվ ցանկությունից` հայ մտածողը օբյեկտիվորեն
պաշտպանումէրգիտականությանսկզբունքը,նորովիար
ձագանքում անտիկ գիտության ջահակիրների գաղափար

ներին,դառնումհայիրականությանմեջդրանց յուրահա
տուկպաշտպաննուարմատավորողը:

Այսպիսով`լինելովՀայեկեղեցունշանավորգործիչնե
րից ու տեսաբաններից մեկը` աստվածաբանական–կրոնա
կանիրերկերումՕձնեցիններկայանումէիբրևյուրօրինակ
աշխարհայացք ու մտածելակերպ ունեցող մտավորական: 
Հայացքների` պատմականորեն բացատրելի սահմանափա
կությամբ, իրականության, ըստ ամենայնի, կաշկանդուն
քննությունից բխող կռահումների ու ընդհանրացումնե
րիանհամակարգբնույթովհանդերձ`Օձնեցինիրհամեստ, 
բայցուրույնտեղնունիհայրենականմտքիպատմության

մեջևիրավամբտեսաբանուիմաստասերէ`գրականհակա
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մարտումգործադրածզենքիևսեփականդրույթներիհիմ
նավորմանմիջոցներիուեղանակներիտեսակետից:

2. Պավ լիկ յան շարժ ման գա ղա փա րա խո սութ յունն ու  

աշ խար հա յաց քա յին հիմ քե րը

Քրիստոնեության բազմադարյա պատմությունը միա
ժամանակ այլազան ու տարաբնույթ աղանդների, կրոնա
գաղափարական և կրոնափիլիսոփայական ուսմունքների, 
հոսանքների, «ուղղափառության» և «հերետիկոսության» 
անզիճումպայքարիպատմությունէ:

Միջնադարյան աղանդավորության պատմության մեջ
բացառիկնշանակությունունիպավլիկյանությունը:Ձևա
վորվելովՀայաստանիարևմտյան`բյուզանդականմասում՝
այն շուտով լայնտարածում է ստանումԱրևելա–Հռոմեա
կան կայսրությունում, իսկ հետագայում մուտք գործում
եվրոպականայլ երկրներ (Բուլղարիա, Իտալիա,Ֆրանսիա, 
Կիևյան Ռուսիա և այլն)՝ կազմելով բոգոմիլների, կատար
ների,ալբիգոյցիներիևայլաղանդավորականշարժումների
գաղափարականհիմքը:Պավլիկյանությանազդեցությունը
ուղղակիկամմիջնորդավորվածձևովարտահայտվելէնաև
Ռեֆորմացիայիգաղափարախոսությանմեջ:

Հետազոտողները գերազանցապես առաջնորդվել են
սոցիոլոգիական մեթոդաբանության սկզբունքներով, որի
հետևանքովպավլիկյանշարժումը,որպեսկանոն,բնութա
գրվել է իբրև՝ ա) սոցիալական` հակաեկեղեցական, հակա
ֆեոդալական,գյուղացիական,հակակայսերականշարժում, 
բ) առաջադիմական գաղափարախոսություն, որը ցնցել է
Արևելքը և լուսավորել Արևմուտքը1, գ) դասակարգային
1 Ý. Ãèááîí, Èñòîðèÿ è ðàçðóøåíèå Ðèìñêîé èìïåðèè. ×. VI. Ì., 1885. Ñ. 

265-266. B. A Russel, History of Western Philosophy, N. Y. 1945, p. 448. 
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պայքարի արտահայտման յուրահատուկ ձև (մարքսիստա
կան մեթոդաբանության շրջանակներում): Խորհդահայ
գիտնականներնայդամենինավելացնումէինպավլիկյան
ների գործուն մասնակցությունը հայ ազգային–ազատա
գրականպայքարին` ընդդեմթե՛Բյուզանդականկայսրու
թյան,թե՛Արաբականխալիֆայությանտիրապետության1: 
Բացիայդ,գիտնականներըպավլիկյանշարժումըհետազո
տելենԲյուզանդականկայսրության,այսինքն`համաշխար
հային պատմության տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած` ան
տեսվել է պավլիկյան շարժման ու գաղափարախոսության
ուսումնասիրությանանհրաժեշտությունը`հայոցազ գա յին 
կե ցությանևազգայինգաղափարախոսությանտեսանկյու
նից2,քանզինմանխնդիրչէրծագումնշվածմեթոդաբանու
թյան կիրառման շրջանակներում: Մինչդեռ, հետազոտա
կանսույնկտրվածքիառանձնացումըհնարավորությունէ
ընձեռում բացահայտել պավլիկյան աղանդի նոր կողմերն
ուգործառութայինդերը,ինչնանհնարէբացահայտելսո
ցիոլոգիականմեթոդներով,համաշխարհայինպատմության
տեսանկյունից:

Հետազոտական գրականությանը բնորոշ է մի միտում
ևս.թեևընդունվումէպավլիկյանշարժմանպատմության
տարբերփուլերը,սակայնսովորաբարանտեսվումէդրանց
առանձնահատկությունները և գաղափարաքաղաքական

1 Р. М. Бартикян,Источники для изучения истории павликианского дви
жения. Ер., 1961. С. 48, Ե. Տեր-Մինասյան,Միջնադարյան աղանդ նե րի 
ծագ ման և զար գաց  ման պատմությունից, Եր., 1968, էջ 135, Գ.Տ.Խրլո-
պյան,Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմություն, Եր., 1978, էջ 
365366

2 Այդ մասին տես`  К.А. Мирумян,Культурная  самобытность  в  контексте  
националь ного бытия. Ер., 1994., նույնի` Հայ ազգային մտքի ուսումնա
սիրության ելակետային մեթոդաբանական հասկացությունների մասին //
Հայ իմաստասիրությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում, պրակ 2, եր., 
1995, նույնի` Պավլիկյան շարժումը ազգա յին կեցության համատեքստում, 
նույն տեղում:
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ուղղվածությունը: Դրա հետևանքով պավլիկյան աղանդի
շուրջերեքդարտևողպատմությունըդիտվումէորպեսմիա
սեռամբողջությունևառանձին՝հատկապեսվերջինփուլին
բնորոշ գաղափարաքաղաքական կողմնորոշումը տարած
վումէամբողջշարժմանվրա:Մինչդեռ,պավլիկյանշարժ
ման ուսումնասիրության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի
առնելվերոհիշյալբոլորհանգամանքներնունկատառում
ները,ինչըթույլէտալիսնորովիգնահատելուարժեվորել
միջնադարյանայդբազմանիստևբազմաշերտերևույթը:

2.1 Պավ լիկ յան շարժ ման գա ղա փա րա քա ղա քա կան  
բնու թա գի րը

Որոշ տեղեկությունների համաձայն` պավլիկյան շար
ժումը սկիզբ է առել VI դարի վերջին, Արևմտյան Հայաս
տանում՝ բյուզանդական կայսրերի հակահայկական քա
ղաքականության հետևանքով, որի հիմնական նպատակն
էրվերացնելազգայինինքնուրույնությանևինքնության
երկուհիմնականհենարանները`նախարարականկարգնու
ժառանգականիրավունքը,իսկքաղկեդոնականությանդա
վանանքիհետևողականներմուծմամբ՝զրկելազգընաևհո
գևորհենարանից:

VII դարի կեսերին պավլիկյանությունը տարածվում է
կայսրությաննաևփոքրասիականմարզերում՝վերածվելով
ինքնուրույն շարժման:Այդժամանակաշրջանումձևավոր
վում է նաև աղանդավորական գաղափարախոսությունը: 
Շարժման ընդարձակմանը զգալիորեն նպաստել են Բյու
զանդականկայսրությանռազմաքաղաքականհզորության

ու հասարակական–տնտեսական կյանքի անկումը, կայսեր
իշխանությանսոցիալականհենարանինվազումը,կենտրո
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նախույսմիտումներիևսոցիալականխմորումներիուընդվ
զումների սաստկացումը: Սոցիալականհակասությունների
սրմանհետևանքովառաջացածբազմաբնույթսոցիալական
շարժումները խարխլում էին կայսրությունը: Ստեղծված
պայմաններումպավլիկյանշարժումըսոցիալականբնույթ
ստացավ,իսկգաղափարախոսությունը`աղանդավորական: 
Այդամենն ընդլայնեցպավլիկյանության սոցիալական (և
ազգային) ու գաղափարական հիմքերը, ինչի շնորհիվայն
վերածվեցբազմազգշարժման՝հայկականէթնոսիգերակա
յությամբ:

Կայսերականիշխանությունները չկարողացանկասեց
նելաղանդիտարածումը,իսկհետապնդվողպավլիկյանները
ապաստանումէինՀայաստանիարևելյան`արաբականտի
րապետությանտակգտնվողմասում:Սկզբնականշրջանում
նրանք թաքնվում են արաբներից, բայց VIII դարի սկզբին
«դաշնակիցլինելովբռնակալներին»`մուտքենգործումնաև
բնակավայրերը1,դառնումկայսրությանկատաղիթշնամի
ները: Սահմաններն ամրապնդելու նպատակով արաբական
իշխանություններըպավլիկյաններինտեղավորումենսահ
մանամերձվայրերում:Հավանաբարհենցայդժամանակէլ
կազմակերպվում են պավլիկյանների զինված ջոկատները: 
Հակառակպարագայումպավլիկյանները հազիվ թե կարո
ղանայինկատարելսահմանըպաշտպանելուպարտականու
թյունները: Այդ միջոցառումները բնականաբար ամրապն
դում էին խալիֆայության և թուլացնում կայսրության
առանցայդէլխարխուլդիրքերը:Սակայնայստեղպավլիկ
յանությունըչվերածվեցզանգվածայինշարժման,ինչըբա
ցատրելիէթե՛Խալիֆայությանքաղաքականությամբ,թե՛
կայսրությանքաղաքականությանփոփոխությամբ:

1  ՅոհաննուիմաստասիրիԱւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, էջ 46, 51:
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VIII դարի 20–ական թթ. բյուզանդական կայսր Լ ևոն III 
Ի սավ րա ցին (717–741թթ.)արմատապեսփոխումէիրքաղա
քականությունը պավլիկյանների նկատմամբ: Այս քաղա
քական շրջադարձի հիմնական պատճառներից էր այն, որ
կայսրությոնում «անչափ մեծացել էր եպիսկոպոսների իշ
խանությունը, որոնք մարզերում հաճախ հեղինակության
միակկրողներնէին»:Բյուզանդականեկեղեցինձգտումէր
ոչ միայնանկախության` աշխարհիկ, պետական իշխանու
թյուններից, այլև գերիշխանության՝ ստեղծելով կայսերա
կանիշխանությանամենահզորընդդիմությունը: 

Կայսրությանհամարճակատագրականայսիրավիճակը
կայսերիշխանությունիցպահանջումէրերկրիբոլորուժե
րիակտիվացում,որիհամար«անհրաժեշտէրհիրավիհամա
կայսերական նշանակություն ունեցող գաղափարաքաղա
քականգործողություն,որըհասկանալիլինիբնակչության
ամենալայնխավերին»ևբացարձակապեսոչմեկինանտար
բեր չթողնի էթնիկապես խայտաբղետ կայսրությունում: 
Խնդրի լուծումը կայսրերը տեսան պատկերամարտության

մեջ,որըդարձավերկրիբոլորուժերիև՛ սահ մա նա զատ ման, 
և՛հա մախմբ ման մի ջո ցը (ընդգ ծու մը մերն է – Կ. Մ.)»1:

Մինչպատկերամարտական քաղաքականությանպաշ
տոնապեսհայտարարելը(730թ.),կայսրԼևոնIIIԻսավրացին
հրապարակեցիրհռչակավոր«Էկլոգան» (726թ.), որովդի
մեցժողովրդինծրագրայինգաղափարներով`հարուստների
ևընչազուրկներիհավասարություննօրենքիուդատարանի
առջև,անօրինականություններիուկաշառակերությանվե
րացումևայլն: 

Պատկերամարտական տրամադրություններն ու գա
ղափարներըծագելէինզանգվածայինգիտակցությանմեջ՝

1 Г. Г. Литаврин, Политическая теория в Византии с середины VII до начала 
XIII в. //Культура Византии: вторая половина VII – XII в. М., 1989. С. 67. 
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որպեսհոգևորականխավիևբյուզանդականեկեղեցուամե
նազորության,շքեղությանուհարստությանդեմյուրատե
սակ բողոքի ձև: Միջնորդավորված ձևով այն ուղղված էր
նաևկայսերիշխանությանևհասարակական–քաղաքական
ընտրախավիդեմ: Լևոն III Իսավրացինևնրահետնորդնե
րը դրանում տեսան կայսեր իշխանության ամրապնդման
գաղափարականհիմնավորումնուսոցիալականհենարանը, 
կարողացան ընդհանրացնել և հստակեցնել այդ տրամադ
րությունները`ուղղելովիրենցանհրաժեշտհունով:

Կայսրերը պատկերամարտությանը ծրագրային–ռազ
մավարականբնույթհաղորդեցին.այնկոչվածէրնպաստել
ներպետական խնդիրների լուծմանը, հասարակությունը
միաձույլամբողջիվերածմանը,կայսերիշխանությանդիր
քերիամրապնդմանը,հետևբար`բյոզանդականեկեղեցուև
հոգևորականությանընդդիմությանթուլացմանը:Միաժա
մանակայդծրագիրը«ազգայինհամերաշխության» (իտար
բերություն հունահռոմեական ունիվերսալիստական գա
ղափարի),ճնշվածևընչազուրկխավերիպաշտպանության, 
քաղաքիևգյուղիռազմականացման, «ազգայինևքրիստո
նեականհայրենասիրությանմիավորման»հենքիվրա«կոչ
վածէրմիավորելկայսրությանջանքերնարաբականվտան
գի խափանման համար, որի վերացումից հետո պատկերա
մարտությունը սկսեց նվազել»` կատարելով պատմական և
քաղաքականիրառաքելությունը:

Ուստի պատկերամարտական ընդգծված միտվածու
թյամբօժտվածպավլիկյանաղանդըկարողէրդառնալբյու
զանդականկայսրերինորքաղաքականությանգաղափարա
կանհիմքը:ԱյդհանգամանքըհանդիսացավԼևոնIIIԻսավ
րացուևպավլիկյանշարժմանառաջնորդներիմիջևդաշին

քիկնքման(731թ.)նախադրյալը:Անշուշտ,կայսերպատկե
րամարտականքաղաքականությունըպետքէտարբերելթե՛
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զանգվածային, թե՛ իշխողխավերիպատկերամարտությու
նից:Զանգվածայինգիտակցությանմեջայնձևավորվելէր
տարերայնորեն,իսկհասարակականիդեալիառումովուղղ
ված էր դեպի պատմական անցյալը՝ վաղ քրիստոնեական
համայնքների շրջանը, երբպատկերապաշտություն դեռևս
գոյությունչուներ:Իշխողդասակարգերիառանձինխմբե
րիհամարպատկերամարտությունըքաղաքականգերիշխա
նությանհասնելումիջոցէր,կուսակցականկոնկրետնպա
տակներիէրծառայումևվերաբերումէրներկային:Կայսեր
համարայնստացավպետական–քաղաքականամբողջական
գաղափարախոսությաննշանակություն,որիխնդիրնէրար
մատապեսվերափոխելհասարակական–քաղաքականկյան
քը`ուղղվածլինելովապագային: 

Կայսեր քաղաքականության համադրական բնույթի
շնորհիվ պատկերամարտական տրամադրություններն ու
պատկերացումները, ինչպեսնաևդրանցմեջառկաքաղա
քականներունակություններընպատակաուղղվածզարգա
ցումստացան:Միաժամանակդաընդհանուրգաղափարա
կանդաշտստեղծեցթե՛ կայսեր ու սոցիալական լայնխա
վերի,թե՛կայսերուիշխողխավերիառանձինքաղաքական
խմբավորումներիմիջև«երկխոսության»համար:  

Քաղաքականայսնուրբևհեռահարքայլովկայսրերը
նախ՝ չեզոքացրին պավլիկյան շարժման վտանգը պետու
թյան համար, երկրորդ` հմտորեն օգտագործեցին նրանց
ռազմականուժը՝կայսերևհամակայսերականշահերի,մաս
նավորապես` սահմանների պաշտպանության համար: Եր
րորդ`ընդլայնեցինևամրապնդեցինկայսերիշխանության
սոցիալականբազան:Չորրորդ`ընդարձակեցինբյուզանդա
կանեկեղեցուքաղաքականոտնձգություններիդեմմղվող

պայքարիճակատը:Կնքվածդաշինքըմիաժամանակբարեն
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պաստպայմաններ ստեղծեց պավլիկյան աղանդի արագ և
ազատտարածմանուհզորացմանհամար:

Ինչվերաբերումէարաբներիևպավլիկյաններինշված
համագործակցությանը, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ
շարժումը ծագել և գերազանցապեստարածվել է կայսրու
թյունում: Ուստի աղանդավորներին առաջին հերթին հե
տաքրքրում էր կայսրերի, ոչ թեարաբների դիրքորոշումը, 
քանզիվերջիններիննրանքդիմումէինկայսերհալածանք
ներիցթաքնվելուհամար:Բացիայդ,Հայաստանիարաբա
կանմասումպավլիկյանությունըչդարձավզանգվածային
շարժում:Վերջապես,պավլիկյանաղանդիտարածմանհա
մարԲյուզանդիայումավելիբարենպաստպայմաններկա
յին:

IX դարի երկրորդ տասնամյակից կայսրերը կրկին փո
խում են իրենց քաղաքականությունը: Վերսկսված հալա
ծանքներինհզորացածպավլիկյաններըպատասխանումեն
զինվածելույթներով,ԹոմաՍլավոնի(Գազիացու)ապստամ
բությաննակտիվ մասնակցությամբ (823թ.), կայսրությա
նը բացահայտպատերազմհայտարարելով: Կայսերքաղա
քականության նման փոփոխությունը դժվար է բացատրել
միայնշարժմանռազմաքաղաքականհզորացումովևբյու
զանդականեկեղեցուդեմմղվածվճռականպայքարով,քանի
որդատեղիէրունեցելկայսրերիիսկհովանավորությամբ: 
Չպետքէմոռանալ,որպավլիկյանությանհզորացումըպայ
մանավորվածէրառաջինհերթինկայսրերիհովանավորու
թյամբ: Ուստի քաղաքական շրջադարձի հիմնական պատ
ճառըկարելիէհամարելայն,որկայսրությանքաղաքական
ռազմավարությանտեսակետիցպատկերամարտության,հե
տևաբար`նաևպավլիկյանշարժմանառջևդրվածխնդիրնե
րը հիմնականում լուծված էին (հոգևոր իշխանության են
թարկումաշխարհիկիշխանությանը, եկեղեցունյութական
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հզորության վերացում, արտաքին ներխուժումների կան
խում, կայսերական իշխանության ամրապնդում և այլն): 
Կայսրությանշահերիտեսանկյունիցայնսպառելէրիրենև
վերածվելապակառուցողականգործոնի:

Սակայնշուրջհարյուրամյադաշինքիընթացքումկու
տակածուժըպավլիկյաններինհնարավորությունտվեցոչ
միայն բացահայտ, անհաշտ պատերազմ վարել Բյուզան
դիայի դեմ, այլև կարճ ժամանակամիջոցում հիմնել նոր
համայնքներ, քաղաքներ, ամրոցներ: Այս պարագայում
շարժմանշահերընորիցհամընկանԽալիֆայությանշահե
րին,որնայդժամանակսկսելէրիրդիրքերըզիջելհզորա
ցող կայսրությանը, և պավլիկյանների ու արաբների միջև
կնքվեցնորպայմանագիր:Սակայնայսդաշինքըևսերկար
չտևեց, ինչըորոշհետազոտողներբացատրումենայնբա
նով, որիբր«պավլիկյաններիարմատականգաղափարները
նույնչափվտանգավորէիննաևարաբականիշխողդասա
կարգերի համար»1: Այսինքն՝ ենթադրվում է, որ դաշինքի
խզումըկատարվելէարաբներիկողմից:Մինչդեռթուլացող
Խալիֆայությունը հազիվ թե դաշնակիցների ընտրության
մեծհնարավորությունուներ.պատմությունըցույց էտա
լիս,որո՛չարաբները,ո՛չէլբյուզանդացիներըչենխորշել
որևէ, այդ թվում` նաև պավլիկյանների ռազմական օժան
դակությունից`անկախդրասոցիալականևգաղափարական
ուղղվածությունից:

Ռազմականառճակատման,քաղաքականպայմանների
փոփոխության,ռազմականհամագործակցությանառումով
Խալիֆայությանանհուսալիությանհետևանքըեղավայն, 
որ 843 թ. պավլիկյանները ստեղծեցին պետական ինքնու
րույնևանկախմիավորում՝Թեֆրիկամայրաքաղաքով,որը

1 Ե. Տեր-Մինասյան, Միջնադարյան աղանդների ծագման և զարգացման 
պատմու թյունից, էջ 137:
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ոչ միայն բացարձականկախ էրԿոստանդնուպոլսից,այլև
թշնամական էր կայսրությանը: Հատկանշական է, որ այդ
միավորման ստեղծումը համընկավ Բյուզանդական կայս
րությունում պատկերապաշտության պաշտոնական վե
րականգնման հետ, որտեղի ունեցավ նույն՝ 843 թ.: Կայս
րության ևպավլիկյանների ռազմական դիմակայությունը
տևեցմոտկեսդարև872թ.ավարտվեցվերջիններիսպար
տությամբ, որից հետո պավլիկյանությունը որպես քաղա
քականգործոնանհետացավպատմականասպարեզից:

Այսպիսով`պավլիկյանշարժմանքաղաքականմիտվա
ծությունը բազմիցսփոխվել է, ինչն էապեսպայմանավոր
ված էր Բյուզանդական կայսրության և Խալիֆայության
քաղաքականությանփոփոխությամբ:Դրանհամապատաս
խան`փոխվել էնաևպավլիկյաններիքաղաքականգաղա
փարախոսությունը: Ուստի, ցանկացած եզրակացություն, 
որարվումէշարժմանորևէփուլիառնչությամբ,չիկարող
մեխանիկորենտարածվելմյուսփուլերիվրա:Մինչդեռ,գո
յությունունեցողգրականությանմեջպավլիկյանշարժու

մըգիտակցաբար,թեենթագիտակցաբարդիտվումէորպես
ամբողջական և միատեսակ երևույթ: Պավլիկյան աղանդը
կրոնագաղափարական առումով ևս զարգացման տարբեր
փուլերէանցել,ինչըժամանակինճիշտնկատելէՀովհան
Օձնեցին. «Պատկերամարտությունից` խաչամարտություն
ևքրիստոսատեցություն, և դրանից`անաստվածությունև
դիվապաշտություն»:Սակայննույնըչիկարելիասելպավ
լիկյանգաղափարախոսությանաշխարհայացքայինհիմքե
րիմասին:
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2.2. Պավ լիկ յան գա ղա փա րա խո սու թյան  
աշ խար հա յաց քա յին հիմ քե րը

Պահպանված տեղեկությունները գերազանցապես վե
րաբերումենպավլիկյանշարժմանվերջինփուլին` IXդարի
առաջին կեսին: Այդուհանդերձ, դրանք հնարավորություն
ենընձեռումընդհանուրգծերովներկայացնելպավլիկյան
գաղափարախոսության հիմքում ընկած աշխարհայացքի
հիմնական սկզբունքները, քանզի դրանք չէին կարող էա
կանփոփոխություններիենթարկվել:Դակպահանջերաստ
վածաբանականևփիլիսոփայականհիմնարարգիտելիքներ, 
տեսական–տրամաբանականբարդկառուցումներ,որոնքըն
դունելիչէին,ևորոնցիցխորշումէինպավլիկյանգաղափա
րախոսները:

Պավլիկյան գաղափարախոսությունը ձևավորվել է VII 
դարիկեսինԲյուզանդականկայսրությանմեջծայրառած
սոցիալականխմորումներիուդժկամություններիժամանա
կաշրջանումևպետքէհիմնվածլիներաշխարհայացքային
ուգաղափարականայնպիսիսկզբունքներիվրա,որոնք,մի
կողմից,մատչելիևըմբռնելիլինեինսոցիալականլայնխա
վերին՝ անկախ նրանց ազգային պատկանելությունից, իսկ
մյուս կողմից` հակադրվեին կայսրության պաշտոնական
գաղափարախոսությանը: Պավլիկյանության` որպես սոցի
ալական(սկզբնականփուլում)շարժմանառաջնորդներնու
գաղափարախոսներըառաջինհերթինպետքէբացատրեին
ժողովրդական լայն զանգվածների սոցիալական ծանր կա
ցության,սոցիալականհամատարածչարիքիառկայության
պատճառը,ինչըմիաժամանակշարժմանօրինականության
ևարդարացիությանհիմնավորումնէր:
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Ինչպես յուրաքանչյուր գաղափարախոսություն պավ
լիկյանաղանդնունեցելէիրգաղափարականակունքները: 
Այն զանազան աղանդավորական ուսմունքների յուրատե
սակ համադրում է (գնոստիկականության, մանիքեության, 
մարկիոնականությանևայլն),որոնքընդհանուրշատեզրեր
ունեին:Պավլիկյանությանգլխավորգաղափարականաղբ
յուրնէրմանիքեությունը,որնառաջացելէրՄիջագետքում, 
որտեղ խաչաձևվում էին կրոնափիլիսոփայական տարբեր
հոսանքներ:Մանինփորձեցհամադրելաշխարհայացքային
հակադիր սկզբունքներ` մոնիստական և դուալիստական, 
այսինքն` քրիստոնեական և զրադաշտական (հեթանոսա
կան) աշխարհայացքները, մեսիանականության` հայտնու
թյանմասինհիմնադրույթըևկեցությաներկուսուբստան
ցայիննախասկզբերի(ԲարուևՉարի)գոյությանմասինգա
ղափարը:Մանիքեությանսուբստանցային(գոյաբանական) 
դուալիզմըդարձավպավլիկյանաշխարհայացքիհիմնական
կանխադրույթը:Մանիքեությանևպավլիկյանությանմիջև
անմիջական ժառանգորդական կապի առկայությունը ժա

մանակիննկատելենբյուզանդականհայտնիհեղինակները` 
Թեոփանեսը,Փոտը,ՊետրոսՍիկիլիացինևայլք:Պավլիկյան
գաղափարախոսությունըմիատարրչէր,այն«բազմաճյուղ» 
էր,ինչըպայմանավորվածէրնաևշարժմանսոցիալականև
էթնիկկազմով:Սակայնտարբերգաղափարականհոսանք
ները ելնում էին միևնույն փիլիսոփայա–աշխարհայացքա
յինսկզբունքներից:

Հետևելով գնոստիկներին և մանիքեականներին և ի
տարբերություն պաշտոնական քրիստոնեական վարդապե
տությանպավլիկյաններն ընդունում էին երկու հակադիր, 
բայց և հավասարազոր աստվածային նախասկզբերի (չար
ու բարի աստվածների) կամ սուբստանցների գոյությունը: 
Չար Աստվածը կամ Սատանան «այս աշխարհի արարիչն
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ու իշխողն» է, «իսկապագաաշխարհինը»` բարիԱստվածը
կամԵրկնայինՀայրը,որնիշխանությունչունիերկրիվրա: 
Մինչդեռ «հոռոմները միևնույն աստծուն համարում են և
Հայր Երկնային, և Արարիչ ամբողջ աշխարհի»: Տեսանելի
և զգայական աշխարհը ՉարԱստծու արարչագործության
արդյունքէ,իսկ«ԲարիԱստվածըզգայականոչինչչիստեղ
ծել»1նաարարելէմիայնայն,ինչվերաբերումէբանակա
նությանըևանտեսանելի է մարդու համար:Աստվածային
(գոյաբանական) երկու նախասկզբի նման ըմբռնումը, ըստ
էության, ոչ այլ ինչ է, քան քրիստոնեական միասնական
Աստծու գործառույթների երկատում (դիխոտոմիա): Աստ
վածաբանականդուալիզմըևմոնիզմը`աշխարհայացքային
հիմնականայն սահմանագիծն է, որըտարբերում էրպավ
լիկյանգաղափարախոսությունըևքրիստոնեականվարդա
պետությունը: Դա գիտակցում էր հակամարտող կողմերից
յուրաքանչյուրը: 

Այսպիսով`երկրային,զգայական–նյութականաշխարհի, 
ինչպեսնաևմարդուարարիչըՉարԱստվածնէ:Դրաապա
ցույցըպավլիկյան գաղափարախոսները որոնում էին նաև
Հին Կտակարանիտեքստերում: Նրանց կարծիքով` Երկնա
յինԱստվածը(Հայրը)ստեղծելէարեգակըևմարդկայինհո
գին,այսինքնք`լուսավորը:Նրանքընդունումէինութեր
կինքների (երկնային գոտիների, սֆերաների) գոյությունը, 
որոնցիցյոթըստեղծելէԵրկնայինԱստվածըևորոնքգտն
վումենՆրաիշխանությաններքո,իսկութերորդը`ստորին
ևտեսանելիերկինքը`ՉարԱստվածը:Նախորդշարադրան
քիցտրամաբանորենբխումէ,որվերինյոթերկինքներըան
տեսանելիենևոչ–նյութական,իսկտեսանելին`նյութական: 
Ուշագրավ է, որ երկնային գոտիների թիվը համընկնում է

1 Р. М. Бартикян, Источники для изучения истории павликианского 
движения. С. 197-207. 
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անտիկ և վաղմիջնադարյան հայտիեզերագիտության մեջ
ընդունվածթվին:Հետևաբար`երբպավլիկյաններըխոսում
էինարարչագործությանմասինևդահարաբերակցումէին
ՉարԱստծուհետ,ապանրանքնկատիունեինհենցերկրա
յինաշխարհի`երկրի,երկրամերձտարածությանևստորին` 
տեսանելի երկնքի ստեղծումը: Նրանց աշխարհայացքում
գոտիներիառկայությունընշանակումէ,որպավլիկյանգա
ղափարախոսներըընդունումենամբողջաշխարհիևերկրի
գնդաձևությունը,որոչ–նյութականերկինքներնիրենցմեջ
ենընդգրկումնյութականերկինքնունյութականերկրային
աշխարհը:Միաժամանակ,նրանք,փաստորենչէինժխտում
նաև իսկական, գերագույն Բարի Աստծու արարչագործու
թյունը: Պարզապես դա վերաբերում է վերին յոթ երկինք
ներին, որոնք չէին մտնում երկրայինաշխարհպավլիկյան
հասկացողությանմեջևորոնքգտնվումենդրանիցվեր: 

Այսպիսով` պավլիկյան ուսմունքը տարանջատում է
Չարն ու Բարին՝ որպես գոյաբանական (սուբստանցային) 
նախասկզբեր, երկրային և երկնայինաշխարհները, անբան
ևբանականոլորտները, ներ կան ու ա պա գան,զգայությանև
բանականության,տեսանելիուանտեսանելի,նյութականև
ոչ–նյութականաշխարհները:Ընդսմին`նշվածբոլորհակադ
րույթներումառաջինանդամներըհամընկնումեն(ինչպես
ևերկրորդանդամները):Այլկերպասած՝դրանքերկուհա
կադիրաստվածայինէությունների՝ա)արարչագործության
արդյունքեն,բ)գոյությանևիշխանությանոլորտներնեն:

Աստվածաբանական առումով ստորադասության (սու
բորդինացիոն)ուսմունքիպաշտպանումըմիասնականամ
բողջի (Աստծու, արարված աշխարհի) դիխոտոմիկ բաժան
մանհետևանքէ:Ուստի,եթեհարցինմոտենանքտիեզերքի
ամբողջական աստիճանակարգի (հիերարխիայի) տեսանկ
յունից,ապաակնհայտէդառնումիսկականԵրկնայինԱստ
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ծու գերիշխող դիրքը, թեևՆաանմիջապես չի միջամտում
երկրայինգործերին,ինչըպատկանումէՉարԱստծուգոր
ծունեությանոլորտին: 

Ըստպավլիկյանների` ստեղծելով մարդկային հոգինև
բանականությունը, Երկնային Աստվածը մարդու մեջ ներ
մուծեց երկրային կյանքի իմաստավորմանու իմացության
ներունակությունը:Իսկերկիրուղարկելովմերձավորհրեշ
տակներիցմեկին`Քրիստոսին,նահիշեցրեցմարդկանցիր` 
որպեսբարձրագույնևճշմարիտԱստծուգոյությանմասին, 
որպեսզիմարդիկչմոռանանիրականԳերագույնՏիրոջըև
կարողանանճիշտկողմնորոշվելբարուևչարիմիջև՝իրենց
գործողություններովմիշտձգտելովառԵրկնայինԱստված: 
Հետևաբար`միջնորդավորվածձևովընդունվումէրմարդու
կամքի ազատությունը, բարու և չարի միջև ընտրության
հնարավորությունը, ինչն իրագործվում է ԵրկնայինԱստ
ծուկողմիցմարդունշնորհվածբանականությանմիջոցով: 
Այսինքն՝մարդը՝որպեսմարմնականիևհոգևորիմիասնու
թյունդիտվումէրորպեսաստվածայիներկունախասկզբի

ծնունդուկրող:Նյութականբնությամբնապատկանումէ
ՉարԱստծուն՝ երկրին, իսկ հոգևոր–բանական բնությամբ` 
ԲարիԱստծուն` երկնքին:ԲարիԱստծուկողմիցարարված
բանականությանշնորհիվէլմարդըկապվածէերկնքիհետ:

Այստեղիցմիաժամանակբխումէ,որմարդըորևէպա
տասխանատվություն չի կրում կատարած մարմնական, 
երկրային մեղսագործությունների, չարագործություննե
րիհամար,քանզինրամարմինըՉարԱստծուստեղծագոր
ծությունն է, ուստի նա ենթարկվում է վերջինիս: Դրանով
արդարացվում էր ցանկացածարարք, գործողություն, այդ
թվում` բռնությունը, թալանը, կողոպուտը և այլն: Մյուս
կողմից՝համարվումէր,որմարդըկոչվածէպայքարելչարի
քիևանարդարությանուդրանցարարիչ`Սատանայիդեմ՝
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հանունԲարիԱստծուտիրապետությանժամանակիմոտեց
մանուհաստատման:

Այսպիսով՝ իսկական, գերագույնԲարիԱստվածն օժտ
վածէզուտտրանսցենդենտալ(անդրանցական)հատկանիշ
ներովև որևէանմիջականառնչություն չունի ո՛չ երկրա
յին աշխարհի ստեղծմանը, ո՛չ երկրային անցուդարձերին, 
սակայն,ինչպեսպարզվումէ,Նա,այդուհանդերձ,այնքան
էլ անտարբեր չէ երկրային գործընթացների և մարդկանց
նկատմամբ: Հակառակ պարագայում դժվար է բացատրել
նրակողմիցմարդկայինհոգուևբանականությանստեղծու
մը,Քրիստոսիներկիրուղարկելուհանգամանքը:Այստեղից
տրամաբանորենբխումէնաև,որերկրայինաշխարհը,իվեր
ջո,նույնպեսգտնվումէԵրկնայինՀորհսկողությանտակ:

Շրջապատողաշխարհումառկաչարիքիգոյաբանական
կամ ոչ–գոյաբանական կարգավիճակի խնդիրն առանցքա
յին էր հայ հայրաբանության համար: Մեսրոպ Մաշտոցն
ու Եզնիկ Կողբացին չարիքիպատճառները և հավերժ Բա
րիԱստծուհետդրահարաբերակցությանհարցըդասական

հայրաբանությանոգովլուծեցինկամքիազատությանուս
մունքիմիջոցով՝դրանովիսկքրիստոնեականմիասնական
Աստծուն` Արարչին ապահովագրելով երկրի վրա տիրող
չարիքի պատասխանատվությունից: Այսինքն` մարդ արա
րածը,օժտվածլինելովբանականությամբևչարիուբարու
միջևընտրությանազատությամբ,ինքնէանձամբպատաս
խանատուիրգործունեությանևդրահետևանքներիհամար: 
Կամքիազատությանուսմունքըտալիսէչարիևանարդա
րությանգոյությանտեսական–տրամաբանականհիմնավո
րումըևդրանցզրկումգոյաբանականկարգավիճակից:

Պավլիկյանգաղափարախոսները՝հեռուլինելովփիլիսո

փայական–աստվածաբանականմտածողությունից,մտակա
ռույցներից և հաշվիառնելով սոցիալական կոնկրետ հաս
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ցեատիրոջը,հարցը լուծումենուղղակիորեն. եթեԱստված
նաևԱրարիչէ,ապանաէստեղծելամբողջգոյը,այնամենը, 
ինչիրապեսգոյությունունի,իսկքանիորչարըգոյություն
ունի, հետևաբար՝Աստծունպետքէհամարելնաևչարիքի
ծնող,արարիչ:Բայցայդդեպքումնաչիկարողիսկական, 
ճշմարիտԱստված կոչվել, որի էություննանկասկած հենց
բարություննէ:Այսպիսով`պավլիկյաններիտրամաբանու
թյամբմնումէընդունելնաևՉարԱստծու`որպեսարարչի
գոյությունը:Այսինքն`իհակադրությունկամքիազատու
թյանուսմունքի,որը,փաստորենտարբերակումէգոյիերկու
մակարդակ`իսկզբանեարարվածաշխարհըևայն,ինչառա
ջացելուառաջանումէհասարակականկյանքի`մարդկանց
գործունեությանևփոխհարաբերություններիընթացքում: 
Վերջին`սոցիալականկարգիգոյըածանցյալէ,այնչունիև
չիկարողաստվածայինծագում,սուբստանցիկարգավիճակ
ունենալ: Ի հակադրությունայստրամաբանության`պավ
լիկյանգաղափարախոսներընույնացնումէինգոյիընկալ
մաներկումակարդակը,երկուսնէլդիտումսուբստանցային
նախասկզբեր:

Նմանպարագայում Բարի, իսկականԱստծուտեղն ու
իշխանությունը տեղափոխվում են ապագայի ոլորտ, որին
ձգտելըկազմումէմարդկայինկյանքիգերխնդիրնուգերն
պատակը:ԱրարիչԱստված—>երկրայինկյանք—>երկնա
յինԲարիԱստծուարքայությունսխեմանկազմումէտիե
զերականժամանակիընթացքիատաղձը:Երկրայինկյանքն
արարչագործության և իր իսկ գոյության նպատակի միջև
կապողօղակիդերէկատարում:Այստեղէտեղիունենում
չարիևբարուհակադիրնախասկզբերիանզիջումպայքարը, 
երկրիվրապետքէորոշվիանհաշտպայքարիելքը,ևնպա
տակինհասնելուհամարպիտանիենբոլորմիջոցները,այդ
թվում`զինվածպայքարը:Այսինքն`բարինհանդեսէգալիս
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որպեսնպատակ,ապագա,իսկչարը`առկաիրականություն, 
ներկա:

Հիշյալ նկատառումները բացատրում են պավլիկյան
ների խիստ բացասական վերաբերմունքը Հին Կտակարա
նինկատմամբ: «ՆրանքմերժումենՀինԿտակարանիբոլոր
գրքերը»` համարելով դրանք դժբախտությունների պատ
մություն, քանզի պաշտպանում են դժբախտությունների
արարչին:ԹեևպավլիկյանուսմունքըժխտումէրՀինԿտա
կարանիպատմությանուրվագիծը,սակայնդաբնավչինշա
նակումժամանակիմեջդրագոյությանփաստիբացասումը: 
Հին Կտակարանի դարաշրջանը դիտվում է իբրև պատմու
թյանփուլերիցմեկըևորևէկանխորոշումչիբովանդակում: 
Բացիայդ,այնտեղպաշտպանվումէմարդկանցանհավասա
րությանսկզբունքը: Երկրային ժամանակը,այսպիսով, ըն
թանումէանցյալից(արարչագործությունից)դեպիներկան, 
իսկալստեղից`դեպիապագան(ԲարիԱստծուտիրապետու
թյուն): Հետևաբար` տիեզերական ժամանակի ընթացքը ոչ
միայնուղղագիծէ,այլևվե րըն թացուե ռաս տի ճան:Այստեղից
հետևումէնաև,որՉարԱստծուիշխանություննանցողիկ
էևերբեքչիկրկնվիհետագայում`ԲարիԱստծուտիրապե
տությանհաստատումիցհետո:Վերոհիշյալգաղափարներն
ուսկզբունքներըվերաբերումենպավլիկյանգաղափարա
խոսությանաշխարհայացքայինհիմքերին,որոնքէլշարժ
մանըհաղորդեցինգործնական–քաղաքականբնույթ:

ՀինԿտակարանըվերաբերումէտիեզերականպատմու
թյանանցյալին,իրենց`պավլիկյաններիգաղափարախոսու
թյունը` ներկային, Ավետարանը` ապագային: Մարդկային
կյանքըվերաբերումէներկաժամանակին,որտեղապագա
յինանցնելուհիմքերնենդրվում:

Պավլիկյան գաղափարախոսության մեջ առանցքային
նշանակություն ունի պաշտոնական քրիստոնեական եկե
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ղեցուևՍուրբԳրքերինկատմամբդիրքորոշումը,միհան
գամանք,որըբնորոշէմիջնադարյանգաղափարախոսական
բոլոր,այդթվում` նաևաղանդավորականհոսանքներինև
շարժումներին:

Ձևավորվելով Բյուզանդական կայսրության թուլաց
ման, կենտրոնախույս միտումների խորացման, հունական
եկեղեցու և հոգևոր իշխանության նյութական ու քաղա
քականհզորացման(որիշնորհիվայնմրցումէրկայսերաշ
խարհիկ իշխանության հետ), սոցիալականխմորումների և
զանգվածային դժկամության պայմաններում՝ պավլիկյան
գաղափարախոսությունը,հատկապեսսկզբնականփուլում, 
գերազանցապեսուղղվածէրպաշտոնականեկեղեցու, նրա
ծեսերի,խորհուրդներիևհոգևորականությանդեմ:Պետրոս
Սիկիլիացու հաղորդման համաձայն` «նրանք մերժում են
պատվականևկենարարխաչիպատկերը,ներգործությունն
ուզորությունը,բազումլուտանքներիենենթարկումայն»: 
«Նրանքխորշումենեկեղեցուքահանայապետերից,ասում
են, թե քահանայապետերը Տիրոջ դեմ ժողովվեցին», «մեր
ժումենմերերեցներինևմնացածհոգևորականներին» : 

Սակայնդաամենևինչինշանակում,որպավլիկյաննե
րըմերժումէինեկեղեցուդերնունշանակություննառհա
սարակ:Խոսքը,իվերջո,եկեղեցականբարդծեսերի,եկեղե
ցական կազմակերպական կառույցի բազմաստիճանության
պարզեցմանևմատչելիդարձնելու,սոցիալ–տնտեսականև
քաղաքականկյանքիանկայունությանպայմաններումհու
նականեկեղեցուհզորացմանևճոխությաննկատմամբհա
կազդմանմասինէ: 

Հոգևորիշխանություններիևեկեղեցուդեմբողոքնար
տահայտվումէրեկեղեցականճոխսպասքիմերժմամբ,որը
մատչելիչէրկայսրությանբնակչությանսոցիալականլայն
խավերին:
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Մերժելով պաշտոնական քրիստոնեությունն ի դեմս
հունական տիեզերական եկեղեցու` պավլիկյաններն իրենց
էին համարում իսկական ճշմարիտ քրիստոնյաներ՝ որպես
նպատակայինխնդիրառաջադրելովընդհանրական(«կաթո
ղիկե») եկեղեցուստեղծմանգաղափարը, որըմատչելի կլի
նի յուրաքանչյուրմարդունևզուրկ` հոգևորականության
պաշտոնականացվածճոխությունիցևհիմնվածկլինիՍուրբ
Գրքերի իրական սկզբունքների վրա: Փաստորեն նրանք
փորձում էին վերականգնել քրիստոնեական առաջին հա
մայնքներիոգինևկազմակերպականձևերը:Այսպես`պավ
լիկյան համայնքների կրոնական կյանքում բացակայում
էինեկեղեցականշինությունները,իսկաղոթքներըկատար
վումէինբացօթյատեղերում,որոնքփոխաբերականիմաս
տովկոչվումէին«կաթոլիկեեկեղեցի»կամ«աղոթատեղի»: 
Պարզությունը,հասանելիությունը,զանգվածայնությունը, 
կրոնական կյանքի կազմակերպման կայունացած ձևերի և
կանոնների բացակայությունըպավլիկյանգաղափարախո
սության կարևորագույն սկզբունքներից են, որոնք լիովին
համապատասխանում էին սոցիալական ստորին խավերի
տրամադրություններինուպահանջներին:

Մյուս կողմից՝ նշված հանգամանքները չեզոքացնում
էին հավատքի օբյեկտի և սուբյեկտի միջև գոյություն ու
նեցողօտարվածությունը,եկեղեցու՝որպեսնյութական,օբ
յեկտիվացվածկառույցիմիջնորդիդերիբացասումըհավա
տացյալներիևԱստծումիջև:Որպեսնյութական,զգայական
կառույց` եկեղեցին (շինությունը)նույնացվումէրչարիքի
հետ,համարվումՍատանայիծնունդ:

ԽոսքիմիջոցովԱստծուհետանմիջականհաղորդակց
մանհնարավորություննավելորդէրդարձնումնաևսրբերի

ևսրբապատկերների,խաչիպաշտամունքը:Պավլիկյանները
«հայհոյումեննաևպատվականխաչը,մերժումենմարգա
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րեներինևմյուսսրբերին»:Պատկերապաշտներինևխաչա
պաշտներին նրանք նույնացնում էին կռապաշտների հետ, 
քանզիև՛սրբապատկերները,և՛խաչնընկալվումէինորպես
իրեղեն, մարդու կողմից ստեղծվածառարկաներ, այսինքն` 
Սատանայի ծնունդ: Ուստի պավլիկյաններն երկրպագում
էինԱվետարանը,քանզինրանցկարծիքով,միայնԱվետա
րաննէբովանդակումՔրիստոսիխոսքը:Ըստնրանց,ոչթե
զգայապեսընկալելիխաչնուսրբապատկերները,այլխոսքն
էՔրիստոսիհետհաղորդդառնալումիակճշմարիտճանա
պարհը:

Պատկերամարտությանպավլիկյաններիտեսականհիմ
նավորումը հետևյալն է. «Կեղծ սրբապատկերների պիղծ
սահմանումն իր համար ոչ մի հիմք չունի ո՛չ Քրիստոսի, 
ո՛չ առաքելական և ո՛չ էլ հայրական ավանդություննե
րում, չկա դրանց սրբագործումը և սուրբաղոթքների մեջ, 
որպեսզի կարելի լինի դրանք սովորական իրերից վերածել
սրբազան առարկաների, ուստի և դրանք շարունակ մնում
են սովորական իրեր, որոնք ոչ մի առանձնահատուկ նշա
նակություն չունեն, բացինրանից, ինչնրանցհաղորդել է
նկարիչը»: Այստեղից հետազոտողները կատարում էին մի
շարքընդհանրացումներ. 1)պավլիկյաններըհանգելենոչ
միայնեկեղեցումերժման,այլև«հասկանումէին,որեկեղե
ցին, ճիշտ այնպես, ինչպես որ սրբապատկերները, մարդու
հորինվածնեն», 2)պավլիկյաններիպատկերամարտությու
նը«խթանումէրռացիոնալիստականմտածելակերպիզար
գացումը»: Ի տարբերություն պատկերապաշտների, որոնց
համաձայն` «Աստծուն կարելի է ճանաչել նրա զգայական
պատկերման միջոցով», Աստծու «ռացիոնալիստական ըն
կալման կողմնակիցները… պահանջում էին աստվածայինի
գոյության տրամաբանական արդարացում, նրա արդարա
ցումըբանականությանառջև»: 
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Սակայնայսդեպքում,նախ`պետքէհաշվիառնելայն
հանգամանքը,որպավլիկյաններըմերժումենոչթեեկեղե
ցին առհասարակ, այլ հունական տիեզերական եկեղեցին, 
որիփոխարեն նրանք ձգտում են ստեղծել միայլ «տիեզե
րական»եկեղեցի:Այսինքն`խոսքըգոյությունունեցողեկե
ղեցուկազմակերպականձևերիուկառուցվածքիփոփոխու
թյան,ևոչթեդրանցմերժմանմասինէ: 

Երկրորդ` հաշվի չիառնվումայնկարևորհանգաման
քը,որքրիստոնեականվարդապետությունըչիմերժում,այլ
հակառակը`շեշտումէնաևխոսքիմիջոցովաստվածայինին
հաղորդդառնալուհնարավորությունը:Ինչվերաբերումէ
աստվածայինիգոյությանտրամաբանականարդարացմանն
ուհիմնավորմանը,ապաայդխնդիրնառավելագույնսլուծ
վում էր քրիստոնեական վարդապետության, հատկապես` 
հայրաբանության,այլոչթեպավլիկյաններիգաղափարա
խոսության շրջանակներում, որոնքանչափհեռու էինբա
նական–տրամաբանականուսմունքստեղծելուց:Ուստիռա
ցիոնալիզմիզարգացումըպավլիկյաններիհետկապել`առն
վազնչափազանցությունէ: 

Երրորդ` պավլիկյան պատկերամարտությունը չի կա
րելինույնացնելառհասարակպատկերամարտականգաղա
փարախոսությանհետ:Թվումէ,թեռացիոնալիզմիկապակ
ցությամբարտահայտվածնկատառումներըվերաբերումեն
հենցպաշտոնական՝պատկերամարտությանը:

Այսպիսով` պավլիկյանները մերժում էին միջնորդու
թյան և միջնորդների` պաշտոնական հոգևորականության, 
սրբերի,խաչի,սրբապատկերների,մարգարեներիանհրաժեշ
տությունը: Նրանքառանձնապես քննադատում էին մար
գարեներին, որոնց անվանում էին «ավազակներ», գողեր, 
Չար Աստծու սպասավորներ: Սակայն քննադատելով Հին
կտակարանայինմարգարեներինևմերժելովպաշտոնական
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եկեղեցու սրբերին՝ պավլիկյանները, գնոստիկների օրինա
կով, իրենցէինանվանումկատարյալքրիստոնյա,Աստծու
մարդիկ,հրեշտակներ,մարգարեներ,իսկիրենցառաջնորդ
ներին` «Փրկիչ», «Սուրբ ոգի», «Ավետիս», «Ազատարար», 
«Քրիստոս»:Այսինքն`մերժելովպաշտոնականքրիստոնեա
կանխորհրդանիշները ևարժեքները, պավլիկյանները յու
րացնումէինդրանք`ստեղծելովսեփականսրբերիումար
գարեների՝ որպես քրիստոնեության խորհրդանիշների և
վարդապետության«իսկականկրողների»պանթեոն:

Քրիստոսի անձն ու գործունեությունը, բնականաբար, 
կենտրոնական տեղ էր զբաղեցնում պավլիկյան ուսմուն
քում: Սակայն, իտարբերությունպաշտոնականԵկեղեցու, 
ՔրիստոսըչէրհամարվումԱստծուՈրդի:Ըստպավլիկյան
ների,ԵրկնայինՀայրը,տեսնելովմարդկանցտառապանքնե
րը,երկնայինհրեշտակներիցմեկինհայտարարեցիրորդին
ևուղարկեցերկիր`նախօրոքզգուշացնելովնրանսպասվե
լիքտանջանքներիմասին:Քրիստոսնիջավերկնքից,ծնունդ
առավՄարիամից,բացատրեցմարդկանց,որնրանցԱրարի
չըոչթեԵրկնային,այլԵրկրայինԱստվածնէ,որնապրում
է մարդկանց մեջ: Դրանից հետո նա խաչվեց, հարություն
առավ և համբարձվեց: Ուստի, ովքեր ընդունում են Նրան
ևհավատումՆրախոսքերին,ազատվումենահեղդատաս
տանից:Իբրևապացույց,պավլիկյաններըհղումէինՊողոս
առաքյալիթղթերը,որտեղհանդիպումենքհետևյալմտքին. 
«Առաջինմարդն`յերկրէհողեղէն,իսկերկրորդմարդնՏեր
յերկնիցևորպեսզգեցաքզպատկերհողեղենին,զգեցցուքև
զպատկերերկնաւորին»:Նշվածհանգամանքըմիանգամայն
բավական է դատաստանիցխուսափելու համար, այն էլ ոչ
հեռավորապագայում,այլերկրիվրա,կենդանությանօրոք: 
ԻսկքանիորՔրիստոսըընդամենըԵրկնայինԱստծուհրեշ
տակներիցմեկնէ,ապաՄարիամըչիկարողԱստվածամայր
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կոչվել: Ավելին` պավլիկյանները «ամենափառավորյալ ու
միշտկույսԱստվածածնինխորշումենդասելանգամսովո
րականբարիմարդկանցթվում,չենընդունում,որնրանիցէ
ծնվելՏերը,այլասումեն,թե…Տիրոջըծննդաբերելուցհետո
նաՀովսեփիցուրիշերեխաներէլծննդաբերեց»:Հետևելով
գնոստիկներին` պավլիկյանները համոզված էին, որ Քրիս
տոսը«իրմարմինըերկնքիցէբերել»,իսկՄարիամըՆրահա
մարսոսկ«խողովակի»դերէկատարել,որիմիջովՆաանցել
էմինչմարդկանցներկայանալը:Հետևաբար`ինչպեսվկա
յումէնաևՀովհանՕձնեցին,պավլիկյաններըժխտումէին
Քրիստոսիմարդկայինմարմնականբնությունը,Նրամարմ
նական տառապանքները դիտում որպես երևակայության
արգասիք:այստեղիղպարզէդառնում,թեինչուպավլիկ
յանների կարծիքով չի կարելի Քրիստոսի հետ հաղորդվել
հացովևգինով,մկրտվելջրով:Չէ՞որդրանքայսաշխարհի
Արարչիստեղծվածներնեն:Ուստիհաղորդությանհացնու
գինիննրանքհամարում էինսովորականերկրայինհացև
գինի,որոնքորևէսրբությունչենպարունակում:

Քրիստոսիկերպարիևմարդեղացմաննմանփոխակեր
պումը պատահական չի թվում թե՛ կրոնագաղափարական, 
թե՛ գործնական առումով: Նախ` Քրիստոսին Երկնային
ԱստծուՈրդիճանաչելըկնշանակերԵրկնայինՀորանմիջա
կանմիջամտումերկրայինգործերին,որըՉարԱստծուիշ
խանությանոլորտնէ:Երկրորդ`որպեսերկնայինհրեշտակ, 
Քրիստոսըոչմիընդհանրությունչունիմարդուհետ,քանզի
հակառակդեպքումնապետքէդիտվիՍատանայիծնունդ: 
Իսկդանշանակումէ,որՔրիստոսիմարմինընյութականչէ, 
այլերևութական:Երրորդ`Քրիստոսիոչաստվածայինէու
թյունը,հրեշտակիկարգավիճակըպավլիկյանառաջնորդնե
րին հնարավորություն էրտալիսԱստծու հանդեպառանց
որևէ ոտնձգությունների ստանձնել «Փրկչի», «Մեսիայի», 



 ԳԼՈՒԽ Է, ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ VIII ԴԱՐՈՒՄ 577

«Ազատարարի», «Մխիթարիչի»դեր:Այսհանգամանքըմա
սամբբացատրումէայնհարցը,թեինչուպավլիկյանները
հատուկ ուշադրություն էին դարձնումՔրիստոսի կյանքի
պատմությանը, միպատմություն, որն ընկալվում է որպես
շարժումներկայիցդեպիապագա,երկրային` չարևանար
դարաշխարհիցդեպիերկնայինարդարաշխարհ:Չորրորդ` 
ՔրիստոսըընդամենըԵրկնայինԱստծուբանբերնէ:

Արտահայտելով հասարակական ստորին խավերի կեն
սականևգործնականշահերը,նրանցբողոքըսոցիալական
իրականության դեմ՝ պավլիկյան գաղափարախոսությունը
պետքէհատուկընդգծերներկայիևսպասվելիքապագա
յի հարաբերակցությանխնդիրը, որի գործնական լուծումը
կոչվածէինիրականացնելշարժմանառաջնորդները:Ուստի
պատահականչէ,որՔրիստոսիպատմությունըգործնակա
նումվերածվումէր շարժմանառաջնորդներիդերի, նրանց
գործունեությանպատմության:

Հիշյալդատողություններնունկատառումներըևսպար
զաբանումենայնհարցը,թեինչուՍուրբԳրքերիցպավլիկ
յաններըընդունումէինմիայնՆորԿտակարանը`բացառե
լով«եկեղեցումեծևիսկականհիմքի,երկնիցարքայության
բանալեպան, առաջինառաքյալ Պետրոսի երկու կաթողիկե
թղթերը»:Հավանաբարդապայմանավորվածէրայնբանով, 
որՊետրոսառաքյալըհամարվումէրեկեղեցականհաստա
տությանխորհրդանիշըևվեմհավատո:ՊատրիարքՓոտի
վկայությամբպավլիկյանները մերժում էին նաևՂուկասի
Ավետարանը, ինչը, հավանաբար, բացատրվում է այն բա
նով,որայնսրբացնումէՀինԿտակարանիմարգարեներին: 
Հավանաբար,պավլիկյանշարժմանսկզբնականփուլում` VII 
դարի կեսերին պավլիկյանները ընդունում էին Նոր Կտա

կարանըամբողջությամբ,այնհակադրելովՀինԿտակարա
նին: Իսկ Պետրոս առաքյալի թղթերի ևՂուկասի Ավետա

37 - ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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րանիմերժումըտեղիէունեցելհետագայում,երբպավլիկ
յանաղանդիգաղափարախոսներըփորձելենպարզություն
մտցնելՆորԿտակարանիտեքստերումևմաքրելդրանքայն
ամենից,ինչորևէկերպառնչվումէՀինԿտակարանիևեկե
ղեցականհաստատությանհետ:Այսինքն` եթեպավլիկյան
գաղափարախոսության ձևավորման շրջանում Նոր Կտա
կարանի տեքստերը պավլիկյանների և բյուզանդացիների
ընկալմամբ «բառացիորեն» համընկնում էին, ապա հետա
գայում պավլիկյանները` մերժելով նշված սորբ տեքստերը
ևավելացնելովիրենցխոշորագույնաղանդապետՍերգիոսի
նամականին,ստեղծումենիրենցսուրբգիրքը,որըկոչվում
էր «Զորություն»: Սակայն հիմնական տարբերությունը ոչ
թեբունտեքստերի,այլդրանցմեկնաբանությանմեջէր:

2.3. «Իշ խա նու թյան» բա ժա նու մը պավ լիկ յան հա մայնք նե րում

Պավլիկյանհամայնքներըստեղծվումէինգաղափարա

խոսականևտարածքայինսկզբունքներով:Ազգայինպատ
կանելությունըսկզբունքայիննշանակությունչուներ,ուս
տիպատահականչէ, որշարժմանառաջնորդներիշարքում
տեսնումենքնաևայլազգիների:Իշխանությունըհամայն
քումբաժանվածէրգաղափարականիևզինվորականի:Գա
ղափարական առաջնորդն ընտրվում էր ավագանու` ուղե
կիցների,սինեկդեմոսներիխորհրդում,իսկզորապետը`հա
մայնքիընդհանուրհավաքում:

Հոգևոր–գաղափարական գործունեությունն իրակա
նացվում էր հոգևորականների կողմից, որոնց պավլիկյան
ներն«անվանումէինսինեկդեմոսներևնոտարներ,որոնքև՛
հանդերձանքով, և՛ կենցաղավարությամբ, և՛ կյանքիմնա
ցածբոլորպայմաններովիրենցիցչենտարբերվում»:Նրանց
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հիմնականխնդիրըպավլիկյանգաղափարախոսությանտա
րածումնունորանդամներիհավաքագրումնէր:Զինվորա
կանբնագավառումնույնատիպգործառնությունէինիրա
կանացնում«աստատները»:Ռազմականուժերնապահովում
էին համայնքի պաշտպանությունը, մասնակցում տարբեր
գործողություններին,հատկապեսունևորներիընչազրկմա
նը:

Աղբյուրները բազում վկայություններ են պահպանել
գաղափարական և զինվորական առաջնորդության համար
մղվողանհաշտևդաժանպայքարի,աղանդապետերիևզո
րապետերի առճակատման մասին, սակայն որևէ տեղեկու
թյունչկաիշխանությաներկուձևիստորակարգությանմա
սին,եթեայդպիսինգոյությունուներ:

Այդուհանդերձ, իրականում զինվորներն ակնհայտ
առավելությունունեին,քանիորնրանքընտրվումէինհա
մայնքի բոլոր անդամների կողմից, և նրանց անմիջական
տրամադրությանտակէրգտնվումամբողջռազմականու
ժը:Ուստիզորավարներըհնարավորությունունեիններազ
դել թե՛ աղանդապետերի գործողությունների, թե՛ ամբողջ
համայնքիկյանքիվրա:

Անուղղակի տեղեկությունները և աշխարհայացքային
սկզբունքներիվերլուծությունըթույլէտալիսենթադրել,որ
պավլիկյան համայնքի կազմակերպման մոդելը հիմնական
գծերովհամընկնումէրնրանցաշխարհայացքայինմոդելին, 
այն է` աստվածաբանության ստորադասության ուսմուն
քին:Այսինքն`գաղափարականառաջնորդներըներգործում
էինմարդկանցվրա՝որպեսհոգևոր–բանականարարածների, 
նրանցպատրաստումապագայիհամար,իսկզորավարները
իշխում էին մարդկանց վրա՝ որպեսֆիզիկական, մարմնա
կանէակների, ներկայումգործնականպայքարմղելովչա
րիդեմևնույնպեսհանունբարիապագայի:Իսկքանիոր
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նյութականըևհոգևորը,ԱրարիչնուԱստվածը`հակադիր
ուանկախսուբստանցներեն,ապակարելի է եզրակացնել, 
որաղանդապետի և զորավարի իրավասության ոլորտները
նույնպեսանկախէին:

Հավանաբար` պավլիկյան շարժման սկզբնական փու
լերում աղանդապետի դերը վճռորոշ էր, սակայն, երբ այն
կրոնագաղափարական հոսանքից վերածվեց գերազանցա
պես զինված շարժման, աստիճանաբար խզում առաջացավ
գաղափարախոսությանևռազմաքաղաքականգործունեու
թյանմիջև:

Այսպիսով` պավլիկյան գաղափարախոսությունը հա
մակարգված, տեսականորեն հիմնավորված ամբողջական
ուսմունքչէր:Այնգերազանցապեսգաղափարականևկրո
նական առանձին սկզբունքների հանրագումար էր, որոնց
ընդհանրությունըպայմանավորվածէրիշխողկրոնագաղա
փարականպատկերացումներիմերժմամբ:Ուստիպատահա
կանչէ,որայն«սոցիալականնորկյանքիմասինորևէորո
շակիկոնստրուկտիվգաղափար»չիպարունակում:

Պավլիկյանների գաղափարախոսությունն ուղղված էր
քրիստոնեությանպատմականանցյալին,ոչթեսոցիալական
ապագային:Առավելևսչափազանցությունէայնկարծիքը, 
թե «պավլիկյաններըփորձել են կառուցել դեմոկրատական
սկզբունքներովղեկավարվողհասարակականկարգ»:Սույն
հետևությունըհիմնվածէայնենթադրությանվրա,որ«հա
մայնքի անդամներն ունեցել են ֆունկցիոնալ ու իրավա
կան,սակայնոչտնտեսականտարբերություններուսոցիա
լական շերտավորումներ»: Նախ` հայտնի է, որպավլիկյան
շարժումնընդգրկելէոչմիայնտարբերէթնիկ,այլևսոցիա
լականտարբերտարրեր: Երկրորդ`պատմությունը ցույց է
տալիս, որ ֆունկցիոնալ (գործառութային) և իրավական
կարգավիճակըժամանակիընթացքումչիկարողչվերածվել
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նաևտնտեսականտարբերությունների:Երրորդ`հենցնույն
պատմությունը`թե՛հին,թե՛նորագույն,վկայումէ,որհա
ճախ ֆունկցիոնալ (գործառութային) և իրավական կար
գավիճակն է դառնում հարստությունների վերաբաշխման
վճռականգործոնը:

 
Այսպիսով` պավլիկյան գաղափարախոսության փիլի

սոփայա–աշխարհայացքային ելակետային կանխադրույթը
քրիստոնեական վարդապետության, միասնական քրիստո
նեական Աստծու և նրա գործառնությունների հետևողա
կաներկատման`դիխոտոմիկբաժանմանարդյունքէ:Դրան
համապատասխան` բաժանվում է նաև Աստվածաշունչը: 
Եթե քրիստոնեական վարդապետությունը մի միասնական
Աստծու գաղափարի մեջ համադրում է տարբեր` հակադիր
սկզբունքներ, երևույթներ և գործառնություններ, ապա
պավլիկյանաղանդնայդ միասնությունը վերածում է հա
կադրությունների, այսինքն` աստվածային (սուբստանցա
յին)մոնիզմըփոխարինվումէաստվածային(սուբստանցա
յին)դուալիզմով:

Իշխողքրիստոնեականվարդապետությանըդիմակայե
լու հանգամանքըպայմանավորեց հեթանոսական, մասնա
վորապես`զրադաշտականորոշպատկերացումներիաշխու
ժացումը: Սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ «աղանդա
վորականշարժումներնունրանցգաղափարախոսությունն
ուժեղացրին միջնադարյան հայ իմաստասիրության կապը
հեթանոսականմշակույթի»հետ:

Նախ` հեթանոսական մշակույթ ասելով, նշված տեսա
կետիկողմնակիցներընկատիունենանտիկհեթանոսական
մշակույթը, մինչդեռաղանդավորականշարժումներիդեպ
քումխոսքըհեթանոսականկրոնականևհատկապես՝զրա
դաշտականպատկերացումների մասին է: Նույնացնել այդ
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երկուերևույթըսխալէթե՛պատմական,թե՛տեսական`մշա
կութաբանականառումով:

Երկրորդ` ճիշտէ, որպավլիկյանաղանդը շատաղերս
ներունինախորդաղանդներիհետ, որոնցգաղափարախո
սությանմեջզգացվումէհեթանոսականաշխարհընկալման
ազդեցությունը,ևդաբնականէ,քանիորդրանքառաջա
ցելենհեթանոսությունիցքրիստոնեությաննանցմանժա
մանակաշրջանում:Բայցնույնըկարելիէասելնաևքրիս
տոնեական աստվածաբանական մտքի վերաբերյալ, որն
իր ձևավորման շրջանում օգտվել էանտիկ հեթանոսական
մտքիգանձարանից,դրափիլիսոփայատրամաբանականզի
նանոցից:

Երրորդ` հեթանոսական որոշ սկզբունքների և գաղա
փարների(աստվածաբանականդուալիզմը,չարիսուբստան
ցայինբնույթը,կամքիազատությանմերժումըևայլն)վերա
կանգնումը,փաստորեն,արժեզրկումէրազգայինտեսական
մտքինվաճումները, որոնքխարսխվածէինհեթանոսական
կրոնների տեսական–տրամաբանական քննադատության և

անտիկ գիտության ու փիլիսոփայության իմաստավորման
վրաևհիմնավորումէինհայժողովրդիինքնուրույնուան
կախգոյությունը,օտարզավթիչներիդեմպայքարիանհրա
ժեշտությանգաղափարը:

Դահարցիտեսականկողմնէ:Մյուսկողմից՝Հայեկեղե
ցինայդժամանակաշրջանումևսկատարումէրև՛կրոնաե
կեղեցական,և՛գաղափարաքաղաքականդեր՝մնալովմիակ
կազմակերպվածուժը,որնայսկամայնչափովապահովում
էր ազգի՝ որպես հոգևոր–լեզվական–էթնիկ ամբողջի միաս
նությունը:

Պետականության, քաղաքական անկախության բացա
կայության,նախարարականկարգիթուլացմանպայմաննե
րումյուրաքանչյուրաղանդի,կենտրոնախույսուժիիհայտ
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գալը, օբյեկտիվորեն նշանակում էր դիմակայել ոչ միայն
Հայ եկեղեցուն և նախարարական կարգին, այլև ինքնու
րույնության,հոգևոր–գաղափարականանկախությանմնա
ցուկներին,որոնցկրողնէրՀայեկեղեցին:Բոլորդեպքերում, 
աղանդավորական շարժումներն իրականում վերածվում
էինազգայինինքնուրույնությանտարրերիդեմպայքարի՝
ծանրհարվածհասցնելովազգիմիասնությանևամբողջա
կանությանգաղափարին,ներսիցխարխլելովևքայքայելով
գոյությունունեցողմիասնությանառանցայդէլխարխուլ
կառույցը:

Ուստի իշխանության տիրող ձևի ու դրա շահերն ար
տահայտողպաշտոնական եկեղեցուդեմ ուղղվածպայքա
րըպետք էտարբերակելայն դեպքերից, երբ գործ ունենք
օտարզավթիչների լծիտակգտնվողժողովրդիևնրաեկե
ղեցու հետ: Այսինքն` պավլիկյան աղանդը Հայաստանում
և Բյուզանդիայում չի կարելի քննել հետազոտական միև
նույնհարթությանվրա,դիտելորպեսնույնատիպերևույթ
ներ:Առաջինդեպքում`որպեսելակետայինհասկացություն
պետքէդիտվիազգ ևոչհա սա րա կությունհասկացությու
նը,ինչնօրինաչափէերկրորդդեպքիհամար:Այդհասկա
ցություններիշփոթումըկամնենգափոխումըհանգեցնում
է պավլիկյանության դերի և նշանակության նույնացման, 
իսկ դա իր հերթին` հա սա րա կա կան–պատ մա կան և ազ գա
յին–պատ մա կան երևույթներիուարժեքներիևդրանքար
տահայտող հասկացությունների շփոթությանը: Այսինքն` 
տեղի է ունենում պատմական միասնական գործընթացի
տարբերմակարդակներիուկողմերինույնացում,ինչըզգա
լիորենխանգարումէհամակողմանիևհամարժեքհետազո
տությանը:

Հետևաբար՝աղանդավորականշարժումներնուսումնա
սիրելիս,անհրաժեշտ էտարբերակվածմոտեցում ցուցաբե
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րել.չպետքէշփոթելխնդրիհասարակական–քաղաքականև
ազգային–քաղաքականկտրվածքները,որոնքհիմնականում
չեն համընկնում: Հետազոտական նման սկզբունքի կիրա
ռումըցույցէտալիս,որպավ լիկ յան շար ժու մը, ինչ պես և բա զում 
այլ ա ղան դա վո րա կան շար ժում ներ, ազ գա յին բնույթ չու ներ և չէր 
կա րող ու նե նալ: Նրան օ տար էր ազ գա յին–ա զա տագ րա կան պայ քա

րի գա ղա փա րա խո սու թյու նը:



ՎԵՐ ՋԱ ԲԱ Ն

Հայաստանում փիլիսոփայության և «բնախօսու
թեան» ձևավորումը համընկավ ազգային կեցու

թյանհետագաընթացքիհամարբախտորոշնշանակություն
ունեցող կարևորագույն իրադարձությունների հետ: Միա
ժամանակ դա հեթանոսական աշխարհայացքի նահանջի և
քրիստոնեականիծավալման,ավատատիրականհարաբերու
թյուններիամրապնդման, «հնի» և «նորի» համագոյակցու
թյան, քաղաքականության, գաղափարախոսության, մշա
կույթի,մտածողությանոլորտներումտարբեր`երբեմնտրա
մագծորենհակադիրգաղափարներիևուսմունքներիբախ
մանումիահյուսմանդարաշրջանէր:Նոր`քրիստոնեական
գաղափարախոսությունն ու աշխարհայացքը ճանապարհ
էինհարթումկրոնադավաբանականևքաղաքական–գաղա
փարախոսականդաժանպայքարում`հարուստինչպեսան
զիջում ձևերով, այնպես էլ ակնհայտ և թաքնված զիջում
ներով:Ազգայինփիլիսոփայությանևգիտությանձևավո
րումըսովորաբարհանգեցվումէրանտիկգիտափիլիսոփա
յականժառանգության`որպեսգիտականությաննախապես
տրված չափանիշին հաղորդ դառնալու և դրա յուրացման
աստիճանիբացահայտմաննուգնահատմանը`քրիստոնեա
կանաշխարհայացքիխորքիվրա:Դրահետևանքովհայտե
սականմտքիպատմություննիրձևավորմանիսկպահիցսո
վորաբարներկայացվումէորպեսանտիկևքրիստոնեական
մտածողությանառճակատում:

Դրանով իսկ կամաթեակամաանտեսվում են հայ ժո
ղովրդի բազմադարյա ավանդույթները հոգևոր և նյութա
կան մշակույթի ոլորտում, ժողովրդական գիտակցության
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մեջ բնական, հասարակական և պատմական երևույթների
իմաստավորման, «փորձնական» գիտելիքների պատկառե
լի շերտերը (տեխնիկաքիմիական, բժշկակենսաբանական և
այլն), նախագիտական աստղաբաշխական, տոմարագիտա
կան,մաթեմատիկականևայլբնույթիգիտելիքները,որոնց
համադրականամբողջությունըկազմելէհայժողովրդիաշ
խարհայացքը:

Ազգային փիլիսոփայության և գիտության լինելիու
թյանընթացքիլուսաբանումնառանցհիշատակվածավան
դույթներիանհնարէ: Vդարիսկզբինազգայինաշխարհա
յացքըբարդկառուցվածքուներևբաղկացածէրմի շարք
ենթահամակարգերից,որոնցիցկարևորագույննէին. 

1.Դիցաբանաստեղծականաշխարհընկալումը: 
2. «Մասնավոր»կամնախագիտականդրականգիտելիք

ները: 
3.Հինհունականևհելլենիստականավանդույթները: 
4.Քրիստոնեականվարդապետություննուարժեհամա

կարգը:
Որպես աշխարհայացքի, բարոյականության և գաղա

փարախոսության ձև` քրիստոնեությունըառաջադրում էր
աշխարհակարգի և մարդու նոր ըմբռնում, բարոյական և
հոգևորարժեքների,մտավորկողմնորոշումներինորհամա
կարգ,որըխարսխվածէրՀինևՆորԿտակարանների,ինչ
պեսնաևԵկեղեցուՀայրերիտեքստերիվրա:

Թվարկվածուղղություններիամբողջությունըկազմեց
աշխարհայացքային և գիտամշակութային այն հիմնաշեն
քը,որըմիկողմիցվկայումէհինևհնագույնշրջաններում
հայժողովրդիպատմամշակութայինզարգացմանուղիների, 
իսկմյուսկողմից`այնհոգևոր–մտավորմիջավայրիուհիմ

քի մասին, որն իրապես գոյություն ուներ V դարասկզբին, 
այսինքն` Հայաստանի մասնատման, պետական ամբողջա
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կանության կորստի, Սասանյան Իրանի ևԱրևելահռոմեա
կանկայսրությանկողմիցգաղափարաքաղաքականճնշման
ուժեղացման փուլում, երբ գերխնդիր դարձավ արտաքին
ոտնձգություններին ընդդիմակայելն ու ինքնապաշտպա
նությանկազմակերպումը: Լի նե լով ի մա ցության և գի տե լի
քի ո րոշ ա ռու մով ինք նու րույն ձ ևեր, դրանք միա ժա մա նակ 
հան դես էին գա լիս որ պես ազ գա յին աշ խար հըն կալ ման բա
ղադ րիչներ , ժո ղովր դի կող մից դա րե րի ըն թաց քում մշակ ված 
գա ղա փա րա տե սա կան և մշա կու թա յին ար ժեք նե րի հա մա
կար գի են թա մա սեր:

Դիցաբանաստեղծական աշխարհայեցողությունը, ժո
ղովրդական առասպելներն ու ավանդազրույցները, փորձ
նականգիտելիքներըհաղորդվումուգործառվումէինբա
նավոր, հայերեն լեզվով, մինչդեռ հելլենիստական կրթու
թյուննումշակույթը,ինչպեսնաևՍուրբԳրքիտեքստերն
ուժամերգությունը`գրավոր,հունարենևասորերենլեզու
ներով:Ազգայինինքնապաշտպանությանևդրահետկապ
ված խնդիրների նշանակության գիտակցումը հանգեցրեց
վերոհիշյալ ուղղություններիտեսական համադրմանանհ
րաժեշտության գիտակցման` ազգային գրերի հենքի վրա` 
որ պես աշ խար հա յաց քա յին մա կար դա կում ժո ղովր դի հո
գևոր միաս նության ա պա հով ման կա րևո րա գույն պայ մա նի: 
Լու ծել այդ խնդիրն ի զո րու էր փի լի սո փա յությու նը` իբ րև 
հա մա տե սա կան և մե թո դա բա նա կան գի տություն:

Հայտեսական միտքը կոչված էր լուծել առնվազն հե
տևյալ խնդրները. 1) քրիստոնեական վարդապետության
համատեքստում համակարգել, վերաիմաստավորել հոգևոր
մշակույթիբազմադարյաավանդույթները, 2)հնարավորինս
չեզոքացնելներքինհակասությունները, 3)այդհիմանվրա
նպաստելազգայինմշակույթի,գիտությանևփիլիսոփայու
թյանձևավորմանգաղափարատեսականհամադրականհիմ
քիստեղծմանը: 



588  ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Բազմաթիվ պատկեր–պատկերացումներ, մասնավորա
պես` տիեզերածնական և տիեզերագիտական, այդ թվում` 
դրանց կառուցման սկզբունքները, իրենց տրամաբանա
կան–տեսականիմաստավորումնուձևակերպումնենստա
ցելհինհունականփիլիսոփայականևբնափիլիսոփայական
հայեցակարգերում (մանրամասննկարագրվածևբանական
հիմնավորում ստացած բազմահարկ տիեզերքի, տիեզերա
կանչորսէությունների`ջրի,հողի,օդիևկրակի,երկնային
լուսատուների գնդաձևության մասին գաղափար–պատկե
րացումներըևայլն): 

Բազմաթիվ պատկեր–պակերացումներ թափանցել են
նաևՍուրբԳրքիտեքստերիմեջ`համապատասխանվերամ
շակումներովևմեկնաբանություններով:ԵրկուԿտակարան
ներումէլպահպանվելէեռահարկտիեզերքիմասինպատ
կերացումը` երկինք, երկիր և դժոխք կամ «վերը` երկինք», 
«վարը`երկիր»և«երկրիցվար`ջուր»:Աշխարհակարգիերեք
մակարդակներըհինկտակարանայինևնորկտակարանային
հեղինակներիհամարտիեզերքիգլխավորկառուցվածքային
տարրերն են: Միջին աշխարհը` երկիրը, պատկերացվում է
կլոր,իսկմիտեղում`գնդաձև:

Հարկ է ընդգծել աշխարհայացքի թվարկված ձևերում
փոխակերպված դիցաբանական պատկերների ընդհանրու
թյունը: Այսինքն` դիցաբանական աշխարհայեցողության
փոխակերպումներըհասելենմինչևVդարկամձևափոխված, 
«վերառված»տեսքով,կամհատվածաբար:Հիշյալգաղափա
րատեսական ուղղությունների հիմքերի ընդհանրությունը
հայտեսական–համադրականմտքինախադրյալներիցէ:

Վաղ Միջնադարի հայ փիլիսոփայության պատմու
թյանուսումնասիրությունըցույցէտալիս,որինչպեսվար
դապետական հարցերում հայերըանշեղորեն հետևում էին
քրիստոնեական ընդհանրական Եկեղեցու առաջին Սուրբ
Հայրերին`իդեմսհույնեպիսկոպոսների,այնպեսէլփիլի
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սոփայությանևգիտությանբնագավառումհայմտածողնե
րնառավելպահպանեցինհին (հեթանոս)հույնփիլիսոփա
ներիավանդույթները,քանիրենք`հույներըԲյուզանդիա
յում: Երկու դեպքում էլ նշմարվում է հարցի գաղափարա
կան,իսկմիջնորդավորվածձևով`նաևքաղաքականկողմի
ընդգծումը:Եվորքանէլտարօրինակթվա,հայհունաբան
դպրոցիներկայացուցիչները,մասնավորապես`ԱնանիաՇի
րակացին,ավելիստեղծագործաբարևավելիանմիջականո
րենէինդիմումհինհունականմշակույթին,գիտափիլիսո
փայականժառանգությանը,քաննույնժամանակաշրջանի
բյուզանդական հեղինակները: Դա անհրաժեշտ տեսական
նախադրյալներ էր ստեղծում ազգային–մշակութային, իսկ
անուղղակի ձևով` նաև քաղաքական որոշակի խնդիրնե
րիիրագործմանհամար,ինչնիրհերթինտեսականհիմքէր
ստեղծումԲյուզանդիայիմշակութային,գաղափարախոսա
կան և քաղաքական զավթողականությանը դիմակայելու
համար:Անտիկոգուպահպանումըևմասամբզարգացումը
մի դարաշրջանում, երբ այն անկում էր ապրում Բյուզան
դիայում, ապահովում էին գիտափիլիսոփայական մտքի և
առհասարակազգայինհոգևորմշակույթիինքնությունըև
անկախությունը բյուզանդական մշակութային քաղաքա
կանության անմիջական ազդեցությունից և փակում հզոր
հակառակորդիգաղափարականև հոգևոր ճնշման ուղինե
րիցմեկը:

Նշված և մի շարք այլ հանգամանքներ ու գործոններ
պայմանավորեցինՀայաստանիայնյուրահատուկտեղը,որ
նա զբաղեցնում է քաղաքակրթության պատմության մեջ` 
անտիկժառանգությաննկատմամբունեցածվերաբերմուն
քիառումով: «V–VIIդդ.միժամանակէր,երբհինաշխարհում
քրիստոնեական մշակույթի հետ համադրված անտիկ մշա
կույթիմիակպահպանողըՀայաստաննէր»:Ուստի`Հայաս
տանիմշակութայինզարգացմանմեջկտրուկխզումչառա
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ջացավքրիստոնեականմշակույթիևհեթանոսական`հելլե
նիստականմշակույթիմիջև [61, 8]:Հետևաբար` բնության
մասինգիտելիքիզարգացումըևսպայմանավորվածէրթե՛
«ներքին»`կումուլյատիվ,թե՛«արտաքին»գործոններով:

Անտիկ և քրիստոնեական մտքի համադրումը միջնա
դարյանհայմտածողներիկողմից, «աշխարհիկ»ու«կրոնա
կան» գիտելիքների համատեղումը միևնույն ուսմունքում
առիթ է տվել նրանց հայեցակարգերն իբրև անհետևողա
կանևհակասականորակավորելուհամար:Ընդսմին`որպես
գնահատման ելակետ և չափանիշ ընդունվում էր անտիկ
գիտափիլիսոփայական գաղափարների ու սկզբունքների
յուրացմանաստիճանը: Իսկ քանի որ միջնադարյան բոլոր
փիլիսոփաներիուսմունքները«տառապումեն»նմանհակա
սություններով,ուստիտրամաբանորենհետևումէ,որմիջ
նադարըչիստեղծելևչէրկարողստեղծելորևէշատթեքիչ
ամբողջական,անհակասականուհետևողականփիլիսոփա
յականուսմունք:

Թվում է, որ նման «բացահայտումների» հիմնական
պատճառներիցմեկնայնէ,որհետազոտողներըառաջնորդ
վում ենարիստոտելյան «կամԱ, կամԲ»տրամաբանական
բանաձևով,որըշարունակումէիշխելնաևարդիգիտական
մտածողության մեջ` կատարելով նաև մեթոդաբանական
դեր: Այսինքն` համարվում է, որ որևէ հարցի վերաբերյալ
առկաերկուհակադիրդատողություններից(կամուսմունք
ներից)մեկըպետքէճիշտլինի,իսկմյուսը`կեղծ:Իսկքանի
որմիջնադարյանտեսականմտածողությունը«երկփեղկված
է» կրոնաաստվածաբանականի և գիտափիլիսոփայականի, 
ուստիմիևնույնխնդրիվերաբերյալսովորաբարառկաէլի
նումերկուհայեցակարգ,իսկավելիճիշտ`մոտեցմաներկ
ուհարթությունկամտեսանկյուն:Մինչդեռմիջնադարյան
մտածողությունը համադրական է, ամբողջական, իսկ դրա
տարանջատումը հակադրությունների, ըստ էության, կա
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տարվումէՆորժամանակիռացիոնալգիտությանտեսան
կյունից,ինչըլավագույնդեպքումկարողէմասնավորհե
տազոտականնշանակությունունենալ:

Հետևաբար` արիստոտելյան նշված բանաձևը կիրառե
լի է երկու հետազոտական հարթություններում առանձին
վերցրածև չի կարողտարածվել միջնադարյանողջտեսա
կանմտածողությանվրա:Այսկապակցությամբավելորդչէ
մատնանշելայնհանգամանքը,որև՛գիտափիլիսոփայական, 
և՛ կրոնաաստվածաբանական մտքի ներկայացուցիչները
հավասարապեսօգտվումէինարիստոտելյանտրամաբանու
թյունից,այդթվում`նշվածբանաձևից:Հարթությունների
լեզվա–տերմինաբանականապարատնէրտարբեր, մինչդեռ
տրամաբանական միջոցները, ձևերը ընդհանուր էին: Միջ
նադարյանմտածողությանհամադրականբնույթըպայմա
նավորվածէրթե՛տրամաբանականմիջոցների,թե՛փիլիսո
փայության ու աստվածաբանության ուսումնասիրության
գերագույն օբյեկտի` Աստվածային Էության ընդհանրու
թյամբ:Ընդսմին`միշտպետքէնկատիունենալ,որաստվա
ծաբանությունըևսգիտությունէ,որայնևսբանական–տե
սականհամակարգէ,ևայսառումովաստվածաբանությու
նըպետքէզանազանելկրոնից:

Միջնադարյանմտածողներիուսմունքներումհակասա
կանությանորոնմանձգտումըիրականումհակասումէբուն
միջնադարյանմտածողությանը,քանզիմիդեպքումխոսքը
կրոնական,իսկմյուսդեպքում`ռացիոնալ,փիլիսոփայական
ձևակերպմանմասինէ:Այլկերպասած`եթեառաջինդեպ
քումճշմարտությունըարտահայտվումէևներկայացվում
կրոնական լեզվով, ապա երկրորդ դեպքում նույն ճշմար
տությունը բացահայտվում է տեսական–տրամաբանական
վերլուծության միջոցով և արտահայտվում է այլ լեզվով` 
ուղղված լինելով մարդու բանականությանը: Ինչ վերաբե
րում է «ճշմարտության երկակիության» մասին ուսմուն
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քին,որըփիլիսոփայապատմականհետազոտություններում
դիտվումէորպեսկրոնաաստվածաբանականաշխարհայաց
քիներսումգիտափիլիսոփայականգիտելիքինհարաբերա
կանինքնուրույնությանհատկացում,ապաայնընդամենը
գրանցում,տեսականորենձևակերպումէայնիրողությունը, 
ինչըդարերշարունակբնորոշէրմիջնադարյանհայփիլիսո
փայությանը:Ուստի`ավելիճիշտկլինիմիջնադարինկատ
մամբկիրառել«և՛Ա,և՛Բ»բանաձևը,քանիորդաառավել
համարժեքէարտահայտումդարաշրջանիոգինևմտածելա
կերպը:Այսպարագայում, այսինքն` ժամանակիպատմամ
շակութայինհամատեքստումվերոհիշյալհակասություննե
րըվերանումեն:

ԱյսառումովհետաքրքրականենՍ.Ղազարյանինկա
տառումները անտիկ մտածողության վաղ շրջանի վերա
բերյալ:Ըստնրա`մինչևՊլատոնևԱրիստոտելիշխումէր
«պատկերային մոդելավորման իմացաբանական համակար
գը»,որումօբյեկտիուսուբյեկտիգործառույթներըտարան
ջատված չեն և կենտրոնացված են իմացության օբյեկտի
մեջ:Կարևորելով«առարկայիիմացաբանականդոմինանտ» 
հասկացության նշանակությունը` նա հանգում է այն եզ
րակացության,որհինհույներիմոտառկա«ներքինհակա
սականությունընրանցհամապարփակ,բազմանիշտրամա
բանությաննորմնէ»,որդաայդպեսէընկալվում«մեր`եր
կանիշտրամաբանությանտեսանկյունից» [58, 19 20]:Վաղ
անտիկ տրամաբանության շրջանակներում խոսքը հակա
սությունների, բազմազանայլ ճշմարտությունների մասին
չէ, որոնցից ոչ մեկը առավելություն չունի մյուսի նկատ
մամբ:Օրինակ`որոշհետազոտողներհաստատումենանտիկ
մտածողների անհավատությունը, մյուսները նույն հաջո
ղությամբպնդում են հակառակը: Ընդ որում, նրանցից ոչ
մեկըհիմնավորմաննյութիպակասչիզգում,ինչը«իրհա
կասականությանպատճառովտարակուսանքիմեջԷդնում
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հետազոտողներիերրորդխմբին,որըայսխնդիրնանլուծելի
էհամարում» [58, 41]:

Թեև Ս. Ղազարյանը բազմանիշ տրամաբանությունը
տարածումէանտիկմտքիմինչդասականշրջանիվրա,սա
կայն իրականում ո՛չ Պլատոնիտրամաբանությունը, ո՛չ էլ
Արիստոտելի տրամաբանական տեսության ստեղծումը և
տարածումը հելլենիստական աշխարհում չվերացրին բազ
մանիշմտածողությունը:Այնընդամենըհետինպլանմղվեց
և որոշակի ձևաւիոխումների ենթարկվելով` նորոգվեց և
դարձավ քրիստոնեականփիլիսոփայական մտածողության
կարևորագույնբանաձևերիցմեկը:

Այդուհանդերձ` այս նկատառումները որևէ հիմք չեն
տալիս վաղ հունական և քրիստոնեական բազմանիշտրա
մաբանությունները նույնացնելու համար: Եթե առաջինի
պարագայում տարբեր ճշմարտությունները գտնվում են
նույնհարթությանվրա,ապաերկրորդպարագայումդրանց
տարբերությունըոչթեհորիզոնականէ,այլ`ուղղահայաց: 
Եթեառաջինդեպքումմիևնույնառարկայիմասինհնարա
վորենտարբեր,նույնիսկհակադիր,բայցևհավասարազոր
պնդումներ (երկանիշ տրամաբանության տեսանկյունից), 
ապաերկրորդդեպքում`միևնույնճշմարտությունըկարե
լիէարտահայտելտարբեր`կրոնաաստվածաբանականևգի
տափիլիսոփայականձևով:Երկուդեպքումէլառկաէօբյեկ
տիևսուբյեկտիգործառույթներիմիասնություն,բայցեթե
«պատկերային մոդելավորման» իմացաբանության համա
կարգումդրանքամփոփվածենիմացությանօբյեկտի,ապա
քրիստոնեական իմացաբանության շրջանակներում` սուբ
յեկտի,ավելիճիշտ`գերագույնսուբյեկտի`Աստծումեջ:

Այս տեսանկյունից հիմնավորված չեն թվում փիլիսո
փայությանայնպատմաբանների ջանքերը, ովքեր միջնա
դարյան մտածողության առանձնահատկության բացատ
րությունը հանգեցնում են հետևյալ հարցի պարզաբան
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մանը. իմացությանհամարնախանհրաժեշտէ հավատա՞լ, 
թե՛ հավատալու համար նախպետք է հասկանալ, իմանալ: 
Այս հարցադրումը հավատի և բանականության (իմացու
թյան)հարաբերակցությանհարցիծայրահեղձևակերպումն
է,որինհանդիպումենքնաևմիջնադարյանորոշծայրահեղ
մտածողներիմոտ:Բայցճի՞շտ էարդյոքայդձևակերպու
մը բացարձակ համարել և տարածել ողջ միջնադարի վրա: 
Նմանմոտեցումըևսբխումէարիստոտելյանձևական,եր
կանիշ տրամաբանությունից և համապատասխանում է
«կա՛մԱ, կա՛մ Բ» բանաձևեին: Դա նշանակում է, որ անհ
րաժեշտէկա՛մնախհավատալևհետոճանաչել,կա՛մնախ
ճանաչել, իմանալևհետոհավատալ:Այսդեպքումևս հե
տազոտողներիմեթոդաբանականսխալնայնէ,որարդիգի
տատրամաբանականմտածողությանմոդելըմեխանիկորեն
տեղադրվում է պատմամշակութային մի այլ դարաշրջանի
մտածողության վրա` անտեսելով վերջինի իրական համա
տեքստը:Մինչդեռքննարկվողժամանակաշրջանին,ինչպես
ցույցէտրվել,առավելբնորոշէմտածողության«և՛Ա,և՛Բ» 
բանաձևը` բազմանիշ տրամաբանությունը: Այսինքն` հա
վատալուհամարպետքէնաևիմանալ, իսկիմանալուհա
մար`նաևհավատալ,այլկերպասած`Աստծունճանաչելու
համարհարկավորէև՛հավատալ,և՛իմանալ:Դրանքմիև
նույն նպատակին ուղղված թեև տարբեր, բայց միաժամա
նակմիասնականությունկազմողմիջոցներեն:Ընդորում, 
պետքէնկատիունենալ,որնշվածհարցադրումըիմաստա
վորվածէոչթեզանգվածայինկրոնականգիտակցության, 
այլսոսկտեսական,բանականմտածողությանմակարդակի
վրա:Առաջինիդեպքումայնպարզապեսգոյությունչունի:



Գ Ր Ա  Կ Ա  Ն Ո Ւ Թ  Յ Ո Ւ Ն

I. ՍԿԶԲՆԱՂԲ ՅՈՒՐ ՆԵ Ր

ա. Հին ձե ռագ րե րի ինս տի տուտ՝ Մես րոպ Մաշ տո ցի անվ.  
Մա տե նա դա րան

Ձե ռագ րեր թիվ 464, 500, 1267, 1500, 1647, 1686, 1691, 1716, 1746, 
1747, 1751, 1763, 1764, 1980, 2042, 2326, 2652, 3052, 3082, 4188, 5254, 
5906, 6897, 7151, 8132. 

