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Հիմ նա կան սկզբնաղբ յուր նե րի վեր լու ծու թյուն 

դոգ մա յի ձեւա վոր ման պատ մու թյան հա մա տեքս տում

². ² ñ» õ»É ùÇ º Ï» Õ» óáõ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³Ý å³ï Ùáõ ÃÛáõ ÝÇó

ØÇ ç³ ·»ï ùÇ » Ï» Õ» óÇÝ ë»ñ ïá ñ»Ý Ï³å í³Í ¿ñ ²Ý ïÇá ùÇ ³ Ãá éÇÝ »õ ÑÝáõó 
³Ý ïÇ ·ñ³ íáõÙ ¿ñ ÑáõÛÝ »õ É³ ïÇÝ ß³ï Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ áõ ß³¹ ñáõ ÃÛáõ ÝÁ: ²ë í³ ÍÁ 
í» ñ³ μ» ñáõÙ ¿ Ý³Ë »õ ³ é³ç Ðéá Ù»³ Ï³Ý ² ñ» õ»É Û³Ý, Ñ» ï³ ·³ ÛáõÙ ´Ûáõ ½³Ý ¹³-
Ï³Ý Ï³Ûë ñáõ ÃÛ³Ý Ñáõ Ý³ É» ½áõ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇÝ, áí ù»ñ íÏ³ ÛáõÙ ¿ÇÝ ² ñ» õ»É ùáõÙª 
ØÇ ç³ ·»ï ùáõÙ, ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ï»Ýï ñáÝ Ý» ñÇ, ï³ñ μ»ñ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ 
áõ »ñ Ï» ñÇ ·á Ûáõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ, á ñáÝù Ñ³ ×³Ë ÁÝ Ã»ñó íáõÙ ¿ÇÝ Ý³ Ë³ ï»ë í³ ÍÇó 
³ í» ÉÇ É³ÛÝ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ: ²Ûë å»ë, û ñÇ Ý³Ï, Ñ³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ Ñéã³Ï »Ý Ó»éù 
μ» ñ»É §²μ ·³ñ Ã³ ·³ íá ñÇ Ù³ ëÇÝ ³ í³Ý ¹áõ ÃÛáõ ÝÁ¦ »õ §²¹ ¹»Ç í³ñ ¹³ å» ïáõ-
ÃÛáõ ÝÁ¦ »ñ Ï» ñÁ, á ñáÝù íÏ³ ÛáõÙ »Ý ùñÇë ïá Ý»áõ ÃÛ³Ý Í³· Ù³Ý ³ é³ çÇÝ ÇëÏ û ñ»-
ñÇÝ ØÇ ç³ ·»ï ùáõÙ ï» ÕÇ áõ Ý» óáÕ Ç ñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ: ² ñ»õ»É ùÇ » Ï»-
Õ» óáõ ùñÇë ïáÝ Û³ Ý» ñÇ ¹»Ù ê³ ë³Ý Û³Ý Ñ³ñë ïáõ ÃÛ³Ý Ã³ ·³ íáñ Ý» ñÇ Ó»é Ý³ñ-
Ï³Í Ñ³ É³ Í³Ýù Ý» ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ ñáÕ ³ñ Ó³ ·³Ýù ã·ïÝ»É Ï³Ûë ñáõ ÃÛ³Ý ³ ñ»õÙï Û³Ý 
Ù³ ë» ñáõÙ ³å ñáÕ ùñÇë ïáÝ Û³ Ý» ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ: ²÷ ñ³ Ñ³ ïÇ Ï»ñ å³ ñÁ, á ñÁ 
ùñÇë ïá Ý»³ Ï³Ý » Ï» Õ» óáõ ³ ñ³ Ù»³ Ëáë ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý ³ é³ çÇÝ Ù»Í ³ëï í³-
Í³ μ³ÝÝ ¿ »õ ·ñ»É ¿ ³Ûë Ñ³ É³ Í³Ýù Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ, μ³ í³ Ï³Ý Ñ³Ûï ÝÇ ¿ñ ³ ñ»õÙï-
Û³Ý ßñç³Ý Ý» ñáõÙ: º ¹» ëÇ³ ÛÇ »õ ØÍμÇ ÝÇ å³ñ ëÇó ¹åñáó Ý» ñÁ, á ñáÝó ëï»ÕÍ Ù³Ý 
³ ÏáõÝù Ý» ñáõÙ Ï³Ý· Ý³Í ¿ÇÝ º÷ ñ»Ù ² ëá ñÇÝ »õ Ýñ³ ³ ß³ Ï»ñï Ð³ Ïáμ ØÍμÝ³-
óÇÝ, ß³ï ßáõ ïáí Ù»Í ×³ Ý³ ãáõÙ Ó»éù μ» ñ» óÇÝ »õ ÑëÏ³ Û³ Ï³Ý ¹»ñ Ë³ Õ³ óÇÝ 

1 §¾çÙÇ³ÍÇÝ¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝÝ ëïáñ»õ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ü. ê»É»½ÝÛáíÇ ·ñùÇó Ï³-
ï³ñí³Í ³Ûë ³é³çÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ ÏÑ»ï»õ»Ý Ý³»õ Ñ³Ù³ÝáõÝ ·ñùÇó Ï³-
ï³ñí³Í Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý ³ÛÉ ÏïáñÝ»ñ ¥Н. Селезнев, Христология Ассирийской Церкви Востока. 
Анализ основных материалов в контексте истории формирования вероучения, Москва, 2002¤:
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³ëï í³ Í³ μ³ Ýáõ ÃÛ³Ý áõ Ù»Ï Ý³ μ³ Ýáõ ÃÛ³Ý ÙÇ ç³ ·»ïù Û³Ý ¹åñá óÇ Ó»õ³ íáñ-
Ù³Ý ·áñ ÍáõÙª ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï Ï³ ñ» õá ñ³ ·áõÛÝ ¹» ñ³ Ï³ ï³ ñáõ ÃÛáõÝ áõ Ý» Ý³ Éáí 
² ñ» õ»É ùÇ áõ ² ñ»õ Ùáõï ùÇ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý ï³ ñ³ Ó³Û Ýáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ »õ ç³-
ï³ ·á íáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Å³ Ù³ Ý³Ï: ²Ûë ç³ ï³ ·á íáõ ÃÛáõ ÝÁ, áñ Ñ³ï Ï³ å»ë ëáõñ Ï»ñ-
åáí Í³ í³É íáõÙ ¿ñ ùñÇë ïá ë³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ñ ó» ñÇ ßáõñç, ³ é³ ïá ñ»Ý íÏ³Û í³Í 
¿ Ñáõ Ý³-É³ ïÇ Ý³ Ï³Ý Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ »ñ Ï» ñáõÙ: ²Ûë ßñç³ ÝÁ, »ñμ Ñ³ Ï³ Ù³ñ ïáÕ 
×³Ù μ³ñ Ý» ñáõÙ í»ñç Ý³ Ï³ Ý³ å»ë Ó» õ³ íáñ í» óÇÝ ï³ñ μ»ñ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·»ñ, »½ ñ³ ÷³ ÏáõÙ ¿ ² ñ» õ»É ùÇ Ù»É ùÇ¹ª ³ ñ³ μ³ù ñÇë ïá Ý»³ Ï³Ý Ñ³ ë³-
ñ³ Ïáõ ÃÛ³Ý í»ñ çÇÝ Ñáõ Ý³ É» ½áõ Ýß³ Ý³ íáñ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇ ãÁª Ðáí Ñ³Ý ¸³ Ù³ë-
Ï³ óÇÝ: Üñ³ ÝÇó Ñ» ïá μÛáõ ½³Ý ¹³ Ï³Ý ÏáÕÙ Ýá ñá ßáõÙ áõ Ý» óáÕ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ 
ç³ ï³ ·á í³ Ï³Ý »ñ Ï» ñÁ, ÇÝã å»ë ÝÏ³ ï» ÉÇ ¿ ²μ¹ ²É É³ Ñ³ ÇμÝ ³É-ü³¹É ³É-²Ý-
Ã³ ùÇÇ å³ ñ³ ·³ ÛÇÝ, ³ñ ¹»Ý Ýáñ ·³ Õ³ ÷³ñ Ý»ñ áõ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý μ³ Ý³-
Ó» õ»ñ ã»Ý Ý»ñ Ùáõ ÍáõÙ, ³ÛÉ ³ í» ÉÇ ßáõï áõÕÕ í³Í »Ý ³Ýó Û³ ÉáõÙ Ó» õ³ Ï»ñå í³Í »õ 
³Ûë å»ë Ïáã í³Í Ùï³ íá ñ³ Ï³Ý Ý»ë ïá ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛ³Ý ¹»Ù: 

²Ûë Ç Ù³ë ïáí á ñá ß³ ÏÇ Ýß³ Ý³ Ïáõ ÃÛáõÝ »Ý Ó»éù μ» ñáõÙ Ñ³ í³ ïÇ å³ï Ùáõ-
ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ Ù³Ñ Ù» ¹³ Ï³Ý Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ »ñ Ï» ñÁ: Â-Äº ¹³ ñ» ñÇ ³ ñ³μ Ïñá-
Ý³ ·»ï Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó Ñ³ í³ù íáõÙ »õ Ñ³ Ù³ Ï³ñ· íáõÙ ¿ÇÝ Ë³ ÉÇ ý³ ÃáõÙ ·á Ûáõ ÃÛáõÝ 
áõ Ý» óáÕ ³ Ù» Ý³ ï³ñ μ»ñ ÏñáÝ Ý» ñÇ, Ý» ñ³é Û³É Ý³»õ ² ñ» õ»É ùÇ º Ï» Õ» óáõ Ù³ ëÇÝ 
ï» Õ» Ïáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ: ²Ûë Ù³ ëÇÝ μ³ í³ Ï³ Ý³ ã³÷ ïíÛ³É Ý»ñ »Ý Ñ³ Õáñ ¹áõÙ ³ÛÝ åÇ-
ëÇ Ñ³Ûï ÝÇ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý»ñ, ÇÝã åÇ ëÇù »Ý ÆμÝ ³Ý-Ü³ ¹Ç ÙÁ (Ä ¹.), ² μáõ-ñ-è³Û Ë³Ý 
³É-´Ç ñáõ ÝÇÝ (973-1048/51), ÆμÝ Ð³½ ÙÁ (994-1064), ³ß-Þ³Ñ ñ³ë ï³ ÝÇÝ (1076-
1153), ²Ñ Ù³¹ ³É-ø³É ù³ ß³Ý ¹ÇÝ (1355-1418): ² í» ÉÇ ùÇã Ñ³Ûï ÝÇ ¿ áõß ßñç³-
ÝÇ » Ù» Ý³ Ï³Ý Ñ» ÕÇ Ý³Ï ² ÉÇ ÇμÝ Øáõ Ñ³Ù Ù³¹ ÇμÝ ²μ¹ ²É É³Ñ ³É-ü³ù ñÇÇ »ñ ÏÁª 
§¶Çñù Ã³ ·³ íá ñ³ó¦: ² í» ÉÇ áõßª ûë Ù³Ý Û³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³ ÝÇ å³ï Ù³· ñáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë Ù³ ëÇÝ á ñ» õ¿ Ýáñ ï» Õ» Ïáõ ÃÛáõÝ ãáõ Ý»Ýù: 

ú ï³ñ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ íÏ³ Ûáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ å³Ñ å³Ý í»É »Ý ³ é³Ý ÓÇÝ ×³ Ý³ å³ñ-
Ñáñ ¹³ Ï³Ý Ýá Ã» ñáõÙ, á ñáÝù ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ¹» åÇ º ñáõ ë³ Õ»Ù ³ñ í³Í áõË ï³·-
Ý³ óáõ ÃÛ³Ýó ÁÝ Ã³ó ùÇÝ Ï³ ï³ñ í³Í ·ñ³ éáõÙ Ý»ñ »Ý: ²Ûë ï» ë³Ï ÝÛáõ ÃÁ μ³ í³-
Ï³Ý Í³ í³ ÉáõÝ ¿ª ¸.-Äº. ¹¹., á ñáÝù Ï³½ ÙáõÙ »Ý » ñ»ù ï³ëÝ Û³ ÏÇó ³ í» ÉÇ ùÇã áõ-
ëáõÙ Ý³ ëÇñ í³Í »ñ Ï»ñ: Æ ñ³ Ï³Ý »õ ³ñ Å» ù³ íáñ ¹Ç ï³ñ ÏáõÙ Ý»ñ ³é Ï³ »Ý ÙÇ³ÛÝ 
ï³ñ μ»ñ ÙÇë Çá Ý»ñ Ý» ñÇ »ñ Ï» ñáõÙ, á ñáÝù Ñ³ï Ï³ å»ë Ñ» ï³ùñù í³Í »Ý » Õ»É 
Ïñá Ý³ Ï³Ý-¹³ í³ Ý³ μ³ Ý³ Ï³Ý ï³ñ μ» ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí: Ð³ ïáõÏ áõ ß³¹ ñáõ ÃÛ³Ý 
»Ý ³ñ Å³ ÝÇ äÉ³ Ýá Î³ñ åÇ ÝÇÇ »õ ìÇÉ Ñ»ÉÙ èáõñëμ ñáõÏ óáõ (Ñ³Ûï ÝÇ Ý³»õ ¶Ç ÛáÙ 
¹» èáõëμ ñáõÏ ³ Ýáõ Ýáí, á ñÇ û ñ³· ñáõÙ ÑÇ ß³ ï³Ï íáõÙ ¿ Ý³»õ ²Ý¹ ñ» ÈáÝÅ Ûáõ Ùá ÛÇ 
×³Ù ÷áñ ¹³ Ï³Ý û ñ³· ñÇ Ù³ ëÇÝ) ×³Ù ÷áñ ¹³ Ï³Ý Ýá Ã» ñÁ, ÇÝã å»ë Ý³»õ Ç ï³ É³-
óÇ í³ ×³ é³ Ï³Ý Ø³ñ Ïá äá Éá ÛÇ û ñ³ ·Ç ñÁ »õ æÇá í³Ý ÝÇ ¹Á ØáÝ ï» Îáñ íÇ Ýá ÛÇ 
Ýá Ã» ñÁ: ÜÙ³ Ý³ ïÇå ëÏ½μÝ³Õμ Ûáõñ Ý» ñÇ ß³ñ ùÇÝ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ¹³ ë»É Ý³»õ ³ í» ÉÇ 
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áõß ßñç³ ÝáõÙ ¹» åÇ ² ëÇ³ ×³Ù ÷áñ ¹³Í »í ñá å³ Ï³Ý ×³ Ý³ å³ñ Ñáñ¹ Ý» ñÇ ÑÇ ß³-
ï³ Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ, á ñáÝ óÇó ³ é³ í»É áõ ß³· ñ³í »Ý Ú³Ý ÊáÛ ·»Ý í³Ý ÈÇÝë Ëá ï» ÝÇ 
(×³Ù÷. 1595-96 ÃÃ.) û ñ³· ñáõ ÃÛáõ ÝÁ2 »õ îñÇ ·á ÛÇ (×³Ù÷. 1607-1619 ÃÃ.) ·Çñ ùÁ3: 

Äº. ¹³ ñÇ Ï» ëÇó ëÏë³Í Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ ÉÇë ëÏ½μÝ³Õμ Ûáõñ Ý» ñÇ ÙÇ Ýáñ ï» ë³Ï, 
á ñÁ ÝáõÛÝ å»ë íÏ³ ÛáõÙ ¿ ² ñ»õÙï Û³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ Ñ»ï ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ·áñ Í³Ï-
óáõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ: êñ³Ýù ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ñ³ Ù³ÛÝ-
ùÇ` Ðéá ÙÇ ³ Ãá éÇÝ ÙÇ³ Ý³ Éáõ ³ éÇ Ãáí Ï³½Ù í³Í í³ í» ñ³· ñ»ñ »Ý: ² é³ çÇÝ ÝÙ³-
Ý³ ïÇå ÃáõÕÃ-¹Ç Ùáõ ÙÁ Ï³½Ù í»É ¿ î³ñ ëá ÝÇ îÇ Ùá Ã»áë » åÇë Ïá åá ëÇ ÏáÕ ÙÇó, 
á ñÇ Ñ³ Ù³ÛÝùÝ ³Û¹ Å³ Ù³ Ý³Ï ÎÇå ñáë ¿ñ ·³Õ ÃáõÙ È»ÝÏ Ã» Ùáõ ñÇ ³ñ ß³ í³Ýù-
Ý» ñÇ å³ï ×³ éáí: Æñ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ ³ Ýáõ ÝÇó Ý³ ÙÇ Ñ³ í³ ïÇ Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÛáõÝ 
¿ Ï³½ ÙáõÙ` ËÝ¹ñ» Éáí ÁÝ ¹áõ Ý»É Ç ñ»Ýó Ðéá ÙÇ êáõñμ º Ï» Õ» óáõ ·Çñ ÏÁ4: 1445 Ã. 
û ·áë ïá ëÇ 7-ÇÝ ³Ûë Ñ³ í³ ïÇ Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÛáõÝÝ ÁÝ Ã»ñó íáõÙ ¿ Ç Éáõñ Åá Õá íÇ 
»õ ÝáõÛÝ ûñÝ ÇëÏ Benedictus sit Deus ÏáÝ ¹³ Ïáí Ñ³Û ï³ ñ³ñ íáõÙ ¿ Çñ ï» ë³ ÏÇ 
Ù»ç ³ é³ çÇÝ ÙÇ³ íá ñáõ ÙÁ Ï³ Ãá ÉÇÏ »õ ³ ëá ñ³-ù³Õ ¹»³ Ï³Ý » Ï» Õ» óÇ Ý» ñÇ ÙÇ ç»õ: 
1552 Ãí³ Ï³ ÝÇó ëÏë³Í ÝÙ³ Ý³ ïÇå í³ í» ñ³· ñ» ñÁ ¹³é ÝáõÙ »Ý Ñ³ ×³ Ë³ ¹»å 
» ñ» õáõÛÃ: ÜáõÛÝ Ãí³ Ï³ ÝÇÝ ÇëÏ Ðéá ÙáõÙ ÑÛáõ ñÁÝ Ï³É íáõÙ ¿ Úá Ñ³ Ý³Ý êáõ É³ ù³Ý` 
è³μ μ³Ý Ðáñ ÙÇ½ í³Ý ùÇ í³ Ý³ Ñ³Û ñÁ5, á ñáí ÑÇÙù ¿ ¹ñíáõÙ ² ñ» õ»É ùÇ º Ï» Õ» óáõó 
³ é³ÝÓ Ý³ ó³Í »õ Ðéá ÙÇÝ »Ý Ã³ Ï³ Ýáñ » Ï» Õ» ó³ Ï³Ý ÝíÇ ñ³ å» ïáõ ÃÛ³ ÝÁ: ²ñ¹-
ÛáõÝ ùáõÙ ØÇ ç³ ·»ï ùáõÙ Ó» õ³ íáñ íáõÙ ¿, ³Ûë å»ë Ïáã í³Í, ø³Õ ¹»³ Ï³Ý » Ï» Õ»-
óÇÝ:

ºí ñá å³ óÇ Ý» ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ Ø»ñ Ó³ íáñ »õ Ì³Û ñ³ ·áõÛÝ ² ñ» õ»É ùáõÙ ùñÇë-
ïáÝ Û³ Ý» ñÇ ·á Ûáõ ÃÛ³Ý í» ñ³ μ»ñ Û³É Ñ» ï³ùñù ñáõ ÃÛáõÝÝ ³ í» ÉÇ ¿ Ù» Í³ ÝáõÙ, ÇÝ ãÁ 
å³Û Ù³ Ý³ íáñ í³Í ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûë ï»Õ ·áñ ÍáÕ Ï³ Ãá ÉÇÏ ³ Ù» Ý³ ï³ñ μ»ñ ÙÇ³-
μ³ Ýáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ ·áñ ÍÇã Ý» ñÇ Ñ³ Õáñ ¹³Í ï» Õ» Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí, ³ÛÉ Ý³»õ ÁÝ Ã»ñ óáÕ 
É³ÛÝ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ Ý³ Ë³ ï»ë í³Í Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí: ÐÇ ëáõë Û³Ý 
ÙÇ³ μ³ Ýáõ ÃÛ³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã ² Ã³ Ý³ ëÇáë ÎÇñ Ë» ñÇ ÏáÕ ÙÇó Ý³ Ë³ Ó»éÝ í³Í 
ÝÙ³ Ý³ ïÇå ÙÇ Ó»é Ý³ñ ÏÇ ßÝáñ ÑÇí »í ñá å³ óÇ Ý» ñÇÝ Ñ³Ûï ÝÇ ¹³ñ Ó³í ãÇ Ý³ Ï³Ý 
ùñÇë ïá Ý»áõ ÃÛ³Ý Ñ³Ûï ÝÇ Ñáõ ß³ñ Ó³ ÝÁ` êÇ³Ý-ýá õÇ ëÛáõ ÝÁ6: Ð³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý 

2 Van Linschoten, Jan Huygen, Itinerarie Voyage ofter Schipvaert van Jan Huygen van Linschoten, 
Amsterdam, 1596; Տե՛ս նաեւ անգլ. թրգմն.՝ John Hvighen van Linschoten, His Discours of Voyages 
into Ye Easte and Weste Indies, London, John Wolfe, 1598, 2 vol., 1885.

3 Trigautius, De Christiana Expeditione apud Sinas, Lugduni, 1616. 
4 Le Quien, Michel, Oriens Christianus, in quator patriarchatus; quo exhibentur ecclesiae, patriar-

chae, caeterique praesules totius Orientis. Studio & opera R. P. F. Michaelis Le Quien… Opus pos-
thumum. T. 1-3.- Parisiis : Typographia regia, 1740, t. 2, էջ 1292 (այսուհետ տե՛ս Le Quien):

5 Vosté, J. M., Catholiques ou Nestoriens? // Angelicum 7 (1930), էջ 515-523: Տե՛ս նաեւ Vos-
té, J. M., Mar Johanna Soulaqa. // Angelicum 8 (1931); «Սուլաքայի կողմից բերված Հավատո 
Հանգանակը» (ֆրանս. թրգմն.); Habbi, J., Signifi cation de l’union chaldéenne de Mar Sulaqa avec 
Rome en 1553. // L’Orient syrien, XI (1966), էջ 99-132, 199-230: 

6 Kircher, Athanasius, Athanasii Kircheri Fuldensis Buchonii e Soc. Iesu Prodromus Coptus sive 
AEgyptiacus Ad Eminentiss: Principem S. R. E. Cardinalem Franciscum Barberinum, in quo cùm 
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³Ûë Ñ» ï³ùñù ñáõ ÃÛ³Ý í³é û ñÇ Ý³Ï ¿ Âá Ù³ë í³Ý ¾ñ å» ÛÇ (1584-1624) ÏáÕ ÙÇó 
Ññ³ ï³ ñ³ Ï³Í ³ ñ³ μ» ñ» ÝÇ ¹³ ë³ Ï³Ý ù» ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛáõ ÝÁ, á ñÇ Ñ³ í»É í³ ÍáõÙ Ý³ 
ïå³· ñ»ó Ý³»õ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ Ï³ Ãá ÕÇ Ïáë ¾ ÉÇ³ ³É-Ê³ ¹Ç ëÇÇ (1190) »ñ-
Ïáõ ù³ ñá½ Ý» ñÁ7: Æ Ñ³Ûï » Ï³Ý ½³ Ý³ ½³Ý Ù³ë Ý³ ÏÇ å³ï Ù³ Ï³Ý ³Ï Ý³ñÏ Ý»ñ, 
á ñáÝó ÃíÇÝ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ¹³ ë»É Úá Ñ³Ý Ð³ÛÝ ñÇË Ðáï ïÇÝ ·» ñÇ §² ñ» õ»É Û³Ý å³ï-
Ùáõ ÃÛáõ ÝÁ¦8, ´³ñ Ãáõ ÕÇ Ù»áë ¹þ¾ñμ Éá ÛÇ Ñ³Ý ñ³ ·Ç ï³ ñ³ ÝÇ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý 
Ñ³ï í³Í Ý» ñÁ9, ÇÝã å»ë Ý³»õ èÇ ã³ñ¹ êÇ Ùá ÝÇ §² ñ» õ»É Û³Ý » Ï» Õ» ó³ Ï³Ý ÑÝáõ-
ÃÛáõÝ Ý»ñ¦ ·áñ ÍÁ10: 

î» Õ» Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ »õ ÝÛáõ ÃÇ Ïáõ ï³Ï Ù³Ý ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ¹ñ³Ýù Ñ³ Ù³ Ï³ñ-
·» Éáõ »õ í»ñ Éáõ Í» Éáõ ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõ ÃÛáõÝ ³ é³ ç³ ó³í: Æñ ã³ ÷» ñáí Ïá Ãá Õ³ ÛÇÝ 
³Ûë ³ß Ë³ ï³ÝùÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»ó ²ë ë» Ù³ ÝÇ (³ë-êÇÙ Ñ³ ÝÇ) ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ Ý»ñ-
Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó, á ñáÝ óÇó ³ Ù» Ý³ Ñ³Ûï ÝÇÝ Ðáí ë»÷ êÇ ÙáÝ ² ë» Ù³ ÝÇÝ 
¿ñ (1687-1768): Üñ³ ÇëÏ ç³Ý ù» ñáí ³Ù μáÕç Ø»ñ Ó³ íáñ ² ñ» õ»É ùÇó ì³ ïÇ Ï³ ÝÇ 
·ñ³ ¹³ ñ³Ý μ»ñ í» óÇÝ ÑëÏ³ Û³ Ï³Ý ù³ Ý³ Ïáõ ÃÛ³Ùμ Ó» é³· ñ»ñ: Ü³ Ë³ ï»ë íáõÙ 
¿ñ ¹ñ³Ýó ÑÇ Ù³Ý íñ³ ëï»Õ Í»É Çñ ã³ ÷» ñáí ÑëÏ³ Û³ Ï³Ýª ùë³Ý Ñ³ ïá ñ³ Ýáó ÙÇ 
Ïá Ãá Õ³ ÛÇÝ ·áñÍ` Bibliotheca Orientalis í»ñ Ý³· ñáí: Ðñ³ ï³ñÏ í»ó, ë³ Ï³ÛÝ, 
ÙÇ³ÛÝ ³ é³ çÇÝ ãáñë Ñ³ ïá ñÁ11: ÜáõÛÝ Ðáí ë»÷ êÇ Ùá ÝÇ ç³Ý ù» ñáí ëÏëí»É ¿ñ Ý³»õ 
º÷ ñ»Ù ² ëá ñáõ »ñ Ï» ñÇ í»ó Ñ³ ïá ñ³ Ýáó ³Ù μáÕ ç³ Ï³Ý Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõ ÝÁ12: 

Ð³ í³ Ý³ μ³ñ ÝÙ³ Ý³ ïÇå »ñ Ï» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý ïå³ íá ñáõ ÃÛ³Ý ï³Ï ¿, áñ 
Ï³ñ ¹Ç Ý³É ÜÇ Ïá Éá ²Ý ïá Ý»É ÉÇÝ Ññ³ ï³ ñ³ Ï»ó §Ø»ñ êáõñμ Ð³Ûñ Ð³ Ïáμ ØÍμÇ-

linguae Coptae, sive Aegyptiacae, quondam Pharaonicae, origo, aetas, vicissitude, inclination; tùm 
hieroglyphicae literaturae instauration, uti per varia variorum eruditionum, interpretationumque dif-
fi cillimarum, specimina, ita nova quoque & insolita method exhibentur. - Romae: Typis S. Cong: de 
propag: Fide, 1636. 

7 Erpe, Thomas van (1584-1624), Arabicae linguae tyrocinium. Id est Thomae Erpenii grammati-
cal Arabica (- Fabulae Locmani… - Sententiae quaedam Arabicae, ab Erpenio Latine redditae et notis 
illustratae.)… Lugduni Batavorum [Leiden], typis et impensis Ioannis Maire, 1656.

8 Hottinger, Johann Heinrich (1620-1667), Historia orientalis quae ex variis orientalium monu-
mentis collecta, agit de muhammedismo… de saracenismo… de chaldaismo… de statu christianorum 
et Judaeorum… de variis inter ipsos muhammedanos… sententiis, schismatic et haeresibus, excitatus. 
Accessit, ex occasione genealogiae Muhammedis… - Editio posterior et auctior…/ Authore Joh. Hen-
rico Hottingero… - Tiguri [Zürich]: Typis Joh. Jacobi Bodmeri, 1660.

9 D’Herbelot de Molainville, Barthélemy (1625-1695), Bibliotheque orientale, ou dictionaire uni-
versel contenant generalement tout ce qui regarde la connoissance des peoples de l’Orient… [precede 
d’un discours-préface d’ A. Galland.] Par m-r d’Herbelot. – Paris: Compagnie des libraries, 1697.

10 Simon, Richard (1638-1712), Histoire critique des dogmes des chrétiens orientaux. – Trévoux, 
1711.

11 Assemanus, Joseph Simonius, [Syrus Maronita] Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana in 
qua manuscriptos codices syriacos recensuit. T. I-III. - Romae: Sacra Congregatio Propaganda Fide, 
1719-1728. (T. I: De Scriptoribus Syris Orthodoxis, 1719; T. II: De Scriptoribus Syris Monophysitis, 
1721; T. III: De Scriptoribus Syris Nestorianis cont. catalogum Ebediesu († 1318), 1725; T. III, 2: De 
Syris Nestorianis, 1728).

12 Ephraemi Syri opera omnia quae extant graece, syriace et latine in sex tomos distribute. Romae, 
1732-1746. – I-III: ed. Joseph Simonius Assemanus; IV-V: ed. Maronite Jesuit Mubarak, or Bene-
dictus; VI: ed. Stephanus Evodius Assemanus.
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ÝÇ » åÇë Ïá åá ëÇ ø³ ñá½ Ý» ñÁ¦, á ñáÝù Ç ñ³ Ï³ ÝáõÙ å³ï Ï³ ÝáõÙ ¿ÇÝ ²÷ ñ³ Ñ³-
ïÇ ·ñãÇÝ13: ²ë ë» Ù³ ÝÇ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ Ù»Ï ³ÛÉ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã` Ðáí ë»÷ ² ÉáÛ ½Çáõ ëÁ 
(1710-1782), ·ñ»ó §ä³ï Ù³ Å³ Ù³ Ý³ Ï³· ñ³ Ï³Ý Ù»Ï Ýáõ ÃÛáõÝ¦ »ñ ÏÁ14, ÇÝã å»ë 
Ý³»õ É³ ïÇ Ý» ñ» ÝÇ Ã³ñ· Ù³ Ý»ó Ø³ñ ²μ ¹Ç ßá μ³ñ ´ñÇ Ë³ ØÍμÝ» óáõ Ï³½ Ù³Í 
§Î³ Ýá Ý³ ·Çñ ùÁ¦, á ñÁ Ññ³ ï³ ñ³Ï í»ó ²Ý ·» Éá Ø³ ÛÇÇ §Scriptorum Veterum Nova 
Collectio¦ ß³ñ ùáõÙ15: ²ë ë» Ù³ ÝÇ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ »ñ ñáñ¹ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõó ãÇ` êï» ÷³ Ýáë 
¾ íá ¹Çáõë ²ë ë» Ù³ ÝÇÇ ÏáÕ ÙÇó Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛ³Ý å³ï ñ³ëï í»ó Ù³ñ ïÇ ñáë Ý»-
ñÇ í³ñ ù» ñÇ Åá Õá í³ ÍáõÝ, áñ ï»Õ ÁÝ¹·ñÏ í³Í ¿ÇÝ Ý³»õ å³ñ ëÇó Ý³ Ñ³ ï³Ï Ý»-
ñÇ í³ñ ù» ñÁ16: ÜáõÛÝ ¾ íá ¹Çáõ ëÁ ÙÛáõë ²ë ë» Ù³ ÝÇÇ` ² ÉáÛ ½Çáõ ëÇ Ñ»ï Ñ» ÕÇ Ý³ Ï»-
óÇÝ ì³ ïÇ Ï³ ÝÇ Ó» é³· ñ³ óáõ ó³ ÏÁ` Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum 
manuscriptorum catalogus17, á ñÇ ³ é³ çÇÝ Ñ³ ïá ñÇ »ñ ñáñ¹ »õ ãáñ ñáñ¹ Ù³ ë» ñÁ 
ÝíÇñ í³Í »Ý ³ ëá ñ³ Ï³Ý Ó» é³· ñ» ñÇÝ: ²ë ë» Ù³ ÝÇÇ »ñ Ï» ñÇÝ ³Ý ÙÇ ç³ Ï³ Ýá-
ñ»Ý ³éÝã íáÕ Ù» Ý³· ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇó å»ïù ¿ ³ é³ÝÓ Ý³ó Ý»É ÈÁø Û» ÝÇ (LeQuien) 
Oriens Christianus-Á18 »õ È³Ï ñá ½Ç (LaCroze) §øñÇë ïá Ý»áõ ÃÛ³Ý å³ï Ùáõ ÃÛáõ ÝÁ 
ÐÝ¹Ï³ë ï³ ÝáõÙ¦ ·Çñ ùÁ19: 

ÄÂ. ¹³ ñÁ ÙÇ Ûáõ ñ³ Ñ³ ïáõÏ Ïñ» ß»Ý ¹á ¿ñ Ýáñ Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ ÉáõÛë 
ï»ë Ý» Éáõ ³ éáõ Ùáí, á ñáÝù áõÕ Õ³ ÏÇá ñ»Ý Ï³Ù ³ ÝáõÕ Õ³ ÏÇá ñ»Ý Ï³å í³Í ¿ÇÝ ² ñ»-
õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý »õ ³ëï í³ Í³ μ³ Ýáõ ÃÛ³Ý Ñ»ï: ÞÝáñ ÑÇí ù³ Õ³ ù³-
Ï³Ý Ç ñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ »õ ³ é»õï ñ³ Ï³Ý Ýáñ Ç ñ³ íÇ ×³ ÏÇ` ² ñ» õ»É ùáõÙ ³ í» ÉÇ 
Ù» Í³ ó³í ³ ñ»õÙï Û³Ý »ñÏñ Ý» ñÇ »õ èáõ ë³ë ï³ ÝÇ ³½ ¹» óáõ ÃÛáõ ÝÁ: ²Ûë Ç Ù³ë ïáí 
² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ñ»ï áõ Ý» ó³Í Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ Ý» ñÇó ù³ Õ³Í 
ïå³ íá ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ` û ñ³ ·Çñ Ï³Ù Ýá Ã»ñ, Ï³ ñ» õá ñ³ ·áõÛÝ ëÏ½μÝ³Õμ Ûáõñ »Ý áõ-
ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³Ý Ñ³ Ù³ñ: ¸³ í³ Ý³ Ï³Ý ÇÝù Ýá ñáß Ù³Ý ëá íáñ ³ Ù» ñÇ Ï³ óÇ Ý»ñÝ 
áõ ³Ý· ÉÇ³ óÇ Ý» ñÁ íÏ³ ÛáõÙ »Ý §Ý»ë ïá ñ³ Ï³Ý Ý» ñÇ¦ Ñ»ï Ç ñ»Ýó Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ Ý» ñÇ 
Ù³ ëÇÝ` ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï ÷áñ Ó» Éáí ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ í»ñ Éáõ Í»É Ýñ³Ýó ¹³ í³ Ý³ μ³-
Ýáõ ÃÛ³Ý Ñ»ï Ç ñ»Ýó ë» ÷³ Ï³Ý ¹³ í³ Ý³Ý ùÇ Ñ³ Ù³¹ ñáõ ÃÛ³Ý ³ë ïÇ ×³ ÝÁ: ÜÙ³-

13 Antonelli, N., Sancti Patris nostril Iacobi episcope Nisibeni Sermones. - Romae, 1756; Վերատպ. 
Venezia, 1765 (այսուհետ տե՛ս ANTONELLI, 1756, 1765): 

14 Assemani, Joseph A., De Catholicis seu Patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum, Commenta-
rius Historico-Chronologicus. - Rome, 1775; Վերատպ. Farnborough (England): Gregg International, 
1969. 

15 pt. I, էջ vii, viii and 1-168; pt. II, էջ 1-268, եւ այլն:
16 Assemanus, Stephanus Evodius, Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium in 

duas partes distributa, accedunt acta s. Simeonis Stylitae omnia nunc primum e bibl. apost. vatic. 
prodeunt. Steph. Evod. Assemanus archiepiscopus Apameenis chaldaicum textum recensuit lat. vertit. 
Admonitionibus perpetuisque adnotationibus illustravit. 2 vol. - Romae, 1748.

17 [Assemanus, Steph. Evodius & Joseph Aloysius], Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum 
manuscriptorum catalogus, in tres partem distributus. - Romae, 1756-1769.

18 Տե՛ս Le Quien, 1740.
19 La Croze, M. V., Histoire du Christianisme des Indes. - la Haye, 1724.
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Ý³ ïÇå ³ é³ çÇÝ ·ñ³ éáõÙ Ý» ñÇó »Ý æ³ë ïÇÝ ä»ñ ÏÇÝ ëÇ û ñ³· ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ20: 
²ÛÝ Ù³ ëÇÝ, Ã» ÇÝã å»ë ¿ÇÝ ² ñ» õ»Éù Å³ Ù³ Ý³Í ³ ñ»õÙï Û³Ý ÙÇ ëÇá Ý»ñ Ý» ñÁ å³ï-
Ï» ñ³ó ÝáõÙ Ç ñ»Ýó Ñ³Ý ¹Ç å³Í Ù³ñ¹ Ï³Ýó, Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ¹³ ï»É ¾ ë³ Ë» É³ ¶ñ³Ý ïÇ 
·ñùÇó, á ñÁ ÷áñ ÓáõÙ ¿ñ Ñ³ Ùá ½»É ÁÝ Ã»ñ óá ÕÇÝ Çñ ·ï³Í` §Æë ñ³ Û» ÉÇ Ïáñë í³Í 
ó» Õ» ñÇ¦21 ·á Ûáõ ÃÛ³Ý ÷³ëïÁ: ²Ûë ßñç³ ÝáõÙ ·ñí³Í û ñ³· ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇó ³ í»-
ÉÇ áõ ß³ñ Å³Ý ¿ æáñç ä»ñ ëÇ ´»¹ ç» ñÇ »ñÏ Ñ³ ïáñ ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõ ÝÁ` §Ü»ë ïá-
ñ³ Ï³Ý Ý» ñÁ »õ Ýñ³Ýó ÍÇ ë³ Ï³ñ ·Á¦22 Ëá ñ³· ñáí: ¶ñùáõÙ Ñ» ÕÇ Ý³ ÏÁ ÷áñ ÓáõÙ 
¿ ß³ ñ³¹ ñ»É »õ í»ñ Éáõ Í»É ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ¹³ í³ Ýáõ ÃÛáõ ÝÁ` Ñ»Ý í» Éáí ÑÇÙ Ý³-
Ï³ ÝáõÙ ¹³ í³ Ý³ Ï³Ý »õ ÍÇ ë³ Ï³Ý Ù³ï Û³Ý Ý» ñÇ íñ³: êáõÛÝ ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõ ÝÁ 
μ³ í³ Ï³Ý Ù»Í ³ñ Ó³ ·³Ýù ·ï³í: ¶ñùÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ã» ñáõ ÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ñ»-
ÕÇ Ý³ÏÝ ³ë ïÇ ×³ Ý³ μ³ñ Ñ» é³ ÝáõÙ ¿ Çñ ÇëÏ ¹³ í³ Ý³Í ³Ý· ÉÇ Ï³ Ýáõ ÃÛ³Ý §ÈÂ 
¹ñáõÛÃ Ý» ñÇó¦: ØÇ³ÛÝ ³Ûë åÇ ëáí Ï³ ñ» ÉÇ ¿ μ³ ó³ï ñ»É Ýñ³ ÃáõÛÉ ïí³Í ÙÇ ù³ ÝÇ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ëË³É Ý» ñÁ:

ÄÀ. ¹³ ñÇÝ μÝá ñáß ³Ï Ý³ñ Ï³ ÛÇÝ μÝáõÛ ÃÇ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇÝ Ñ³ Ï³-
é³Ï, ÄÂ. ¹³ñÝ ³ é³ÝÓ Ý³ ÝáõÙ ¿ ³ Ù» Ý³ ï³ñ μ»ñ áõÕ Õáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí áõ á Éáñï-
Ý» ñáõÙ ³ñ í³Í Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ËáñÝ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí: Ø»ñ Ó³ íáñ 
² ñ» õ»É ùáõÙ ·áñ Íáõ Ý»áõ ÃÛáõÝ Í³ í³ É³Í ÙÇ ëÇá Ý»ñ Ý» ñÇ ·ñ³ éáõÙ Ý» ñÇ ÏáÕ ùÇÝ 
Ù³ë Ý³ ÏÇ ï» Õ» Ïáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ »Ý Ñ³ÛïÝ íáõÙ Ý³»õ âÇ Ý³ë ï³ ÝáõÙ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï»-
Õ» óáõ ³ é³ ù» Éáõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ23, ß³ ñáõ Ý³Ï íáõÙ »Ý ³ ëá ñ³ Ï³Ý Ó» é³· ñ» ñÇ Ñ³-

20 PERKINS, Justin, Residence of Eight Years in Persia Among the Nestorian Christians. - Ando-
ver, 1843.

21 GRANT, Asahel, The Nestorians, or the Lost Tribes, Containing Evidence of Their Identity. - 
New York: Harper and Brothers, 1845; LAURIE, Thomas, Dr. Grant and the Mountain Nestorians. 
- Boston, 1856.

22 BADGER, George Percy, The Nestorians and Their Rituals. With the Narrative of a Mission 
to Mesopotamia and Coordistan in 1842-1844, and of a late visit to those countries in 1850; also, 
researches into the present condition of the Syrian Jacobites, papal Syris, and Chaldeans, and an in-
quiry into the religious tenets of the Yezeedees/ by George Percy Badger. Vols. 1-2. - London: Joseph 
Masters, 1852: Բ. հրատ.: - Farnborough, Engl.: Gregg International Pub., 1969; Գ. հրատ.: - London: 
Darf Publishers, 1987 (այսուհետ տե՛ս BADGER, 1852):

23 BUCHANAN, Claudius, Christian Researches in Asia: With Notices of the Translation of the 
Scriptures into the Oriental Languages. Բ. հրատ. - Boston: Armstron, Cornhill, 1811; HAVRET, 
Henri, La stele chrétienne de Si-ngan-fou.// Variétés sinologiques. - Changhai, 1833, էջ 31-105; PAU-
THIER, G., De la réalité et de l’authenticité de l’inscription nestorienne de Si-ngan-fou, relative 
à l’introduction de la religion chrétienne en Chine dès le VIIe siècle de notre ère.// Annales de phi-
losophie chrétienne, շարք IV, հտ. XV, 1857, էջ 43-60, 258-280, 450-465; հտ. XVI, 1857, էջ 127-
153, 267-285; Տե՛ս նաեւ PAUTHIER, G., L’inscription syro-chinoise de Si-ngan-fou, monument 
nestorien élévé en Chine l’an 781 de notre ère et découvert en 1625. Texte chinois accompagné de 
la pronunciation fi gurée, d’une version latine verbale, d’une traduction française de l’inscription et 
des commentaries chinois. - Paris, 1858. - (études Orientales 2); СПАССКИЙ, А. А., Описание 
древнего христианского памятника, открытого в Китае в 1625 г.// Труды Киевской Духовной 
Академии, 1860, ч. 11; ПАЛЛАДИЙ (КАФАРОВ), Старинные следы христианства в Китае по 
китайским источникам.// Вост. сб. т. I. – СПБ, 1872;// Китайский благовестник, 1/2001, էջ 36-82:
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í³ ù³· ñáõ ÙÁ, óáõ ó³ Ï³ íá ñáõ ÙÁ24, áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõ ÝÁ, 
á ñáÝù ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ í» ñ³ μ» ñáõÙ ¿ÇÝ Äá Õáí Ý» ñÇ å³ï Ùáõ ÃÛ³ÝÝ áõ ³Û¹ Å³-
Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³ ÝÇ Ï³ ñ» õáñ å³ï Ù³ Ï³Ý ¹»Ù ù» ñÇÝ: ØÇ»õ ÝáõÛÝ Ñ» ÕÇ Ý³ ÏÁ Ï³ ñáÕ 
¿ñ ·Ç ï³ Ï³Ý ½μ³Õ í³ Íáõ ÃÛ³Ùμ ÷³Û É»É ³ Ù» Ý³ ï³ñ μ»ñ á Éáñï Ý» ñáõÙ: ²Ûë å»ë, 
û ñÇ Ý³Ï, ¾¹ í³ñ¹ ¼³ Ë³áõÝ ÝÛáõ Ã»ñ ¿ñ Ñ³ í³ ùáõÙ »°õ ³ ëá ñ³ Ï³Ý Ó» é³· ñ» ñÇ 
Ù³ ëÇÝ, »°õ ²Ý ïÇáù Û³Ý ¹åñá óÇ, »°õ Âáõñù Ù»Ýë ï³ ÝÇ áõ âÇ Ý³ë ï³ ÝÇ Ñáõ ß³ñ Ó³Ý-
Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É: 1869 Ã. Ý³ Ññ³ ï³ ñ³ Ï»ó Â»á ¹áñ Øá÷ ëá õ»ë ï³ óáõ` ³ ëá ñ»-
ñ» Ýáí å³Ñ å³Ý í³Í »ñ Ï» ñÇ å³ ï³ éÇÏ Ý» ñÁ, á ñáí ³ñ ï³ Ñ³Ûï íáõÙ ¿ñ ²Ý ïÇá-
ù³-ØÇ ç³ ·»ïù Û³Ý ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý ¹åñá óÇ Ï»Ýï ñá Ý³ Ï³Ý Ï»ñ å³ñ Ý» ñÇ 
Ñ³Ý ¹»å ³ ×áÕ Ñ» ï³ùñù ñáõ ÃÛáõ ÝÁ25: Ð»Ý ñÇ ´³ñÏ ÉÇ êí» ïÁ 1880-1882 ÃÃ. Ññ³-
ï³ ñ³ Ï»ó Â»á ¹á ñÇ` äá Õáë ³ é³ù Û³ ÉÇ ÃÕÃ» ñÇ Ù»Ï Ýáõ ÃÛáõ ÝÁ26: ÜáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³-
Ï³ßñ ç³ ÝáõÙ ²÷ ñ³ Ñ³ ïÇ Ù³ ëÇÝ Çñ ³ ï» Ý³ Ëá ëáõ ÃÛáõÝÝ ¿ Ññ³ ï³ ñ³ ÏáõÙ Ä³Ï 
üáñ Å»Ý27: ÄÂ. ¹³ ñÇ »ñÏ ñáñ¹ Ï» ëÇó ëÏë³Í` ·Çï Ý³ Ï³Ý Ý»ñÝ ³ í» ÉÇ áõ ³ í» ÉÇ 
Ï»Ýï ñá Ý³ ÝáõÙ »Ý ³ é³Ý ÓÇÝ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ áõ å³ï Ù³ Ï³Ý ¹»å ù» ñÇ áõ ëáõÙ Ý³-
ëÇ ñáõ ÃÛ³Ý íñ³: ÜáõÛÝ ¹³ ñÇ í»ñ çÇÝ ï» ÕÇ ¿ áõ Ý» ÝáõÙ ÙÇ Ç ñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÛáõÝ, á ñÁ 
·Çï Ý³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ í»ñç Ý³ Ï³ Ý³ å»ë Ñ³ Ùá ½áõÙ ¿, Ã» ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ Ù³ ëÇÝ 
³Ù μáÕ ç³ Ï³Ý áõ Ñëï³Ï ·³ Õ³ ÷³ñ Ï³½ Ù» Éáõó ³ é³ç Ý³Ë å»ïù ¿ áõ ëáõÙ Ý³-
ëÇ ñ»É ¹» é»õë ³é Ï³ Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ å³ï Ù³ Ï³Ý ÝÛáõ ÃÁ: 1885 Ãí³ Ï³ ÝÇ Ýá Û»Ù μ» ñÇ 
14-ÇÝ Ñ³ÛïÝ íáõÙ ¿ ³ é³ çÇÝ ï» Õ» Ïáõ ÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ù³ ëÇÝ, áñ ê» ÙÇ ñ» ãÇ³ ÛÇ ï³-
ñ³ Í³ßñ ç³ ÝáõÙ` äÇß å»Ï (Ý»ñ Ï³ ÛÇë ´Çß ù»Ï) ù³ Õ³ ùÇ Ù»ñ Ó³ Ï³Û ùáõÙ »õ Ø»Í 
Âáù Ù³ù μÝ³ Ï³ í³Û ñáõÙ, Ñ³Ûï Ý³ μ»ñ í»É »Ý Ä¶.-Ä¸. ¹³ ñ» ñÇ ·» ñ»½ Ù³ Ýáó Ý»ñ` 
³ ëá ñ³ Ãáõñ ù» ñ»Ý ³ñ Ó³ Ý³· ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí: êñ³Ýù íÏ³ ÛáõÙ ¿ÇÝ Âáõñù Ù»Ýë ï³-
ÝáõÙ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõª í³ Õáõó Ç í»ñ Ùá é³ó í³Í É³Û Ý³ Í³ í³É ù³ ñá½ ãáõ ÃÛ³Ý 
áõ ³ é³ ù» Éáõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ: ²Ûë Ñ³Ûï Ý³ ·áñ Íáõ ÃÛáõ ÝÁ óÝó»ó ·Ç ï³ Ï³Ý ³ß Ë³ñ-

24 PAYNE-SMITH, R., Catalogi codd. Mss. Bibliothecae Bodleianae pars VI, codd. syriacos, cars-
hunicos, mandaeos complectens, confecit R. Payne-Smith. - Oxon, 1864; WRIGHT, W., Catalogue 
of the Syriac Manuscripts in the British Museum Acquired Since the year 1838. Հտ. I-III. - London, 
1870 (I), 1871 (II), 1872 (III); ZOTENBERG, H., Manuscrits orientaux. Catalogue des manuscrits 
syriaques et sabéens (mandaites) de la Bibliothèque nationale. - Paris, 1874.

25 SACHAU, E., Theodori Mopsuesteni Fragmenta Syriaca, խմբ. E. Sachau. - Lipsiae (Leipzig): 
G. Engelmann, 1869. [Syriac and Latin]

26 SWETE, Henry Barclay (խմբ.), Theodori Episcopi Mopsuesteni in Epistolas B. Pauli Commen-
tarii. The Latin Version with the Greek Fragments With an Introduction Notes & Indices, vol. I Intro-
duction. Galatian-Colossians. - Cambridge: Cambridge University Press 1880; vol. II 1 Thessalonians-
Philemon. - 1882; Վերատպ. Westmead (etc.): Gress, 1969..