բ. Բնագ րեր և գի տա կան թարգ մա նու թյուն ներ

1. Ա գա թան գե ղոս, Պատ մու թիւն Հա յոց. – Թիֆ լիս,1914:
2. Ագաթանգեղոս, Հա յոց պատ մու թյուն / Քննա կան բնա գի րը 

Գ. Տեր-Մկրտչյա նի և Ս. Կա նա յան ցի: Աշ խար հ. թարգմ. և ծա նո թ. 
Ա. Ն. Տեր-Ղևոնդ յա նի. – Եր.,1983: 

3. Ա նա նիա Շի րա կա ցի, Մա տե նագ րու թյուն /Թարգմ., ա ռաջ. և 

ծա նոթ. Ա. Գ . Աբ րա համ յա նի և Գ. Բ. Պետ րոս յա նի. – Եր.,1978:
4. Ա նա նիա Շի րա կա ցի, Տիե զե րագ րու թյուն և տո մար /Աշ խատ.` 

Ա. Գ . Աբ րա համ յա նի, Եր., 1940:
5. Ա նա նիա Շի րա կան ւոյ Հա մա րո ղի Մա տե նագ րու թիւնք /Աշ-

խատ.` Ա. Գ . Աբ րա համ յա նի. – Եր., 1944:
6. Ա նա նուն մեկ նու թիւն Ստո րո գու թեանցն Ա րիս տո տէ լի / Հա մա-

հա վաք բնա գի րը Ս. Պ. Լա լա ֆար յա նի և Վ. Կ. Չա լո յա նի, թարգմ. 
գրա բա րից ռու սե րեն Ս. Ս. Ա րև շատ յա նի. – Եր., 1961:

7. Ա ռա քել Սյու նե ցի, Հա մա ռօտ լուծ մունք «Սահ մա նաց գրքի Դաւ-

թի փի լի սո փա յի. – Մադ րաս, 1797:
8. Բար սեղ Կե սա րա ցի, Յա ղագս Վե ցօ րեայ ա րար չու թեան / Աշ-

խատ՝. Կ. Մու րադ յա նի, Ե րևան,1984:
9. Գիրք թղթոց, Թիֆ լիս, 1901:
10. Գիրք պիտոյից / Աշ խա տ.` Գո հար Մու րադ յա նի. – Եր., 1993:
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11. Գրի գոր Մա գիստ րո սի Թղթերը / Հրատ. Կ. Կոս տա նեանց, 
Ա ղեք սանդ րա պօլ, 1910:

12. Դա վիթ Ան հաղթ, Եր կեր /աշ խար հ. թարգմ, ա ռաջ. և ծա նոթ. 
Ս. Ս. Ա րև շատ յա նի, Եր.,1980:

13. Դա ւիթ Ան յաղթ, Եր կա սի րու թիւնք փի լի սո փա յա կանք / Հա մա-

հա վաք քննա կան բնագ րե րը և ա ռա ջա բա նը Ս. Ս. Ա րև շատ յա նի, 
– Եր.,1980:

14. Դա վիթ Քե րա կան, Մեկ նու թիւն քե րա կա նի // Ջա հուկ յան Գ., 
Դավ թի քե րա կա նա կան աշ խա տու թյան նո րա հայտ ամ բող ջա կան 

ձե ռա գիր տեքս տը / Բան բեր Մա տե նա դա րա նի, հ. 3, Եր., 1956:
15. Եզ նիկ Կող բա ցի, Եղծ ա ղան դոց, Թիֆ լիս, 1914:
16. Եզ նիկ Կող բա ցի, Եղծ ա ղան դոց / Բնա գի րը և աշ խար հա բար 

թարգմ. – Եր., 1994:
17. Ե ղի շե, Վար դա նի և Հա յոց պա տե րազ մի մա սին / Աշ խար հ. թարգմ. 

և ծա նո թ. Ե. Տեր-Մի նաս յա նի. – Եր.,1989:
18. Ե ղի շե. Սրբոյ հօրն մե րոյ Ե ղի շէի վար դա պե տի Մա տե նագ րու-

թիւնք. – Վե նե տիկ,1859:
19. Թէով նեայ Յա ղագս ճար տա սա նա կան կրթու թեանց / Աշ խա-

տութ. պրոֆ. Հ. Մա նանդ յա նի, Եր.,1938:
20. Խա չիկ յան Լ., Զե նո նի «Յա ղագս բնու թեան եր կի» հայ կա կան 

թարգ մա նու թյու նը. Մա տե նա դա րա նի գի տա կան նյու թե րի ժո ղո-

վա ծու, թիվ 2. – Եր., 1949:
21. Խա չիկ յան Լ., Ե ղի շեի «Ա րա րա ծոց մեկ նու թյու նը», Եր., 1992: 
22. Կնիք հաւատոյ..., հրատ. Կա րա պետ Տեր-Մկրտչյան, Էջ միա ծին, 

1914:
23. ԿիրակոսԳանձակեցի, Հա յոց պատ մու թյուն / Թարգմ.,ա ռաջ. 

և ծա նոթ. Ծ. Ա ռա քել յա նի. – Եր.,1982:
24. Կոր յուն, Վարք Մաշ տո ցի / Բնա գի րը, ձե ռագ րա կան ըն թերց ված-

նե րով, թարգ մա նու թյամբ, ա ռա ջա բա նով և ծա նո թագ րու թյուն նե-

րով Մ. Ա բեղ յա նի, Եր.,1980:
25. Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան քրես տո մա տիա. Հ. 1. – Եր.,1981:
26. Հով հան Ման դա կու նի, Ճա ռեր / Գրա բա րից աշ խար հա բար 

թարգ մա նեց` Եզ նիկ վար դա պետ Բա լա յեան, Ան թի լիաս, 1966: 
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27. Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի, Պատ մու թյուն Հա յոց, Թիֆ-

լիս, 1912:
28. Հով հան Օձ նե ցի, Յո հան նու ի մաս տա սի րի Աւձ նեց ւոյ մա տե-

նագ րու թիւնք. –  Վե նե տիկ, 1953:
29. Հով հան Օձ նե ցի, Ընդ դեմ պավ լիկ յան նե րի / թարգմ. գրա բա րից 

Ա. Ղա զին յա նի // «Էջ միա ծին»,1980:
30. Հով հան նես Օձ նե ցի, Եր կեր / Գրա բա րից փո խադ րու մը, ա ռաջ. 

և ծա նոթ.` Վ. Համ բար ձում յա նի, Եր., 1999:
31. Ղա զար Փար պե ցի, Հա յոց Պատ մու թյուն, Թուղթ Վա հան Մա-

մի կոն յա նին / Քննա կան բնա գի րը Գ. Տեր-Մկրտչյա նի և Ստ. Մալ-

խաս յան ցի: Աշ խար հա բար թարգմ. և ծա նո թագր. Բ. Ու լու բաբ յա-

նի. – Եր.,1982:
32. Ղ ևոնդ, Պատ մու թյուն / Թարգմ., նե րած. և ծա նոթ.` Ա. Տեր-Ղևոնդ-

յա նի. – Եր.,1982: 
33. Մա նանդ յան Հ., Հեր մեայ Ե ռա մե ծի առ Ասկ ղե պիոս Սահ մանք / 

Բնագ րի թարգմ. գրա բա րից ռու սե րեն Ս. Ս. Ա րև շատ յա նի // Բան-

բեր Մա տե նա դա րա նի, հ. 3. – Եր., 1956:
34. Մեկ նու թիւն Ստո րո գու թեանց Ա րիս տո տէ լի, ըն ծա յեալ Է լիա սի 

Ի մաս տա սի րի / ի լոյս էած Յ. Մա նան դեան. – Ս. Պե տեր բուրգ, 
1911:

35. Մի նա սեան Ս., Ճառք ընդ դէմ ա ղան դոց. – Ժնեւ, 1992:
36. Մով սէս Խո րե նա ցի, Պտմու թիւն Հա յոց / Քննա կան բնա գի րը եւ 

նե րա ծու թիւ նը Մ. Ա բե ղեա նի եւ Ս. Յա րու թիւ նեա նի. լրա ցում նե րը 

Ա. Բ. Սարգ սեա նի. – Եր., 1991 (նմա նա հա նու թիւն. – Տփղիս, 1913): 
37. Մով սես Խո րե նա ցի, Հա յոց պատ մու թյուն / Թարգմ., նե րած. և 

ծա նո թագր. Ստ. Մալ խաս յա նի. – Ե րևան,1981:
38. Յա ճա խա պա տում ճառք սրբոյ հօրն մե րոյ ե րա նե լոյն Գրի գո րի 

Լու սա ւոր չի / աշ խատ՝. Ա. Տէր-Մի քե լեան. – Էջ միա ծին,1894: 
39. Նե մե սիո սի փի լի սո փա յի Ե մե սաց ւոյ Յա ղագս բնու թեան 

մար դոյ. – Վե նե տիկ,1889:
40. Պղա տո նի ի մաս տա սի րի տրա մա խօ սու թիւնք. Եւ թիփ ռոն. 

Պաշտ պա նու թիւն Սոկ րա տայ եւ Տի մէոս, աշ խա տա սի րու թեամբ 

Հ. Ար սեն Սուք րեան. – Վե նե տիկ,1877:
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41. Պատ մու թիւն Սե բեո սի / Աշ խատ.` Գ. Ծ. Աբ գար յա նի. – Եր., 1979:
42. Ս. Գ րի գո րի վար դա պե տու թյու նը // Ա գա թան գե ղոս, Հա յոց 

պատ մու թիւն. – Թիֆ լիս, 1914:
43. Ստե փա նոս Սիւ նե ցի, Մեկ նու թիւն չո րից Ա ւե տա րան չացն / Աշ-

խա տա սի րու թյամբ Գա րե գին կա թո ղի կոս Հով սեփ յա նի. – Եր., 
1994:

44. Ստե փա նոս Օր բե լեան, Սի սուան. –  Թիֆ լիս, 1910:
45. Ստե փա նոս Տա րօ նե ցի, Պատ մու թիւն տիե զե րա կան. – Ս.-Պե-

տեր բուրգ,1885:
46. Ս. Հայրապետ Յովհաննէս Օձնեցի ի մաս տա սէ րի Վար քը // 

«Գան ձա սար», Ա. –  Եր., 1992:
47. Տի մո թէո սի եպիսկոպոսի Աղեքսանդրեայ Հակաճառու

թիւն առ սահմանեալսն ի ժողովոյն Քաղկեդոնի. ի լոյս 

ըն ծա յեալ աշ խա տու թեամբ Կա րա պետ ծ. վ. /Տէր-Մկրտչեան/ և 

Ե րուանդ վ. /Տէր-Մի նա սեանց/, Էջ միա ծին,1908:
48. Փավս տոս Բու զանդ, Հա յոց պատ մու թյուն / Բնա գի րը Ք. Պատ-

կան յա նի, թարգմ. և ծա նոթ. Ստ. Մալ խաս յա նի. – Եր.,1987: 
49. Փի լո նի Եբ րա յեց վոյ բանք ե րեք չեւ ի լոյս ըն ծա յեալք. աշ խա տա-

սի րու թեամբ Հ. Մկտիչ Վ. Աւ գե րեանց. – Վե նե տիկ,1822:
50. Փի լո նի Եբ րա յեց վոյ մնա ցորդք ի հայս / աշ խա տա սի րու թեամբ 

Մ. Աւ գե րեանց. – Վե նե տիկ,1826:
51. Փի լո նի Եբ րա յեց ւոյ ճառք …  ո րոց հել լեն բնա գիրք հա սին առ 

մեզ. – Վե նե տիկ,1892:

52. Àâãóñòèí. Òâîðåíèÿ  á ëàæåííîãî Àâãóñòè íà. ×. III. – Êèåâ, 1906. 

53. Àäîíö Í. Äèîíèñèé Ô ðàêèéñêèé è  àðìÿíñêèå òîëêîâàòåëè. Ïã., 
1915. 

54. À íàíèÿ Øèðà êàöè. Êîñìîãðàôèÿ / Ïåð. ñ äðåâí åàðì., ïðåäèñë. 
è êîìì. Ê. Ñ. Òåð- Äàâòÿí è Ñ. Ñ. Àðåâ øàòÿ íà. Åð., 1962. 

55. Àíîíèìíîå òîëêîâàíèå Êàòåãîðèé Àðèñòîòåëÿ / Ñâîäíûé 
òåêñò Ñ. Ï. Ëà ëà  ôàðÿ íà è Â. Ê. ×àëîÿ íà / Ïåð. ñ äðåâí åàðì. Ñ. 
Ñ. Àðåâ øàòÿ íà. Åð., 1961. 
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56. Àïï èàí. Ìèòðèäàòî âû âîéíû / Ïåð. Ñ. Ï. Êîíäðàòüå âà // Âåñò-
íèê Äðåâíåé Èñòîðèè. 1. –Ì., 1946. 

57. Àðåâ øàòÿí Ñ. Ñ. Òðàê òàò ôèëîñîôà Çåíî íà “Î ïðèðîäå” / 
Âñòó ïèò. ñòàòüÿ, ïåð. ñ äðåâí åàðì. è ïðèì. // Âåñòíèê  Ìàòå
íà äà ðà íà. Ò. 3. Åð., 1956. 

58. Àðåâ øàòÿí Ñ. Ñ. Äâà äðåâíèõ ôèëîñîôñêèõ ôðàãìåí òà “Ðèòîð, 
Î ïðèðîäå” è “Ôèëîñîôñêèå îïðåäåëåíèÿ” / Ïóáë. Òåêñòà, ïåð. 
ñ ñ äðåâíåàðì. è ïðåäèñë. // Âåñòíèê  Ìàòå íà äà ðà íà. Ò. 5. 
Åð., 1960. 

59. Àðèñòîòåëü. Ñî÷èíåíèÿ â 4–õ òî ìàõ. – Ì., 1976–1984. 
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Ս. Ս. Ա ՐԵՎ ՇԱՏ ՅԱՆ, Կ. Ա. ՄԻ ՐՈՒՄ ՅԱՆ

 
ՀԱ Յ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻ ԼԻ ՍՈ ՓԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒՆ

Մաս Ա
Անտիկ շրջան և վաղ միջնադար

Ուսումնական ձեռնարկ

Հոգևոր բարձրագույն կրթական  

հաստատությունների համար

Հրա տա րակ չական  
բաժնի տնօ րեն՝

Շահե Վրդ. Անանյան

Հրա տա րակ չական Խորհրդի 
անդամներ`

 Գևորգ եպս. Սարոյան, Զաքա-
րիա վրդ. Բաղումյան, Գարեգին 
աբեղա Համբարձումյան, Ա. Մա-
դոյան, Պ. Հովհաննիսյան,
Գ. Տեր-Վարդանյան

Էջադրումը՝ Ղևոնդ քահանա Մայիլյանի

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ  2014

Չափսը` 60x84 1/16, թուղթը` 80 գ., 
կազմը` կոշտ, ծավալը` 616 էջ, 

տպաքանակը` 500:  

Տպագրված է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարանում
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