27 FORGET, Jacobus, De vita et scriptis Aphraatis sapientis Persae. Dissertatio historico-theo-
logica quam cum subjectis thesibus (Diss. Inaug. Louvain). - Louvain, 1882: Ափրահատի գրավոր 
ժառանգության ուսումնասիրությունները հիասքանչ կերպով շարունակել է հիշյալ հեղինակը՝ 
PARISOT, Joannes, Aphraatis sapientis persae demonstrations. Textum syriacum vocalium signis 
instruxit latine vertit, notis illustravit D. Joannes PARISOT. - Patrologia Syriaca, հտ. I-II. - Parisiis, 
հտ. I - 1894, հտ. II - 1907 (այսուհետ տե՛ս PARISOT, հտ. I - 1894, հտ. II - 1907): 
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ÑÁ, »õ ëÏëí»ó ·Ç ï³ Ï³Ý Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ ÙÇ ³Ù μáÕç ß³ñù28: ä³ñ½ ¹³ñ-
Ó³í, áñ ·Çï Ý³ Ï³Ý Ý» ñÇ Ù»Í Ù³ ëÁ μ³ í³ Ï³Ý ¹Åí³ñ íÇ ×³ ÏáõÙ ¿ Ñ³ÛïÝ í»É29, 
»õ áñ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ³ í³Ý ¹áõÛÃ Ý» ñÁ Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ñ á°ã øñ¹ëï³ ÝÇó 
ù³Õ í³Í ï» Õ» Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ, á°ã ¿É ÙÇÝã ³Û¹ Ñ³Ûï ÝÇ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý å³ï-
Ï» ñ³ óáõÙ Ý»ñÝ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ Ù³ ëÇÝ μ³ í³ ñ³ñ ã»Ý: Ð³ñÏ ¿ñ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñ»É 
ãáõ ëáõÙ Ý³ ëÇñ í³Í ³ ëá ñ³ Ï³Ý ÑëÏ³ Û³ Í³ í³É Ùß³ Ïáõ Ã³ ÛÇÝ Å³ é³Ý ·áõ ÃÛáõ ÝÁ »õ 
³ÛÝ Ñáõ ß³ñ Ó³Ý Ý» ñÁ, á ñáÝù å³Ñ å³Ý í»É »õ Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÛ³ÝÝ ¿ÇÝ Ñ³ ë»É ² ñ» õ»É ùÇ 
» Ï» Õ» óáõ Í³ í³É Ù³Ý ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ: 

ÄÂ. ¹³ ñ³ í»ñ çÁ »õ Æ. ¹³ ñ³ë ÏÇ½ μÁ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ³ í³Ý ¹áõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ 
í» ñ³ μ»ñ Û³É ¹³ ë³ Ï³Ý Ù» Ý³· ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ áõ ÑÇÙ Ý³ ñ³ñ ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ 
ëï»ÕÍ Ù³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³ÝÝ ¿: ²Ûë ßñç³ ÝÇ Ù³ ëÇÝ ³Ù μáÕ ç³ Ï³Ý å³ï Ï»ñ 

28 ПАНТУСОВ, Н., Памятники несторианства в Средней Азии.// газ. Туркестанские Ведо-
мости, No. 46, 1886; Տե՛ս նաեւ ПАНТУСОВ, Н., Христианское кладбище близ города Пишпека 
(Семиреченской области) в Чуйской долине.// Христианские памятники в Семиреченской обла-
сти. - СПБ, 1886 (Բ. հրատ.), էջ 12-37 [առանձնատիպ՝ ЗВОИРАО, т. I, 1887, էջ 74-83 (այսուհետ 
տե՛ս ПАНТУСОВ, (Բ. հրատ.), 1886)]; ХВОЛЬСОН, Даниил Авраамович, Предварительные 
заметки о найденных в Семиреченской области сирийских надгробных надписях.// Христиан-
ские памятники в Семиреченской области. - СПБ, 1886, էջ 12-37 [առանձնատիպ՝ ЗВОИРАО, т. I, 
1887, էջ 84-109]; Ամբողջ Հոդվածը// ЗВОИРАО, т. I, 1887, էջ 84-109, 217-221, 303-308; Տե՛ս նաեւ 
ХВОЛЬСОН, Д. А., О сиро-несторианских надгробных надписях, найденных в Семиреченской об-
ласти// Труды археологических съездов (ТАС), VIII, т. 4. - СПБ, 1890, էջ 110-111 (այսուհետ տե՛ս 
ХВОЛЬСОН, 1886, 1890); ЛЮТОВ, М., Несторианство в Средней Азии.// газ. Туркестанские 
Ведомости (ТВ), No. 18, 19, 1886 (այսուհետ տե՛ս ЛЮТОВ, 1886); ЯДРИНЦЕВ, Н., Несториан-
ство в Азии.// Восточное Обозрение, No. 14, 38, 1886; Տե՛ս նաեւ ЯДРИНЦЕВ, Н., Археологиче-
ские изыскания и открытия д-ра Пояркова близ Токмака.// Зап. АН, т. 52, СПБ, 1886 (Բ. հրատ.), 
(այսուհետ տե՛ս ЯДРИНЦЕВ, (Բ. հրատ.), 1886); НИКОЛЬСКИЙ, М. В., О сирийских надписях 
в Семиреченской области.// Труды Имп. Моск. Археол. Общ-ва (ТМАО), т. 12, 1888, Протоколы 
МАО, էջ 4-5 (այսուհետ տե՛ս НИКОЛЬСКИЙ, 1888); RADLOFF, W., Der Bericht des Herrn Pro-
fessor Chwolson über die in dem Gebiete von Semiretschie aufgefundenen Szrischen Grainschriften.// 
Bulletin de l’Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg (BAS), t. 32, 1888, էջ 464-465; MA, t. 
9, 1888, էջ 595-597 (այսուհետ տե՛ս RADLOFF, 1888); СЛУЦКИЙ, С. С., Семиреченские несто-
рианские надписи.// Древности восточные, т. I, вып. 1. - М., 1889, էջ 1-66; Տե՛ս նաեւ СЛУЦКИЙ, 
С. С., К семиреченским несторианским надписям.// Древности восточные, т. I, вып. 2. - М., 1891, 
էջ 176-194 (այսուհետ տե՛ս СЛУЦКИЙ, 1889-1891); HALÉVY, Jean, De l’introduction du chris-
tianisme chez les tributes turques de ls Haute-Asie, à propos des inscriptions de Semirjetschie, par MM. 
Chwolson et Radloff.// Revue de l’histoire des religions, Annales du muse Guimet, Paris, juillet-août 
1890, t. XXII, n I, էջ 289-301 (այսուհետ տե՛ս HALÉVY, 1890); БАРТОЛЬД, В. В., О христиан-
стве в Семиречье в Монгольский период.// ЗВОИРАО, VIII, 1893; Տե՛ս նաեւ БАРТОЛЬД, В. В., О 
христианстве в Туркестане в домонгольский период (по поводу семиреченских надписей). – СПБ, 
1893, (Բ. հրատ.), (այսուհետ տե՛ս БАРТОЛЬД, (Բ. հրատ.), 1893); հմմտ.// БАРТОЛЬД, В. В., 
Сочинения, т. 2, ч. 2. - М., 1964, էջ 265-302 (299-302 - прил.); անգլ. թրգմն.՝ BARTHOLD, Vasilii 
V., Turkestan Down to the Mongol Invasion./ ռուս. 3-րդ հրատ.՝ անգլ. թրգմն., 1963; КОРШ, Ф. Е., 
О турецком языке семиреченских надгробных надписей.// Древности восточные, т. I, вып. I. - М., 
1893, էջ 67-72 (այսուհետ տե՛ս КОРШ, 1893):

29 Այսպես, օրինակ, Ժան Հալեվին (տե՛ս HALÉVY, 1890) ամենայն լրջությամբ ենթադրում 
էր, որ եթե դամբանաքարերի վրա պահպանված արձանագրություններում գերակշռող մաս է 
կազմում տոնացույցային կենդանակերպի ցիկլը, ապա դա, անկասկած, վկայում է եգիպտական 
ազդեցության մասին:
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ëï»Õ Í» ÉÁ μ³ í³ Ï³Ý ¹Åí³ñ ¿, á ñáí Ñ» ï»õ Ý³Ë »õ ³ é³ç ³Û¹ åÇ ëÇ Ññ³ ï³ ñ³-
Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ μ³ í³ Ï³Ý Ù»Í ÃÇí »Ý Ï³½ ÙáõÙ, ³Û Ýáõ Ñ» ï»õ ¹ñ³Ýù ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ 
³ é³Ý ÓÇÝ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ »õ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáÕ Ý» ñÇ, Ñ³ ×³Ë ÝáõÛ ÝÇëÏ ·Ç ï³ Ï³Ý 
ËÙμÇ åñåïáõÙ Ý» ñÇ ³ñ¹ ÛáõÝù »Ý, á ñáÝù, ë³ Ï³ÛÝ, ãáõ Ý»Ý ·Ç ï³ Ï³Ý ¹åñáó Ï³Ù 
áõÕ Õáõ ÃÛáõÝ ëï»Õ Í» Éáõ Ýå³ ï³Ï: ²Û¹ ÇëÏ å³ï ×³ éáí ë³Ñ Ù³ Ý³ ÷³Ï í»Ýù 
ÙÇ³ÛÝ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ³ëï í³ Í³ μ³ Ýáõ ÃÛ³Ý å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý Ñ³ Ù³ñ Ï³ ñ» õáñ 
³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ »õ Ó»éù μ» ñáõÙ Ý» ñÇ ß»ß ï³¹ ñáõ Ùáí áõ ùÝÝ³ñ Ïáõ Ùáí: 

²Ûë ³ éáõ Ùáí Ù»Í Ýß³ Ý³ Ïáõ ÃÛáõÝ áõ Ý»ñ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ º-¾ ¹¹. Åá Õá í³-
Ï³Ý ÷³ë ï³ïÃÕÃ Õ» ñÇ Åá Õá í³ Íá õÇ` êÛáõÝ Ë³ ¹á ëÇ Ï³Ù Synodicon Orientale-Ç 
Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõ ÝÁª Ý³Ë ·»ñ Ù³ Ý» ñ»Ý30, ³ å³ »õ ýñ³Ý ë» ñ»Ý Ã³ñ· Ù³ Ýáõ-
ÃÛáõÝ Ý» ñáí31: Ä³Ý-´³ ïÇëï Þ³ μáÝ` Synodicon-Ç Ññ³ ï³ ñ³ ÏÇ ãÁ, ÙÇ ß³ñù 
áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ ·ñ»ó ³ ñ» õ» É³³ ëá ñ³ Ï³Ý ³ í³Ý ¹áõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ: 
Ø³ë Ý³ íá ñ³ å»ë, Ýñ³ áõ ß³¹ ñáõ ÃÛ³Ý Ï»Ýï ñá ÝáõÙ ¿ñ ØÇ ç³ ·»ï ùÇ ³ëï í³-
Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ` ØÍμÇ ÝÇ ¹åñá óÇ å³ï Ùáõ ÃÛáõ ÝÁ32, á ñÇÝ Ñ» ï³ ·³ ÛáõÙ 
Í³ í³ ÉáõÝ áõ ³Ù μáÕ ç³ Ï³Ý ÙÇ ³ é³Ý ÓÇÝ ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõÝ ÝíÇ ñ»ó ²ñ Ãáõñ ìÛá-
μáõ ëÁ33, ÇÝã å»ë Ý³»õ Ø³ñ Ü³ñ ë³ ÛÇ Ï³ ñ» õáñ å³ï Ù³ Ï³Ý Ï»ñ å³ñÝ ÇÝã å»ë 
³Û¹ ¹åñá óÇ å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý, ³ÛÝ å»ë ¿É ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý 
ÙïùÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹ Ñ³Ý ñ³ å»ë34: §Journal Asiatique¦-áõÙ, 
áñ ï»Õ ëá íá ñ³ μ³ñ ÉáõÛë ¿ÇÝ ï»ë ÝáõÙ Þ³ μá ÛÇ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ, Ññ³-
ï³ ñ³Ï í»ó Ø³ñ Ü³ñ ë³ ÛÇ ×³é-Ý»ñ μáÕ Û³ ÝÁª ÝíÇñ í³Í » ñ»ù Ù»Í áõ ëáõ óÇã Ý» ñÇÝ` 
¸Çá ¹á ñáë î³ñ ëá Ý³ óáõÝ, Â»á ¹áñ Øá÷ ëá õ»ë ï³ óáõÝ »õ Ü»ë ïá ñÇÝ: ²Ûë ×³ éÇó 
³ñ ¹»Ý å³ñ½ ¿ ¹³é ÝáõÙ, Ã» Ýñ³Ý óÇó Ûáõ ñ³ ù³Ýã ÛáõñÝ ÇÝã ¹Çñù ¿ ½μ³ Õ»ó ÝáõÙ 

30 BRAUN, Oskar, Das Buch der Synhados, oder, Synodicon orientale: die Sammlung der Nestori-
anischen Konzilien, zusammengestellt im neunten Jahrhundert: nach der Syrischen Handschrift, Museo 
Borgiano 82, der Vatikanischen Bibliothek./ Übersetzt und erlautert, mit kritischen und historischen An-
merkungen, Namen- und Sachregistern [von] Oscar Braun. – Stuttgart/ Wien, 1900; Վերատպ. Am-
sterdam: Philo Press, 1975.

31 CHABOT, Jean Baptiste, Synodicon Orientale ou recueil des synodes nestoriens, publié, traduit 
et annoté par J. B. Chabot. - Paris: Imprimerie Nationale, C. Klincksieck, 1902. - (Notices et extraits des 
manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques publiés par l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres, t. 37).

32 CHABOT, Jean Baptiste, L’École de Nisibe, son histoire, ses statuts. Lecture faite à la séance 
générale du 18 juin 1896.// Journal Asistique, tome VIII, 9 sér., No. 2 (juillet/déc.), 1896a, էջ 43-93:

33 VÖÖBUS, Arthur, The statutes of the School of Nisibis. (խմբագրումը, թարգմանությունն 
ու ծանոթագրությունը Արթուր Վյոբուսի) / Papers of the Estonian Theological Society in Exile, 
Vol. 12. - Stockholm: ETSE, 1962: Հմմտ. VÖÖBUS, A., History of the School of Nisibis. CSCO Vol. 
266, Subsidia t. 26. - Louvain, 1965: Տե՛ս նաեւ՝ [SCHER, Addai], Barhadbešabba ‘Arbaya, (évêque de 
Halwan), Cause de la foundation des Écoles. Éd. Abp. Addai Ibrahim SCHER./ Texte syriaque publié 
et traduit par Addai SCHER.// PO t. IV, fasc. 4. - Paris, 1908. (- Turnhout (Belgique): Editions Bre-
pols, 1971).

34 CHABOT, Jean Baptiste, Narsai le docteur et les origins de l’Église de Nisibe, d’après la chro-
nique de Barhadbesabba.// Journal Asistique, tome VI, 10 sér., No. 2 (juillet/déc.), 1905, էջ 157-17:



28 ÜÆÎàÈ²Ú êºÈº¼ÜÚàì  2015 º

² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý Ù»ç35: 1905 Ã. ²É ýáÝë 
ØÇÝ ·³ Ý³Ý Øá ëáõ ÉáõÙ (Æ ñ³ù) Ññ³ ï³ ñ³ Ï»ó Ø³ñ Ü³ñ ë³ ÛÇ ù³ ñá½ Ý» ñÇ áõ 
ûñÑ Ý»ñ ·» ñÇ »ñÏ Ñ³ ïáñ Åá Õá í³ ÍáõÝ36, ÇëÏ 1909 Ã. Ññ³ ï³ ñ³Ï í» óÇÝ ÍÇ ë³ Ï³Ý 
Ù»Ï Ýáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ37: 

ÜÙ³ Ý³ ïÇå í³ í» ñ³· ñ» ñÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõ ÃÛáõÝ ïí» óÇÝ í» ñ³ Ý³ Û» Éáõ ÙÇÝã 
³Û¹ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ÝÏ³ï Ù³Ùμ Ó» õ³ íáñ í³Í Ï³Ý Ë³ Ï³É á ñáß Ùá ï» óáõÙ Ý»ñ, 
ÇÝã å»ë Ý³»õ óáõÛó ïí» óÇÝ í»ñ çÇ ÝÇë μ³ í³ Ï³Ý Ñ³ ñ³ μ» ñ³ Ï³Ý Ï³ åÁ Ý»ë ïá-
ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛ³Ý Ñ»ï, ÇÝ ãÇ ßáõñç Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ ³Û¹ ù³Ý ëáõñ Ï»ñ åáí íÇ ×áõÙ ¿ÇÝ 
Îáë ï³Ý¹ Ýáõ åáÉ ëáõÙ: Æ. í»ñ çá ÑÝ³ ñ³ íáñ » Õ³í Ý³»õ Ñ³ë Ï³ Ý³É, Ã» ÇÝã å»ë 
¿ÇÝ ² ñ» õ»É ùáõÙ ÁÝ Ï³É íáõÙ ¸Çá ¹á ñá ëÁ, Â»á ¹á ñÁ »õ Ü»ë ïá ñÁ, á ñáÝù ÑÁÝ Ã³óë 
¹áõñë ¿ÇÝ ÙÕí»É »õ Ù»ñÅ í»É áÕç ³ ñ»õÙï Û³Ý ùñÇë ïá Ý»³ Ï³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ ÏáÕ-
ÙÇó: ÆëÏ »ñμ 1910 Ã. ³μ μ³ Ñ³Ûñ üñ³Ý ëá õ³ ÜááõÝ Ññ³ ï³ ñ³ Ï»ó ³ ëá ñ» ñ» ÝÇó 
Ã³ñ· Ù³Ý í³Í Ü»ë ïá ñÇ ÇÝù Ý³ñ ¹³ ñ³ó Ù³Ý ïñ³Ï ï³ ïÁ38, ·Ç ï³ Ï³Ý Ñ³ ë³-
ñ³ Ïáõ ÃÛáõÝÝ ³ñ ¹»Ý ã½³ñ Ù³ ó³í, »ñμ ³ÛÝ ï»Õ ·ï³í Ý»ë ïá ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛáõ ÝÇó 
ï³ñ μ»ñ ÙÇ μ³Ý: 

ØÇ»õ ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï ëÏëáõÙ »Ý Ññ³ ï³ ñ³Ï í»É Ý³»õ ³ ñ» õ»É Û³Ý ùñÇë-
ïá Ý»áõ ÃÛ³Ý ÙÛáõë » ñ» õ» ÉÇ ·áñ ÍÇã Ý» ñÇ »ñ Ï» ñÁ: 1915 Ã. Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium ß³ñ ùáõÙ ²ñ Ãáõñ ì³ë Ë³É ¹»Ý Ññ³ ï³ ñ³ ÏáõÙ ¿ Ø³ñ 
´³μ μ³ è³μ μ³ ÛÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ùñÇë ïá ë³ μ³ Ý³ Ï³Ý »ñ ÏÁ` §ØÇáõ ÃÛ³Ý ·Çñ ùÁ¦39: 
²Ûë Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛ³ ÝÁ Ý³ Ëáñ ¹»É ¿ñ ÝáõÛÝ ß³ñ ùáõÙ ïåí³Í Ø³ñ ́ ³ μ³ ÛÇ Å³-
Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ï³ Ãá ÕÇ Ïáë Ø³ñ Æ ßáË Ñ³ μ³ ¶.-Ç ÃÕÃ» ñÇ Åá Õá í³ ÍáõÝ40, ÇÝã å»ë 
Ý³»õ ÙÇ ù³ ÝÇ ³ÛÉ Ññ³ ï³ ñ³ ÏáõÙ Ý»ñ, á ñáÝù ÝíÇñ í³Í ¿ÇÝ Ýñ³ Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ¹ 

35 [MARTIN], Homélie de Narsès sur les trios docteurs nestoriens, par M. L. MARTIN// Journal 
Asistique, tome XIV, sér. 9, No. 2 (nov./déc.), 1899, էջ 446-492 (Մուտք՝ էջ 446-449; ասոր. բնագիր՝ 
էջ 450-492); Journal Asiatique, 1900, tome XV, sér. 9, No. 1 (mai/juin), էջ 469-525 (ֆրանս. թրգմն.):

36 MINGANA, A., Narsai doctoris syri homiliae et carmina primo edita cura et studio D. A. Min-
gana. 2 vols. - Mausilii, 1905.

37 [CONNOLLY], The Liturgical homilies of Narsai./ անգլերեն թարգմանությունը, ներածու-
թյամբ հանդերձ, կատարել է հիշյալ հեղինակը՝ Dom Richard Hugh CONNOLLY; հավելվածը՝ 
Edmund BISHOP. - Cambridge (England): University Press, 1909. (- Nendeln, Liechtenstein: 
Կրաուսի (Kraus) վերահրատ., 1967).

38 [NAU], Barhadbešabba ‘Arbaya, La seconde partie de l’histoire ecclésiastique. Éd. F. NAU.// 
Patrologia Orientalis t. IX, fasc. 5. - Paris, 1913: Անգլերեն թարգմանությունն այդքան էլ ճշգրիտ 
չէ՝ [DRIVER, G. R. & L. HODSON], NESTORIUS, The Bazaar of Heracleides: Ասոր. նոր 
թարգմանությունն ու խմբագրումը՝ ներածությամբ, ծանոթագրություններով եւ հավելվածով 
հանդերձ՝ G. R. DRIVER եւ Leonard HODSON. - Oxford: Clarendon Press, 1925.

39 VASCHALDE, A., Babai Magni, Liber de Unione, խմբ. եւ թրգմն.՝ A. VASCHALDE./ CSCO, 
Vol. 79-80. - Louvain, 1915 (1953): Տե՛ս նաեւ Մար Բաբային նվիրված հետեւյալ ուսումնասիրու-
թյունը՝ GRUMEL, V., Un théologien nestorien, Babai le Grand.// Échos d’Orient 22 (1923), էջ 153-
81, 257-80; 23 (1924), 9-33, 162-77, 257-74, 395-99..

40 DUVAL, R., Išô’yahb Patriarchae III Liber Epistularum. CSCO 11/Syr. 11 - Syr. II 64: Textus; 
12/Syr. 12 - Syr. II 64: Versio [LT]. - Paris-Leipzig, 1904-1905.
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Ø³ñ ïÇ ñáë-ê³Ñ ¹á Ý³ ÛÇÝ41: ÜáõÛÝ ³Û¹ ï³ ñáõÙ Ññ³ ï³ ñ³Ï í» óÇÝ Ï³ Ãá ÕÇ Ïáë 
Ø³ñ îÇ Ùá Ã»áë ².-Ç ÃÕÃ» ñÁ42 »õ Ýñ³Ý ÝíÇñ í³Í Ù» Ý³· ñáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ43, ÙÇÝã ¹»é 
ÙÇ ÷áùñ ³ í» ÉÇ í³Õ ³ñ ¹»Ý ÉáõÛë ¿ñ ï» ë»É ØÍμÇ ÝÇ Ù» ïñá åá ÉÇï º ÕÇ³ μ³ñ 
ÞÝ³ Û³ ÛÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ç³ ï³ ·á í³ Ï³Ý »ñ ÏÁ44: Ð³ í» ÉáõÙÝ` ³ñ ¹»Ý Ðáí ë»÷ ²ë ë»-
Ù³ Ýáõ ÏáÕ ÙÇó ïåí³Í Ø³ñ ²μ ¹Ç ßá μ³ñ ´» ñÇ Ë³ ÛÇ §Ø³ñ ·³ñ ïÇ¦` ³ ëá ñ³-
ù³Õ ¹»³ Ï³Ý Ñá ·» õá ñ³ Ï³Ý Ðáí ë»÷ ¹Á ´»Ã ø» É³Û Ã³ ÛÇ ç³Ý ù» ñáí àõñ ÙÇ³ ÛáõÙ 
1916 Ã. Ññ³ ï³ ñ³Ï íáõÙ »õ 1928 Ã. Øá ëáõ ÉáõÙ í» ñ³Ñ ñ³ ï³ ñ³Ï íáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ñ»-
ÕÇ Ý³ ÏÇ §º ¹» Ù³ Ï³Ý ¹ñ³Ë ïÁ¦45: 

àõñ ÙÇ³ ÛÇ »õ Øá ëáõ ÉÇ Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ Ëá ë» ÉÇë ³ÝÑ ñ³-
Å»ßï ¿ Ýß»É Ý³»õ ³ ñ»õÙï Û³Ý ÙÇë Çá Ý»ñ Ý» ñÇ ·áñ Íáõ Ý»áõ ÃÛáõ ÝÁ, á ñÁ Ñ³ï Ï³ å»ë 
³Ï ïÇ í³ ó³í ÄÂ. ¹³ ñ³ í»ñ çÇÝ »õ Æ. ¹³ ñ³ëÏ½ μÇÝ: Üñ³Ý óÇó ß³ ï» ñÁ ·áñ ÍáõÙ 
¿ÇÝ áõ ÝÇ³ ÛÇ Ï³Ù áõ ÝÇ Ãá éáõ ÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝ ùÇ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ` ³ ëá ñÇ Ý» ñÇÝ ÙÇ³ó-
Ý» Éáí Ç ñ»Ýó ¹³ í³ Ý³Ý ùÇÝ »õ Ýñ³Ýó » Ï» Õ» ó³ Ï³Ý ³ í³Ý ¹áõ ÃÛáõ ÝÇó ÃáÕ Ý» Éáí 
ÙÇ³ÛÝ ³ñ ï³ ùÇÝ ï³ñ μ» ñ³Ý ß³Ý Ý»ñ: ²Ûë Ç Ù³ë ïáí μá Éá ñá íÇÝ ï³ñ μ»ñ μÝáõÛÃ 
áõ Ý»ñ ø»ÝÃñ μ» ñÇÇ ³ñ ù» åÇë Ïá åá ëÇ ³ é³ ù» Éáõ ÃÛáõ ÝÁ, á ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý»ñÝ 
³ë ïÇ ×³ Ý³ μ³ñ Ï³ ñá Õ³ ó³Ý Ñ³ë Ï³ Ý³É »õ ³ ñ»õÙï Û³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇÝ óáõÛó ï³É 
³ ñ» õ» É³³ ëá ñ³ Ï³Ý ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý Ý»ñ ùÇÝ ïñ³ Ù³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ï³ éáõó í³Í ùÁ 
»õ Ñ³ñë ïáõ ÃÛáõ ÝÁ: ²ñ ¹»Ý ÑÇ ß³ ï³Ï í³Í æáñç ä»ñ ëÇ ´»¹ ç» ñÁ (1815-1888), 
²ñ Ãáõñ æáÝ Ø³Ï ÉÇ ÝÁ (1858-1943) »õ à õÇÉ Û³Ù ¾ÛÝ ·»ñ à õÇ· ñ» ÙÁ (1873-1953), 
» ñ»ùÝ ¿É íÏ³ Û» óÇÝ ÙÇ μ³ ÝÇ Ù³ ëÇÝ` ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõÝ Ñ» ñ» ïÇ Ïá ëáõ ÃÛ³Ý Ù»ç 
Ù» Õ³¹ ñ»ÉÝ ³Ý ÑÇÙÝ ¿46: 

41 CHABOT, Jean Baptiste, Le Livre de la Chasteté, compose par Jésudenah, évêque de Baçrah. 
- Rome, 1896b (Mélanges d’archéologie et d’histoire ecclésiastiques publiés par L’École française 
de Rome, vol. XVI); GOUSSEN, H., Martyrius-Sahdona’s Leben und Werke, nach einer syrischen 
Handschrift in Strassburg i. E. Ein Beitrag zur Geschichte dee Katholizismus unter den Nestorianern. 
- Leipzig, 1897.

42 BRAUN, Oskar, Timothei patriarchae I epistulae (I). CSCO 74-75, Scriptores syri 30 (բնագիր), 
31 (լատ. թրգմն.), 1914-1915; Վերատպ.` Paris, 1953.

43 LABOURT, J., De Timotheo I nestorianorum patriarcha (728-823) et christianorum orientalium 
conditione sub chaliphis abbasidis. - Paris, 1904b.

44 HORST, L., Buch vom Beweis der Wahrheit des Glaubens. - Colmar, 1886.
45 [DE KELAITA], The Paradise of Eden by Mar Abhdiso Bar-Brikha, Metropolitan of Nisibin & 

Armenia, 1291-1316, A. D., Compared in Details With Six Ancient Mss./ Printed and Published by The 
Revd. Joseph E. Y. De KELAITA, Founder and Principal of the Assyrian School & Press, Mosul, 
1921-1928. First Edition - Urmia, 1916; Second Edition - Mosul, 1928.

46 Տե՛ս BADGER, 1852; MACLEAN, Arthur John and BROWNE, William Henry, The Catholi-
cos of the East and his people. The impressions of fi ve year’s work in the “Archbishop of Canterbury’s 
Assyrian Mission”. - London: S. P. C. K., 1892; WIGRAM, W[illiam]. A[inger]., The Doctrinal Posi-
tion of the Assyrian or East Syrian Church. Prefaced by a memorandum on our relation to the sepa-
rated churches of the East by John Wordsworth. – London: S. P. C. K., 1908; Տե՛ս նաեւ WIGRAM, 
W[illiam]. A[inger]., Rev., Intercommunion with the Assyrian Church. - London; Manchester: The 
Faith Press, 1920. - (Eastern Church Books); COAKLEY, J. F., The Church of the East and the Church 
of England. A History of the Archbishop of Canterbury’s Assyrian Mission. - Oxford: Clarendon Press, 
1992; Տե՛ս նաեւ COAKLEY, J. F., The Orthodoxy of the Church of the East: Some Early Voices.// The 
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Ðéá Ù»³ Ï³ Ãá ÉÇÏ ÙÇë Ç³Ý, á ñÇ ·áñ Íáõ Ý»áõ ÃÛáõ ÝÁ Ýß³ Ý³ íáñ í»ó 1830 Ã. Ýáñ, 
ø³Õ ¹»³ Ï³Ý » Ï» Õ» óáõ Ñéã³ Ïáõ Ùáí, Ãá Õ»É ¿ áã å³ Ï³ë Ãíáí í³ í» ñ³· ñ»ñ: 
¸Åμ³Ë ï³ μ³ñ ¹ñ³Ýù ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ³Ý Ñ³ ë³ Ý» ÉÇ »Ý áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáÕ Ý» ñÇ Ù»Í 
Ù³ ëÇ Ñ³ Ù³ñ: ² í» ÉÇ Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ »Ý, Çμ ñ»õ å³ï Ù³ Ï³Ý ³Ù μáÕ ç³ Ï³Ý áõ ëáõÙ-
Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ, 1902 Ã. ÉáõÛë ï» ë³Í ÞÙá õ»É æ³ ÙÇ ÉÇ »õ ø³Õ ¹»³ Ï³Ý » Ï» Õ» óáõ 
å³ï ñÇ³ñù Ø³ñ ¶Ç í³ñ ·Ç ë³ ²μ ¹Ç ßá øË³ Û³Ã Ã³ ÛÇ ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ47, 
á ñáÝù ÝíÇñ í³Í »Ý ØÇ ç³ ·»ï ùÇ » Ï» Õ» óáõ »õ Ðéá ÙÇ Ñ³ ñ³ μ» ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇÝ: 

Æ. ¹³ ñÇ Ï» ë» ñÇÝ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³Ý ·áñ ÍÁÝ Ã³ óÁ μÝá-
ñáß íáõÙ ¿ Ñ» ï»õ Û³É » ñ» õáõÛÃ Ý» ñáí: 

Ü³Ë »õ ³ é³ç í»ñ Éáõ Íáõ ÃÛ³Ý ¿ »Ý Ã³ñÏ íáõÙ ³ ñ»õÙï Û³Ý ÙÇë ëÇá Ý»ñ Ý» ñÇ 
·áñ Íáõ Ý»áõ ÃÛáõÝÝ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõÙ: Ø»ñ Ó³ íáñ ² ñ» õ»É ùáõÙ ï» ÕÇ áõ Ý» óáÕ 
Ýå³ ï³ Ï³ë É³ó ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý ÷á ÷á Ëáõ ÃÛáõÝ Ý»ñÝ ëïÇ åáõÙ »Ý Ýá ñá íÇ ³Ù ÷á-
÷»É ¹ñ³Ýó ³ñ¹ ÛáõÝ ùÁ Ýáñ å³ï Ù³ Ï³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³ ÝÇ ß» ÙÇÝ: º Ï» Õ» ó³-
Ï³Ý å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý »õ ¹á· Ù³ ÛÇ å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý á Éáñï Ý» ñáõÙ ÉáõÛë »Ý ï»ë ÝáõÙ 
Ýáñ ·ñù»ñ, áñ ï»Õ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÁ ÷áñ ÓáõÙ »Ý ëï»Õ Í»É Ýáñ ïíÛ³É Ý» ñÇ ÑÇ Ù³Ý 
íñ³ ³ ñ» õ» É³³ ëá ñ³ Ï³Ý ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³ ÝÁ ÝíÇñ í³Í μ³ ÅÇÝ Ý»ñ: ²Ûë ³ éáõ Ùáí Ñ»-
ï³ùñù ñáõ ÃÛáõÝÝ ³ í» ÉÇ áõ Å» Õ³ ó³í ØÇÝ ·³ Ý³ ÛÇ »ñ Ïáõ Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇó 
Ñ» ïá. ³ é³ çÇÝÝ ³ ëá ñ» ñ» ÝÇó ³Ý· É» ñ»Ý Ã³ñ· Ù³ Ý³Í Â»á ¹áñ Øá÷ ëáõ»ë ï³ óáõ 
Ð³ í³ ïÇ Ñ³Ý ·³ Ý³ ÏÇ Ù»Ï Ýáõ ÃÛáõÝÝ ¿ñ, »õ »ñÏ ñáñ ¹Á` Ýñ³ ÍÇ ë³ Ï³Ý-ËáñÑñ ¹³-
å³ß ï³ Ï³Ý áõ ëáõ óáõÙ Ý» ñÁ48: Þ³ï ·Çï Ý³ Ï³Ý Ý»ñ ëïÇå í³Í » Õ³Ý ÁÝ ¹áõ Ý» Éáõ, 
áñ ³ ëá ñ³ Ï³Ý ï³ñ μ» ñ³ ÏÇ Ù»ç Â»á ¹á ñÇ ÙÇïùÝ ³ í» ÉÇ ïñ³ Ù³ μ³Ý í³Í ¿, ÇÝ ãÁ 
í»ñ Ñ³ ÝáõÙ ¿ñ »ñ Ïáõ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ïÇ å» ñÇ` ³ ëá ñ³ Ï³Ý »õ Ñáõ Ý³ Ï³Ý ³ëï í³ Í³-
μ³ Ý³ Ï³Ý ¹åñáó Ý» ñÇ ÙÇ ç»õ μ³Ë Ù³Ý å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý Ï³ ñ» õá ñ³ ·áõÛÝ Ï» ï» ñÇó 
Ù» ÏÁ: 

²Ûë ³ Ù» ÝÇÝ ½áõ ·³ Ñ»é` ß³ ñáõ Ý³ Ï»ó É³Û Ý³ Ý³É ÑÝ³ ·Ç ï³ Ï³Ý Ñ³Ûï Ý³-
·áñ Íáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ »õ ëÏ½μÝ³Õμ Ûáõñ Ý» ñÇ ßñç³ Ý³ ÏÁ: ²í ñ» ÉÇáë Þï»Û ÝÇ »õ äáÉ 
ä»É Ûá ÛÇ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ êá· ¹Ç³ ÛÇ »õ ëá· ¹» ñ» ÝÇ Ñ»ï Ï³å í³Í ÝÛáõ Ã» ñÇ áõ-

Messenger ()dGyY)), Issue Number 11, Մարտ 31, 1995, էջ 32-35; ֆրանս. թրգմն.// Istina (Paris), 
XL, 1995, No. 2, էջ 178-181.

47 GIAMIL, S[amuel]., Genuinae relations inter Sedem apostolicam et Assyriorum orientalium seu 
Chaldaeorum Ecclesiam. Nunc majori ex parte primum editae historicisque adnotationibus illustratae/ 
cura et studio Samuelis Giamil. - Roma: E. Loescher, 1902; KHAYYAT, G. E., Syro-Orientales, seu 
Chaldaei Nestoriani et Romanorum Pontifi cum primates. - Romae, 1870.

48 [MINGANA, A.], Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Nicene Creed. - (Wood-
brooke Studies: ասորերեն, արաբերեն եւ գարշունի լեզուներով քրիստոնեական վավերագրեր. 
թարգմանությունն ու խմբագրումը՝ քննադատությամբ հանդերձ՝ Alphonse Mingana, Vol. 
V). - Cambridge: Heffer & Son Ltd., 1932; Տե՛ս նաեւ [MINGANA, A.], Commentary of Theodore 
of Mopsuestia on the Lord’s prayer and on the Sacraments of Baptism and Eucharist (Woodbrooke 
Studies: քրիստոնեական վավերագրեր. թարգմանությունն ու խմբագրումը՝ քննադատությամբ 
հանդերձ՝ Alphonse Mingana, ներածությունը՝ Rendel Harris. Vol. VI). - Cambridge: Heffer & Son 
Ltd., 1933.
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ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³Ý Ýáñ ËÃ³Ý Ñ³Ý ¹Ç ë³ ó³Ý: êá· ¹» ñ»Ý É»½ íáí ùñÇë ïá Ý»³ Ï³Ý 
Ýáñ í³ í» ñ³· ñ»ñ Ñ³Ûï Ý³ μ»ñ í» óÇÝ, »õ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ÙÇë Ç³ ÛÇ å³ï Ùáõ-
ÃÛáõ ÝÁ Ýá ñÇó ·ñ³ í»ó ·Ç ï³ Ï³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ áõ ß³¹ ñáõ ÃÛáõ ÝÁ49: ² í» ÉÇÝ, Ì³Û ñ³-
·áõÛÝ ² ñ» õ»É ùáõÙ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë âÇ Ý³ë ï³ ÝáõÙ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ Í³ í³É-
Ù³Ý Ù³ ëÇÝ íÏ³ Ûáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Ïáõ ï³ Ïáõ ÙÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõ ÃÛáõÝ ïí»ó Ý³Ë Ý³ Ï³Ý 
»½ ñ³ Ñ³Ý ·áõÙ Ý»ñ ³ Ý» Éáõ: ²Ûë Í³ í³ ÉáõÝ áõ ÁÝ ¹³ñ Ó³Ï ÝÛáõ ÃÁ Ñ³ Ù³ Ï³ñ· í»ó »õ 
Ññ³ ï³ ñ³Ï í»ó ×³ åá Ý³ óÇ ·Çï Ý³ Ï³Ý Úá ßÇ ñá ê³» ÏÇÇ ÏáÕ ÙÇó50: Ø»ñ ³ß Ë³-
ïáõ ÃÛ³Ý Ñ³ Ù³ñ Ñ³ï Ï³ å»ë ³ñ Å» ù³ íáñ »Ý ³ ñ» õ»É Û³Ý í³ í» ñ³· ñ» ñÇ Ýñ³` 
¹³ í³ Ý³ μ³ Ý³ Ï³Ý í»ñ Éáõ Íáõ ÃÛ³Ý ÷áñ Ó» ñÁ: Ì³Û ñ³ ·áõÛÝ ² ñ» õ»É ùÇ Ïñá Ý³ Ï³Ý 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³ ÝÁ ÝíÇñ í³Í Ñ» ï³ ·³ ÛÇ ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ μ³ ó³ Ñ³Û ï» óÇÝ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ÙÇë ëÇá Ý»ñ Ý» ñÇ 
·³ Õ³ ÷³ ñ³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõ ÃÛ³Ý ·áñ ÍÁÝ Ã³ óÁ: 

àã å³ Ï³ë Ãíáí áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ Ññ³ ï³ ñ³Ï í» óÇÝ Ý³»õ ³ ñ» õ»-
É³³ ëá ñ³ Ï³Ý ÙÇë Ç³ ÛÇ Ù»Ï ³ÛÉ ³ñ¹ ÛáõÝù Ñ³Ý ¹Ç ë³ óáÕ ÐÝ¹Ï³ë ï³ ÝÇ ùñÇë ïá-
Ý»áõ ÃÛ³Ý í» ñ³ μ»ñ Û³É: ê³ Ï³ÛÝ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ Û³óù Ý» ñÇ ½³ñ ·³ó-
Ù³Ý áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³Ý ï» ë³ Ï» ïÇó ¹ñ³Ýù ³Û¹ ù³Ý ¿É ³ñ Å» ù³ íáñ ã»Ý: 

¶Ç ï³ Ï³Ý Ù» Ãá ¹³ μ³ Ýáõ ÃÛ³Ý »õ ÙÇ çáó Ý» ñÇ ½³ñ ·³ óáõ ÙÁ ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ 
ëïÇ åáõÙ ¿ñ ·Çï Ý³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ` í» ñ³ ¹³é Ý³ Éáõ ³ñ ¹»Ý Ñ³Ûï ÝÇ ³ ÝáõÝ Ý» ñÇÝ áõ 
ÝÛáõ Ã» ñÇÝ` í»ñ Ñ³ Ý» Éáí å³ï Ù³ Ï³Ý »õ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ù³Ý ñ³ Ù³ë Ýáõ-
ÃÛáõÝ Ý»ñ, ëï»Õ Í» Éáí ³Û¹ » Ï» Õ» óáõ ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ñ³-
Û³óù Ý» ñÇ »õ » Ï» Õ» ó³ Ï³Ý ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý ³ é³ í»É ³Ù μáÕ ç³ Ï³Ý å³ï Ï» ñÁ: 
²Ûë åÇ ëáí, Æ. ¹³ñÝ ³Ù μáÕ çáõ ÃÛ³Ùμ ³Ý ó³í Ý»Õ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ-
ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ Ùáí: 

²Ûë ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ² ñ»õ Ùáõï ùáõÙ ³ñ ï³ ·³Õ ÃÇ ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ëÏëáõÙ »Ý ÁÝ ¹³ñ-
Ó³Ï í»É ³ ñ» õ» É³³ ëá ñ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÁ: ² ñ»õÙï Û³Ý ³ß Ë³ñ ÑÁ Ýá ñÇó Ñ³Ý-
¹Ç å»ó ³ ñ» õ» É³³ ëá ñ³ Ï³Ý ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³ÝÝ` ³Ûë ³Ý ·³Ù ³ñ ¹»Ý Çñ ÇëÏ ï³ ñ³Í-
ùáõÙ: Üñ³ ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ ï» Õ» Ïáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ñ ³Û É»õë ëï³ Ý³É 
áõÕ Õ³ ÏÇ Ï»ñ åáí, ³ é³Ýó ÙÇç Ýáñ ¹áõ ÃÛ³Ý: êñ³Ý Ñ» ï» õáõÙ ¿ ³ ëá ñ³ Ï³Ý Ñ³-
Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ ß³ñùÝ ê÷Ûáõé ùáõÙ: ÈáõÛë »Ý ï»ë-
ÝáõÙ Ø³ñ Ü³ñ ë³ ÛÇ ù³ ñá½ Ý» ñÇ »ñÏ Ñ³ ïáñ Åá Õá í³ ÍáõÝ51, Ø³ñ ²μ ¹Ç ßá μ³ñ 

49 СМИРНОВА, О. И., Согд. (К истории изучения страны и о задачах ее исследования).// ПС 
21 (84), Л.: Наука, 1970, էջ 121-150; ХРОМОВ, А. Л., Памятники согдийской, среднеперсидской, 
парфянской, бактрийской, новоперсидской письменности.// Восточный Туркестан в древности 
и раннем средневековье. Этнос. Языки. Религии./ խմբ.՝ Б. А. Литвинский: Տաջիկստանի ՍՍՀ 
ԳԱ-ի ակադեմիկոս, - М., 1992, гл. 8, էջ 271-306:
50 SAEKI, Yoshiro, P., The Nestorian Documents and Relics in China. / by P. Y. Saeki, D. Litt. - 1937; 
Բ. հրատ. Tokyo: Maruzen, 1951..

51 NARSAI, Homilies. 2 vols. - San Francisco: Patriarchal Press, 1970.
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´» ñÇ Ë³ ØÍμÝ» óáõ §Ø³ñ ·³ ñÇï¦ »ñ ÏÇ` Ï³ Ãá ÕÇ Ïáë Ø³ñ Æ ß³ êÇÙ ËáõÝ Æ¶-Ç 
ÏáÕ ÙÇó Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í³Í ³Ý· É» ñ»Ý Ã³ñ· Ù³ Ýáõ ÃÛáõ ÝÁ52:

ì³ñ ¹³ å» ï³ Ï³Ý ÷á ËÁÙμéÝ Ù³Ý ï» ë³ Ï» ïÇó Ñ³ï Ï³ å»ë Ï³ ñ» õáñ 
¿ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý »ñÏ Ëá ëáõ ÃÛáõ ÝÁ, á ñÁ Ï³½ Ù³ Ï»ñå í»É ¿ñ Pro-Oriente 
ËáñÑñ ¹³Ï ó³ Ï³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ ÏáÕ ÙÇó: ²ÛÝ Ç í»ñ çá μ» ñ»ó 1994 Ã. Ï³ Ãá ÕÇ Ïáë-
å³ï ñÇ³ñù Ø³ñ ¸ÇÝ Ë³ ¸.-Ç »õ Ðéá ÙÇ å³å Ðáí Ñ³Ý Ý»ë-äá Õáë ´.-Ç ÙÇ ç»õ 
§ÀÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ùñÇë ïá ë³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ñéã³ Ï³· ñÇ¦ ëïá ñ³·ñ Ù³ ÝÁ, á ñÇ μáõÝ ï»ùë-
ïÁ Ï³½Ù í»É ¿ñ ³ ëá ñ» ñ»Ý53: ÐÇÙ Ý³ Ï³Ý ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ñ ó» ñÇ ßáõñç 
»ñÏ Ëá ëáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ ß³ ñáõ Ý³Ï íáõÙ »Ý54: 

ä³ Ï³ë Ï³ ñ» õáñ ã¿ Ý³»õ ³ ñ» õ» É³³ ëá ñ³ Ï³Ý » Ï» Õ» óáõ å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý »õ 
³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³Ý ¹Ç ï³ñ Ïáõ ÙÁ éáõë ·Ç ï³ Ï³Ý ßñç³ Ý³Ï Ý»-
ñáõÙ55: 

èáõ ë³ë ï³ ÝÁ »õ ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óÇÝ å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ý ¹Ç å»É »Ý ÁÝ-
¹³ Ù» ÝÁ ÙÇ ù³ ÝÇ ³Ý ·³Ù: ² é³ çÇ ÝÁ, áñ ÏñáõÙ ¿ ½áõï ï» ë³ Ï³Ý μÝáõÛÃ, Ï³ ñ»-
ÉÇ ¿ Ñ³ Ù³ ñ»É ³ÛÝ å³ï Ï» ñ³ óáõÙÝ ² ñ» õ»É ùÇ áõ ³ ñ» õ»Éù óÇ Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É, áñ 
éáõë Ý» ñÁ Å³ é³Ý ·» óÇÝ μÛáõ ½³Ý ¹³ óÇ Ý» ñÇó ëï³ ó³Í ùñÇë ïá Ý»³ Ï³Ý ÙÏñïáõ-
ÃÛ³Ùμ: ²Ûë ï»Õ Ï³ ñ» õáñ ¿ ß»ß ï»É Ý³»õ ³ ëá ñ³ Ï³Ý » Ï» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇ` Ð³ Ïáμ 
ØÍμÝ» óáõ »õ º÷ ñ»Ù ² ëá ñáõ, Ý³»õ å³ñ ëÇó Ý³ Ñ³ ï³Ï Ý» ñÇ áõ íÏ³ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ 
»ñ Ï» ñÇ ³é Ï³ Ûáõ ÃÛáõ ÝÁ éáõ ë» ñ» Ýáí, ÇÝã å»ë Ý³»õ Ý»ë ïá ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ 
å³ï Ï» ñ³ óáõÙ Ý» ñÁ: 

52 O’DISHOO, Mar, Metr. Of Suwa (Nisibin) and Armenia, The book of Marganitha (The Pearl) 
on the Truth of Christianity: Թարգմանությունը, համապատասխան հատվածների վերաբերյալ 
հայրաբանական մեջբերումները, Արեւելքի Եկեղեցու պատրիարքների անվանացանկն ու 
սուրբգրային եւ եկեղեցական բնույթի գրվածքների ցանկը՝ H. H. Mar Eshai Shimun XXIII, 
Արեւելքի Եկեղեցու կաթողիկոս-պատրիարք; - Ernakulam (Kerala): Mar Themotheus Memorial 
Printing & Publishing House Limited, [1965]. (Վերատպ.՝ Chicago: The Literary Committee of the As-
syrian Church of the East, 1988); Հմմտ. Voice from the East - )XNdM oM )LQ, Vol. 8, No. 2 (April/June), 
1989, էջ 15:

53 29 հունվարի 1998-ով թվագրված` Բեռնար Դյուպյուիի մասնավոր նամակը` վերոնշյալ 
հռչակագրի ասոր. բնագիրը// The Messenger ()dGyY)), Issue Number 11, Մարտ 31, 1995, էջ 43-45:

54 Syriac Dialogue I-IV. First-fourth Non-Offi cial Consultation on Dialogue within the Syriac Tra-
dition. - Vienna: Pro Oriente, 1994-2001.

55 Հայ իրականության մեջ առաջին անգամ ասորագիտության, եւ մասնավորապես նես-
տորական կամ Արեւելքի եկեղեցու պատմության ոլորտում կատարած իր նշանակալի ուսում-
նասիրությամբ առանձնանում է Ե. Տեր-Մինասյանը, որի հրատարակած հոդվածներն ու մե-
նագրությունը, փաստորեն, հիմք հանդիսացան հայ իրականության մեջ ասորագիտական 
հոսանք ձեւավորելու համար (Ե. Տեր-Մինասյանի գիտական ժառանգության մասին տե՛ս 
Կ. Յուզբաշյան, «Երվանդ Տեր-Մինասյանի գիտական ժառանգությունը (Ծննդյան 100-ամյակի 
առթիվ)» Պատմա-բանասիրական հանդես 1 (1979), էջ 87-95): Սակայն խորհրդային 
կարգերի հաստատումով, այդպես էլ հնարավոր չեղավ ասորագիտությունը եւ մասնավորապես 
հայ դավանաբանական մտքի պատմության համար այդքան կարեւոր` Արեւելքի ասորական 
եկեղեցու աստվածաբանության ուսումնասիրությունը հասցնել պատշաճ գիտական 
մակարդակի: Հետագայի հայ ասորագետ մասնագետները (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Հ. Մելքոնյան) 
ավելի շատ ուսումնասիրեցին հայ-ասորական հարաբերությունների գիտական կարեւոր ոլորտը 
(ծնթ. թրգմն.): 
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ºñÏ ñáñ¹ Ñ³Ý ¹Ç åáõ ÙÁ ï» ÕÇ ¿ áõ Ý» ó»É ùÇã ³ í» ÉÇ áõß, ³ í» ÉÇ Ç ñ³ Ï³Ý ÑÇÙ ùÇ 
íñ³, »ñμ éáõë Ý» ñÁ Í³ Ýá Ã³ ó³Ý ÙáÝ ÕáÉ Ý» ñÇÝ, á ñáÝó ÙÇ Ù³ ëÁ Ñ³ ñáõÙ ¿ñ Ý»ë ïá-
ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛ³ ÝÁ: ê³ Ï³ÛÝ » Ï» Õ» ó³ Ï³Ý á ñ» õÇ ó» Ñ³ ñ³ μ» ñáõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ íÏ³-
Ûáõ ÃÛáõÝ ãÇ å³Ñ å³Ý í»É: ²Ûë ³ éáõ Ùáí ³ñ í³Í ÷áù ñ³ Í³ í³É áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ-
ÃÛáõÝ Ý» ñÁ ÑÇÙÝ í³Í »Ý ·áõ ß³ ÏáõÙ Ý» ñÇ íñ³56: ÐÇ ß³ ï³ Ïáõ ÃÛ³Ý ³ñ Å³ ÝÇ »Ý éáõë 
ÑÝ³ ÍÇ ë³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ï³ ñ³Í í³Í §´» Éá íá¹ Û» ÛÇ¦ Ù³ ëÇÝ É» ·»Ý¹ Ý» ñÁ, 
á ñáÝù ï» Õ» Ïáõ ÃÛ³Ý Ç Ù³ë ïáí á ñ» õ¿ Ï³ ñ» õá ñáõ ÃÛáõÝ ã»Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ Ù»ñ 
ÝÛáõ ÃÇ Ñ³ Ù³ñ: ² ëÇ³ ÛáõÙ ³ ëá ñ³ É» ½áõ ùñÇë ïáÝ Û³ Ý» ñÇ ·á Ûáõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇÝ ï»-
Õ» Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáõÙ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ·ïÝ»É å³ï Ù³ Ï³Ý Ñ»Ýù áõ Ý» óáÕ ¹ñí³· Ý»ñ, á ñáÝù 
Ñ³ï Ï³ å»ë Ï³ ñ» õáñ »Ý å³ï Ù³ ·Ç ï³ Ï³Ý ï» ë³ Ï» ïÇó: 

ÄÀ. ¹³ ñáõÙ, ³ëï í³ Í³ßÝ ã³ ·Ç ï³ Ï³Ý áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ ßñç³-
Ý³Ï Ý» ñáõÙ ï³ ñ» ñ³ ÛÇÝ ÷áñ Ó»ñ ¿ÇÝ ³ñ íáõÙ §³ ëá ñ³ ù³Õ ¹»³ Ï³Ý É» ½áõ Ý» ñÇ¦ 
¹³ ë³ í³Ý¹ Ù³Ý áõÕ Õáõ ÃÛ³Ùμ: 1703 Ã. Çñ ¹åñá óÁ μ³ ó»ó μá Õá ù³ Ï³Ý » ñ»ó Æ. ¾. 
¶ÉÛáõ ÏÁ (1652-1705), á ñÇ Õ» Ï³ í³ ñáõ ÃÛáõ ÝÁ á ñáß Å³ Ù³ Ý³Ï ß³ ñáõ Ý³ Ï»ó Úá Ñ³Ý 
ì»ñ Ý»ñ ä³áõ ½»Ý (1670-1735)57: ²Ûë μá Éáñ ¹³ ëÁÝ Ã³ó Ý» ñÁ, ë³ Ï³ÛÝ, áõ Ý»ÇÝ 
½áõï μ³ Ý³ ëÇ ñ³ Ï³Ý μÝáõÛÃ: 

ÆÝã å»ë ² ñ»õ Ùáõï ùáõÙ, èáõ ë³ë ï³ ÝáõÙ ÝáõÛÝ å»ë Ù³Ý ñ³ Ù³ëÝ, Ýå³ ï³-
Ï³áõÕÕ í³Í å³ï Ù³ Ï³Ý áõ ëá õáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ ëÏëí» óÇÝ ·³ Õáõ Ã³ ñ³ ñ³-
Ï³Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ýáõ ÃÛ³Ý ßñç³ ÝáõÙ: 1828 Ã. éáõ ë³ Ï³Ý ½áñ ù» ñÇª àõñ ÙÇ³ Å³-
Ù³ Ý» Éáõó Ñ» ïá Éáõ ñ»ñ ï³ ñ³Í í» óÇÝ, áñ ³Ûë ï»Õ Ý³ Ë³ å³ï ñ³ëï í» Éáõ ¿ èáõ-
ë³ Ï³Ý Ñ³ ïáõÏ ³ é³ ù» Éáõ ÃÛ³Ý (ÙÇ ëÇ³ ÛÇ) μ³ óáõ ÙÁ: ²Ûë Ç ñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí 
¿ñ Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë Ý»ñßÝã í³Í ä³É É³ ¹Çáë ì³ñ ¹³ å» ïÇ (Î³ ý³ ñáí), áí 
Ý³»õ âÇ Ý³ Ï³Ý Ñ³ ïáõÏ ³ é³ ù» Éáõ ÃÛ³Ý Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇó ¿ñ, ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõ ÝÁ` 
§øñÇë ïá Ý»áõ ÃÛ³Ý ÑÝ³ ·áõÛÝ Ñ»ï ù»ñ âÇ Ý³ë ï³ ÝáõÙ ãÇ Ý³ Ï³Ý ëÏ½μÝ³Õμ Ûáõñ-
Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ¦ (1870 Ã.): 

ê» ÙÇ ñ» ãÇ» ÛÇ Ñ³Ûï Ý³ ·áñ Íáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ »õ ¹ñ³Ýó Ñ» ï» õ³Í Ç ñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÛáõÝ-
Ý» ñÁ (1898 Ã. Ù³ñ ïÇ 25-ÇÝ ³ ëá ñ³ Ý»ë ïá ñ³ Ï³Ý Ý» ñÇ ÙÇ³ óáõ ÙÁ èáõë úñ Ãá ¹áùë 
» Ï» Õ» óáõÝ) ² ñ» õ»É ùÇ » Ï» Õ» óáõ ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý ÝÏ³ï Ù³Ùμ Ñ» ï³ùñù ñáõ ÃÛ³Ý Ýáñ 
Ã³÷ áõ ³ ÉÇù ³ é³ç μ» ñ» óÇÝ: êÏë» óÇÝ ÉáõÛë ï»ë Ý»É ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ, á ñáÝù 
Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë ÝíÇñ í³Í ¿ÇÝ ³ ñ» õ» É³-³ ëá ñ³ Ï³Ý ùñÇë ïá Ý»áõ ÃÛ³Ý å³ï-

56 ВЕРНАДСКИЙ, Г. В., К вопросу о вероисповедании монгольских послов 1223 года./ VER-
NADSKY, G., Were the Mongol envoys of 1223 Christians?// Сборник статьей по археологии и 
византиноведению, издаваемый семинарием имени Н. П. КОНДАКОВА, III. (SEMINARIUM 
KONDAKOVIANUM. Receuil d’études. Archéologie. Histoire de l’art. Études byzantines) - Прага 
(Prague): Seminarium Kondakovianum, 1929, էջ 145-148; ГУМИЛЕВ, Л. Н., В поисках вымыш-
ленного царства. - М.: Наука, 1970; ibid. - СПБ: Абрис, 1994.

57 КРАЧКОВСКИЙ, И. Ю., Очерки по истории русской арабистики. - М.-Л.: Изд.-во АН 
СССР, 1950, էջ 44:
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Ùáõ ÃÛ³ ÝÁ58, ¹» åÇ ² ñ» õ»Éù Ýñ³ ï³ ñ³Í Ù³ ÝÁ59, ²Ý ïÇáù Û³Ý ¹åñá óÇ Ù»Ï Ýá Õ³-
Ï³Ý ³ñ í»ë ïÇÝ áõ ³ëï í³ Í³ μ³ Ýáõ ÃÛ³ ÝÁ60: ÖÇßï ¿, ó³ ñ³ Ï³Ý ·ñ³ùÝ Ýáõ ÃÛáõ ÝÁ 
ß³ï É³ÛÝ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ ã¿ñ ï³ ÉÇë Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³-
Ï³Ý Ñ» ï³ ½á ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ, ë³ Ï³ÛÝ å³ï Ù³ μ³Ý Ý»ñÝ áõ ³ ñ» õ» É³ ·»ï-
Ý»ñÝ ³Û¹ ³ éáõ Ùáí Ç ñ»Ýó μ³ í³ Ï³Ý ³ ½³ï ¿ÇÝ ½·áõÙ: 

1917 Ã. ÙÇ ·ñ³ùÝ Ýáõ ÃÛáõ ÝÁ ÷á Ë³ ñÇÝ í»ó ÙÛáõ ëáí, »õ ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ³ëï-
í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý Ñ» ï³ ½á ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ ¹³ñ Ó³Ý ³ÝÑ Ý³ ñÇÝ áõ ³ ÝÇ ñ³ ·áñ Í» ÉÇ: 
² ëá ñ³ Ï³Ý ³ í³Ý ¹áõ ÃÛ³Ý áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛáõ ÝÁ ß³ ñáõ Ý³Ï íáõÙ ¿ñ Ü. ì. äÇ ·áõ-
É»õë Ï³ Û³ ÛÇ ßÝáñ ÑÇí (1894-1970)61, áñÁ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ » Õ»É ¿ñ ä. Î. Îá Ïáí óá í³-
ÛÇ (1861-1941) »õ ². ä. ²É Û³í ¹Ç Ý³ ÛÇ (1885-1965) ³ ß³ Ï»ñ ïÁ: ÆÝã í» ñ³ μ» ñáõÙ 
¿ ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³ ÝÁ, ³ÛÝ ÑÇÙ Ý³-
Ï³ ÝáõÙ ÁÝ Ã³ ÝáõÙ ¿ñ ³ ñ»õÙï Û³Ý Ññ³ å³ ñ³ ÏáõÙ Ý» ñÇ ·Í³Í ×³ Ý³ å³ñ Ñáí: 
²Û¹ åÇ ëÇ ÁÝ ¹û ñÇ Ý³ ÏáõÙ Ý»ñÝ ³Û¹ ù³Ý ¿É ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï ã¿ÇÝ Ï³ ñáÕ ÉÇ Ý»É: ²Ûë 
³ Ù» ÝÇÝ ½áõ ·³ Ñ»é ß³ ñáõ Ý³Ï íáõÙ ¿ÇÝ ØÇ çÇÝ ² ëÇ³ ÛáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ ã³ ÷³-
½³Ýó ³ñ Å» ù³ íáñ ÑÝ³ ·Ç ï³ Ï³Ý å» ÕáõÙ Ý» ñÁ, á ñáÝó ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ ÝáõÛÝ å»ë 
ß³ï ùÇã μ³Ý Ï³ ñáÕ ¿ÇÝ ï³É ¹á· Ù³ ÛÇ å³ï Ùáõ ÃÛ³Ý áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ ÃÛ³ ÝÁ 
(Dogmengeschichte): 

¾ ÙÇ· ñ³ óÇ³ ÛáõÙ ·ïÝíáÕ éáõë ³ëï í³ Í³ μ³ Ý³ Ï³Ý ¹åñá óÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ-
óÇã Ý» ñÇ Ñ» ï³ ½á ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ μéÝ»É ¿ÇÝ Ç ñ»Ýó ³ ñ»õÙï Û³Ý ·áñ ÍÁÝ Ï»ñ Ý» ñÇ áõ-
ÕÇÝ. ³Ûë ï»Õ ÝáõÛÝ å»ë ëï»ÕÍ íáõÙ »Ý ÙÇ ù³ ÝÇ ÝÙ³ Ý³ ïÇå ³ß Ë³ ïáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ` 
ÝíÇñ í³Í ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ » Ï» Õ» ó³ Ï³Ý å³ï Ùáõ ÃÛ³ÝÝ áõ ¹á· Ù³ ÛÇ å³ï Ùáõ ÃÛ³-

58 МАЛОМА, Я., Несториане и округ Хеккари.// Известия Кавказского отдела Имп. Русского 
географического общества (ИКО ИРГО) (Тифлис), т. 2, No. 4, 1873, էջ 152-166; СОФОНИЯ 
(СОКОЛЬСКИЙ), еп. Туркестанский [и Ташкентский], Современный быт и литургия христи-
ан инославных иаковитов и несториан с кратким очерком их иерархического состава, церковно-
сти, богослужения и всего, что принадлежит к отправлению их церковных служб, особенно же 
их литургии… . - СПБ, 1876; БОЛОТОВ, В. В., Из истории Церкви Сиро-Персидской. - СПБ : 
Типография А. П. Лопухина, 1901; Райт, В[ильям]., Краткий очерк истории сирийской литера-
туры; անգլ. թրգմն.` К. А. Тураев, գլխավոր խմբ.՝ П. К. Коковцова. - СПБ, 1902. 

59 Տե՛ս ПАНТУСОВ, (Բ. հրատ.), 1886; Տե՛ս ХВОЛЬСОН, 1886, 1890; Տե՛ս ЛЮТОВ, 1886; 
Տե՛ս ЯДРИНЦЕВ, (Բ. հրատ.), 1886; Տե՛ս НИКОЛЬСКИЙ, 1888; Տե՛ս RADLOFF, 1888; Տե՛ս 
СЛУЦКИЙ, 1889-1891; Տե՛ս БАРТОЛЬД, (Բ. հրատ.), 1893; Տե՛ս КОРШ, 1893; Տե՛ս նաեւ КО-
КОВЦОВ, П. К., Несколько новых надгробных камней с христианского-сирийскими надписями 
из Средней Азии.// ИАН, Сер. VI, т. 1, No. 12. - СПБ, 1907, էջ 427-458; Mélanges asiatiques, tires du 
Bulletin de l’Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg (MA), t. 13, 1908, էջ 41-72:

60 СОКОЛОВ, П., Толкование ветхозаветных писаний в антиохийской школе.// Чтения в 
Обществе Любителей Духовного Просвещения (ЧОЛДП), 1887; Տե՛ս նաեւ ГУРЬЕВ, Петр, 
Феодор, еп. Мопсуестский. - Москва, 1890; Տե՛ս նաեւ ГЛУБОКОВСКИЙ, Н. Н., Блаженный 
Феодорит, епископ Киррский, Его жизнь и литературная деятельность. 2 тома. - Москва, 1890.

61 Ն. Վ. Պիգուլեւսկայայի տպագրված աշխատությունների ամբողջական ցուցակը, տե՛ս՝ 
ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Ближний Восток. Византия. Славяне. - Л., 1976, էջ 50-62 կամ// Աթռա 
(Հայրենիք) - )rt) No. 6/1996, СПБ - Чикаго, էջ 19-21:
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ÝÁ, áñ ï»Õ »ñ μ»ÙÝ-»ñ μ»ÙÝ Ý» ñ³é íáõÙ ¿ÇÝ ³Ý ïÇáù Û³Ý »õ ÙÇ ç³ ·»ïù Û³Ý ³ í³Ý-
¹áõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇÝ ÝíÇñ í³Í μ³ ÅÇÝ Ý»ñ62:

Ափ րա հատ

(270/285-345)

Ափ րա հա տի ճա ռե րը կամ «ցոյցք»-ե րը ()tYwx= - takhviyata)63 ա սո րե րե-

նից հա յե րեն են թարգ ման վել ար դեն Ե. դա րի վեր ջին` իբ րեւ հե ղի նակ ըն դու-

նե լով Ս. Հա կոբ Մծբ նե ցուն: Հենց այս հե ղի նա կա յին պատ կա նե լու թյամբ կար-

դի նալ Նի կոլ լո Ան տո նել լին 1756 թ. հրա տա րա կեց հա յե րեն գրա բար տեքս տը` 

լա տի նե րեն փո խադ րու թյուն-թարգ մա նու թյամբ64: 1869 թ. պրո ֆե սոր Ո ւիլ յամ 

Ռայթն Ափ րա հա տի քսա նե րեք ճա ռե րը հրա տա րա կեց Լոն դո նում65: Դ րան ցից 

ա ռա ջին տա սը գրված են նա մա կի տես քով եւ թվագր վում են հա մա պա տաս-

խա նա բար 336-337 թթ., մնա ցած տաս ներ կու սը, նա խորդ նե րի հետ միա ցած 

լի նե լով այբ բե նա կան կար գով, թվագր վում են 343-344 թթ., իսկ վեր ջի նը` 345 թ. 

օ գոս տո սով: 

Ափ րա հա տի եր կում առ կա չէ քրիս տո սա բա նա կան հա մա կարգ ված ուս-

մունք: Ակն հայտ է, որ դրանց հե ղի նա կը պատ կա նում է ա րա մեա խոս ե կե ղե-

ցու ուս մուն քի զար գաց ման այն վաղ շրջա նին, երբ կա պը հու նա-լա տի նա կան 

քրիս տո նեա կան աշ խար հի հետ գրե թե իս պառ բա ցա կա յում էր66: Իգ նա սիո Օր-

տից դե Ուր բի նա յի (Ignatio Ortiz de Urbina) եւ Ար թուր Վոո բու սի (Arthur Vööbus) 
ու սում նա սի րու թյուն նե րից, այ նո ւա մե նայ նիվ, պարզ դար ձավ, որ Ափ րա հա տի 

եր կում կա րե լի է թե րեւս մի քա նի քրիս տո սա բա նա կան եզ րա հան գում ա ռանձ-

նաց նել: Սա կայն դրանք չեն բխում հա մա կարգ ված վկա յու թյուն նե րից, դրանց 

62 ФЛОРОВСКИЙ, Г. В., Восточные отцы IV века. – Париж, 1931 (Վերատպ.՝ М., 1992); Տե՛ս 
նաեւ ФЛОРОВСКИЙ, Г. В., Византийские отцы V-VIII [веков]. – Париж, 1933 (Վերատպ.՝ М., 
1992); КАРТАШЕВ, А. В., III-й Вселенский Собор.// КАРТАШЕВ, А. В., На путях к Вселенскому 
Собору. - Paris: YMCA PRESS, 1932, էջ 72-140. - Материал целиком включен в: КАРТАШЕВ, А. 
В., Вселенские Соборы. - Мадрид, 1963; ibid. - М.: Республика, 1994; БУЛГАКОВ, Сергий Н., 
прот., Агнец Божий. (О Богочеловечестве, Ч. 1) - Париж: YMCA-Press, 1933; ibid. – М.: Ун-т осн. 
прот. А. Менем, 2000: Հայ իրականության մեջ Արեւելքի քրիստոնեական եկեղեցուն նվիրված 
ուսումնասիրությունները գերազանցապես հանդես էին գալիս իբրեւ հայ-ասորական հարաբե-
րությունների ուսումնասիրությունից ածանցված իրողություններ:

63 От )wX (ywX) - «ցույց տալ», «բացահայտել»: Երբեմն այն թարգմանվում է «ցուցադրում», 
ինչպես նաեւ «քարոզ» իմաստներով:

64 Տե՛ս ANTONELLI, 1756, 1765.
65 WRIGHT, W., The Homilies of Aphraates the Persian Sage, Բրիտանական թանգարանում 

պահվող Ե. Եւ Զ. Դարերի ասոր. Ձեռագրերի հիման վրա կատարված հրատարակություն, Lon-
don, 1869.

66 BURKITT, F. Crawford, Early Christianity Outside the Roman Empire. - Cambridge: CUP, 
1899. Comp.: idem, Early Eastern Christianity Outside the Roman Empire. St. Margaret’s Lectures on 
the Syriac Speaking Chruch.- London: John Murray, 1904; Deut.: Urchristentum im Orient./ Deutsch 
von E. Preuschen. - Freiburg, 1907.



36 ÜÆÎàÈ²Ú êºÈº¼ÜÚàì  2015 º

մեջ առ կա չէ Ք րիս տո սի աստ վա ծու թյան մա սին Նի կիա յի ժո ղո վում ձե ւա կերպ-

ված հստակ պատ կե րա ցու մը. ի դեպ, Ափ րա հա տը եր բեք չի նշում Նի կիա յի 

ժո ղո վի մա սին: Ն րա եր կե րում բա ցա կա յում են Ա Տիե զե րա ժո ղո վի “Աս տո ւած 

ճշմա րիտ յԱս տու ծոյ ճշմար տէ” եւ “հա մա գոյ Հօր” դա վա նա բա նա կան սահ մա-

նում նե րը: Ափ րա հա տը Ք րիս տո սին ան վա նում է Աստ ված67: Բայց դրա նով նա 

իր քննա դա տա կան սլաքն ուղ ղում է ոչ թե ա րիո սա կան նե րի, այլ հրեա նե րի 

դեմ, ով քեր քրիս տոն յա նե րի դեմ ի րենց հիմ նա կան մե ղադ րան քը ձե ւա կեր պում 

էին հե տեւ յալ կերպ. “ Դուք երկր պա գում ու ծա ռա յում եք մար դու, ով ծնվեց եւ 

խաչ վեց, եւ դեռ դուք մար դու որ դուն Աստ ված եք հա մա րում, եւ չնա յած Աստ-

ված ոչ մի որ դի չու նի, դուք ա սում եք, թե այդ խաչ յալ Հի սուսն Աստ ծո Որ դին 

է”68: Իր « Ցոյցք»-ի մեջ, Մար Ափ րա հա տը, դի մե լով հա վա տա կից եղ բայր նե րին, 

այս մե ղադ րան քին պա տաս խա նում է. « Սի րե լի նե՛ր, սրան ի պա տաս խան ես 

ձեզ ցույց կտամ, որ չափ կնե րի իմ անն շան կա րո ղու թյու նը, թե երբ մենք գի-

տակ ցում ենք Ն րա՝ Աստ վա ծոր դի լի նե լը եւ միա ժա մա նակ ան վա նում նրան 

Աստ ված ()hL) - Ա լա հա) եւ Տեր ()YrM - Մար յա), ոչ մի ար տա սո վոր բան չենք 

ա նում, եւ ն րան ոչ մի ար տա սո վոր ա նուն չենք տա լիս, ո րը նրանք (հրեա նե րը) 

չէին օգ տա գոր ծի: Մեզ հա մար, ի հար կե, կաս կա ծից դուրս է, որ Հի սուս՝ մեր 

Տե րը, Աստ ված է ()hL)), Աստ ծո Որ դի ()hL) rB - Բար Ա լա հա), ունի Թա գա-

վոր ու Թա գա վո րոր դի, Լույս՝ Լույ սից, Ա րա րիչ ()*rB - բա րե) եւ Խորհր դա կից, 

Ա ռաջ նորդ եւ Ճա նա պարհ, Փր կիչ եւ Հո վիվ, Հա մախմ բող եւ Դուռ, Մար գա րիտ 

եւ Լապ տեր, եւ դեռ շատ այլ ա նուն ներ, ո րոն ցով նա կոչ վում է: Թող նենք հի մա 

դրանք մի կողմ եւ  ա պա ցու ցենք, որ Նա՝ Աստ ծուց ե կա ծը, Աստ ծո Որ դին է եւ 

Աստ ված»69:

Իր հե տա գա վեր լու ծու թյուն նե րի մեջ Ափ րա հա տը, բազ մա թիվ սուրբգ րա-

յին հա մար ներ մեջ բե րե լով, ցույց է տա լիս, որ քրիս տոն յա նե րի վկա յու թյուն նե-

րը լիո վին հա մա հունչ են աստ վա ծաշնչ յան ո գուն ու տա ռին: Աստ ված գոր ծում 

է Փր կա գոր ծու թյան պատ մու թյան մեջ, եւ Ն րա գոր ծիք են դառ նում մար դիկ, 

ազ գեր ու թա գա վոր ներ: Իր գոր ծե րը նրանց մի ջո ցով ի րա կա նաց նե լով՝ Աստ-

ված նրանց ա նուն ներ է տա լիս այն պես, որ տե սա նե լի է դառ նում կա պը նրանց 

եւ  աստ վա ծա յին նա խախ նա մու թյան միջեւ: Հետ եւա բար, մի՞ թե ար դար չէ, որ 

Ք րիս տոս Մե սիան` իբրեւ Աստ ծո Որ դի, Աստ ծո բարձ րա գույն ար տա հայ տում, 

իբրեւ Աստ ված, ար ժա նի դառ նա այդ ա նուն նե րը կրե լու գե րա զան ցու թյա նը: 

Ըստ ինք յան այդ ա նուն նե րի ու պատ կեր նե րի գոր ծա ծու թյու նը չպետք է ա ռար-

կու թյուն ա ռաջ բե րի (հմմտ. Հովհ. 10:33-36), բայց հա կա ռակ պա րա գա յին ար-

դեն Ափ րա հատն ան մի ջա պես դի մում է ջա տա գո վու թյան: Այդ բո լոր ա նուն ներն 

67 Ցոյցք ԺԷ, 2; Տե՛ս PARISOT, հտ. I - 1894, հտ. II – 1907.
68 Ցոյցք ԺԷ, 1; Տե՛ս նույն տեղում:
69 Ցոյցք ԺԷ, 2; Տե՛ս նույն տեղում:
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ու պատ կեր նե րը պատ շա ճում են Ք րիս տո սին, եւ սա ա մե նագլ խա վորն է, սա՛ է 

պետք ա պա ցու ցել, քա նի որ դրա մեջ է Ք րիս տո սի յու րա հատ կու թյու նը եւ լ րու-

մը: Ե թե ար դար նե րի հա մար գոր ծած վում է աստ վա ծա յին ան վա նում, Իս րա-

յելն ստա նում է «անդ րա նիկ» կո չու մը, հե թա նոս տի րա կալ Նա բու գո դո նո սորն 

ան վան վում է ար քա յից ար քա, մար դու ա րա րու մը ծա գում է Ա րար չի մտքից, 

ա պա Ք րիս տոս ա ռա վել եւս  ար ժա նի է կոչ վե լու Աստ ված, Թա գա վոր, Որ դի եւ 

Անդ րա նիկ70: Ա հա այս պի սին է Ափ րա հա տի մեկ նո ղա կան տի պա բա նու թյու նը:

Հու նահ ռո մեա կան ա վան դու թյան ուշ շրջա նի ըն թեր ցո ղի հա մար Ափ րա-

հա տի ո րոշ ար տա հայ տու թյուն ներ կա րող էին թվալ «Ք րիս տո սի աստ վա-

ծու թյան ոչ այդ քան հստակ դա վա նան քի» ար տա հայ տու թյուն ներ71: Այս պես, 

օ րի նակ, Մար Ափ րա հա տը Հա կո բի տե սիլ քի սան դուղ քը հա մե մա տում է խաչ-

յալ Ք րիս տո սի հետ, ո րի փրկա րար Խա չը միա վո րում է եր կինքն ու եր կի րը: 

Ա ռաք յա լի հետ եւո ղու թյամբ նա գրում է. «Իսկ Ք րիս տո սի գլուխն Աստ ված է» 

(հմմտ. Ա Կորնթ. 11:3)՝ ակ նար կե լով այդ տե սիլ քի մեջ սան դուղ քի գլխին կանգ-

նած Աստ ծուն (հմմտ. Ծննդ. 28:12-13)72: Ի րա կա նում, սա կայն, այս տեղ առ կա է 

Հայր Աստ ծո եւ Ք րիս տո սի՝ մարմ նա ցած Բանն Աստ ծո միջեւ տար բե րու թյան 

ընդգծ ման նախ նա կան սկզբնաղբ յու րը, ո րը հե տա գա յում դառ նա լու է Ար եւել-

քի Ե կե ղե ցու ա վան դու թյան հիմ քը73: Ափ րա հա տի հա մար Ք րիս տոս հա վի տե-

նա կան Աստ ծո մարմ նա ցած – մար դե ղա ցած Որ դին է: « Հա րուստ լի նե լով՝ նա 

ինքն ի րեն աղ քա տաց րեց, բարձ րա ցած լի նե լով՝ նա իր մե ծու թյու նը գայ թակ-

ղու թյուն չհա մա րեց, ի րեն բնա կա րան ու նե նա լով եր կին քը՝ տեղ չու ներ գլու խը 

դնե լու, ամ պե րի վրա քայ լո ղը ա վա նա կի վրա նստեց եւ  այդ պես մտավ Ե րու սա-

ղեմ, Աստ ված եւ Աստ ծո Որ դի լի նե լով՝ իր վրա ծա ռա յի կեր պա րանք ա ռավ»74:

Ընդ ո րում, հեն վե լով նորկ տա կա րան յան ար տա հայ տու թյուն նե րի վրա 

(Հ ռոմ. 8: 9, 11; Փի լիպ. 1: 19)՝ Ափ րա հա տը Մար դե ղու թյու նը եւ Փր կա գոր ծու-

70 Ցոյցք ԺԷ; Տե՛ս նույն տեղում:
71 GRILLMEIER, Aloys, S. J., Christ in Christian Tradition. Vol. I: From the Apostolic Age to 

Chalcedon (451). – London: A. R. Mowbray & Co Ltd., 1965; Բ. Վերանայված հրատարակություն, 
թրգմն.՝ John Bowden. – Atlanta: John Knox Press, 1975, էջ 215; Vol. 2: From the Council of Chal-
cedon (451) to Gregory the Great (590-604); Part I: Reception and Contradiction. The Development of 
the Discussion about Chalcedon from 451 to the beginning of the reign of Justinian./ Թրգմն.՝ Pauline 
Allen & John Cawte. – London & Oxford: Mowbray, 1987; Part 2: The Church of Constantinople in 
the Sixth Century. – London, Louisville (Kentucky): Mowbray, WJK, 1995.

72 Ցոյցք Դ, 5; Տե՛ս PARISOT, հտ. I - 1894, հտ. II – 1907.
73 Իր թղթերից մեկում կաթողիկոս Մար Գիվարգիս Կաֆրիացին հետագայում գրել է. 

«Քրիստոս Աստված է, սակայն, իսկապես, երբ մենք ասում ենք «Աստված», ոչ մի դեպքում չենք 
նույնացնում «Քրիստոսի» հետ, քանզի Հայրը Աստված է, բայց «Քրիստոս» չէ եւ Սուրբ Հոգին 
էլ է Աստված, բայց «Քրիստոս» չէ, եւ չնայած որ մենք տեսնում ու ճանաչում ենք Քրիստոս 
Մարդուն, սակայն միեւնույն ժամանակ հավատում ու դավանում ենք, որ Նա Աստված է, քանզի 
Բանն Աստուծո Նրան Իր մեջ ընդունեց եւ Նրան Իրեն միացրեց անբաժանելի միությամբ եւ Իր 
համար հավիտենական բնակարան դարձրեց»:

74 Ցոյցք Զ, 9; Տե՛ս PARISOT, հտ. I - 1894, հտ. II – 1907.
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թյան ողջ տնօ րի նու թյունն ըն կա լում է իբրեւ Աստ ծո գործ, ո րի մեջ գոր ծում են 

ե՛ւ Որ դին, ե՛ւ Սուրբ Հո գին: Ընդս մին, Ափ րա հա տը Մար դե ղու թյու նը եւ մեր 

փրկու թյու նը նկա րագ րում է իբրեւ մեկ ընդ հան րա կան խորհր դա կան ի րա կա-

նու թյուն. « Մենք, սի րե լի նե՛րս, նաեւ ըն դու նել ենք Ք րիս տո սի Հո գին, եւ Ք րիս-

տոս բնակ վում է մեր մեջ … Մի՛ վշտաց րեք Սուրբ Հո գուն, ո րի մի ջո ցով եւ ձեռ-

քով դուք կնքվել եք քա վու թյան օր վա հա մար, ո րով հետեւ Մկր տու թյան ժա մա-

նակ ըն դու նում են Ք րիս տո սի Հո գին: Այն պա հին, երբ քա հա նան վե րա կո չում 

է Սուրբ Հո գուն, եր կին քը բաց վում է, եւ Նա իջ նում ու շրջում է ջրե րի վրա: 

Մկրտ վող ներն զգե նում են այն… Մկր տու թյան մի ջո ցով երկ րորդ ծնուն դի մեջ 

նրանք ըն դու նել են Սուրբ Հո գուն իբրեւ աստ վա ծու թյան մի մաս նիկ եւ  այլեւս 

են թա կա չեն մահ վան»75:

Ափ րա հա տի քրիս տո սա բա նու թյունն ան բա ժա նե լի է քրիս տո նեա կան 

կյան քի վե րա բեր յալ նրա վե րաի մաս տա վո րու մից: Ք րիս տոս իր կյան քով, մահ-

վամբ, Հա րու թյամբ, Համ բարձ մամբ եւ Սուրբ Հո գու բա րե խո սու թյամբ Աստ-

ծո հետ Նոր Ուխտ է հաս տա տում, եւ  ուխ տի ուստ րերն ու դուստ րե րը ()MYQ 
tN8Bw )MYQ YN8B) ի րենց կյան քով ներգ րավ վում են շա րու նա կա կան փրկա գոր-

ծու թյան ըն թաց քի մեջ:

Ք րիս տո սա բա նա կան մտքեր ներ կա յաց նող ար տա հայ տու թյուն ներն ու 

պատ կեր նե րը Ափ րա հա տի կող մից նույ նաց վում են քրիս տո նեա կան կեն ցա-

ղի էու թյու նը նկա րագ րող նե րի հետ: Այս պես, օ րի նակ, մար դե ղու թյան հա մար 

իբրեւ օ րի նակ ծա ռա յող զգես տա վո րու մը, որն ի դեպ ա րա մե րե նում կի րառ-

վում է ա մե նա տար բեր ի րո ղու թյուն ներ նկա րագ րե լու հա մար եւ հե տա գա-

յում դար ձավ Ար եւել քի Ե կե ղե ցու աստ վա ծա բա նա կան լեզ վամ տա ծո ղու թյան 

ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, Ափ րա հա տի գրչի տակ որ պես հո մա նիշ է գոր ծած-

վում՝ նկա րագ րե լու հա մար Մկր տու թյունն իբրեւ Ք րիս տո սով եւ Սուրբ Հո գով 

զգես տա վոր վե լու եր եւույթ76, եւ կամ հա րու թյամբ հա վեր ժա կան լույս հագ նե լու 

օ րի նակ77:

« Հա լած վող Հով սե փը, - գրում է Ափ րա հա տը, - հա լած վող Հի սու սի նա խօ-

րի նակն էր: Հով սե փի հայ րը նրան գույնզ գույն պատ մու ճան հագց րեց, Հի սու սի 

Հայրն էլ նրան մար մին տվեց՝ Սուրբ Կույ սից առ նե լով: Հով սե փի հայ րը նրան 

բո լոր եղ բայր նե րից ա վե լի էր սի րում, Հի սուս նույն պես իր Հոր թան կա գին ու 

սիր ված Որ դին էր»78: «Ք րիս տոս՝ մահ վան Հա լա ծի չը, ե կավ եւ Ա դա մի բնու-

թյամբ մար մին ա ռավ, եւ  այդ մարմ նով իսկ խաչ վեց ու մա հը ճա շա կեց»79:

75 Ցոյցք Զ, 14; Տե՛ս նույն տեղում:
76 Ցոյցք Զ, 14; Տե՛ս նույն տեղում:
77 Ցոյցք ԺԷ, 12; Տե՛ս նույն տեղում:
78 Ցոյցք ԻԱ, 9; Տե՛ս նույն տեղում:
79 Ցոյցք ԻԲ, 4; Տե՛ս նույն տեղում:
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Ինչ պես որ Ք րիս տոս, Ա դա մի մար մի նը հագ նե լով, իր մահ վամբ նրան փա-

ռա վո րեց Հա րու թյամբ, այդ պես էլ հա րու թյուն ա ռած հա վա տաց յալ նե րը «երկ-

նա յին մար մին ու հոգ եւոր պատ կեր կհագ նեն»80:

Բա նի՝ մարդ կու թյան մեջ բնակ վե լը եւ հայտն վե լը, Ափ րա հա տի հա մա-

ձայն, ան քակ տե լիո րեն կապ ված է Աստ ծո՝ իր ա րար չու թյան մեջ բնակ վե լու եւ  

ար դար նե րի մեջ «հայտն վե լու» խորհր դի հետ:

Մե կը բխում է մյու սից, եւ սա էլ Ափ րա հա տի «աս կե տիկ, ճգնա կե ցա կան 

քրիս տո սա բա նու թյան» հիմքն է: «Երբ Գաբ րիե լը բա րի լուրն ա վե տեց Ա մե-

նօրհն յալ Մա րիա մին, Բա նը երկն քից խո նարհ վեց, ե կավ եւ դար ձավ մար մին 

ու բնակ վեց մեզ հետ: Իսկ երբ Նա վե րա դար ձավ ի րեն ու ղար կո ղի մոտ, Իր 

հետ տա րավ այն, ինչ չէր բե րել, ինչ պես ա սում է ա ռաք յա լը. « Նա մեզ բարձ րաց-

րեց եւ Իր հետ նստեց րեց երկն քում» (Ե փես. 1: 19-20): Եվ երբ Հոր մոտ գնաց, 

մեզ ու ղար կեց Սուրբ Հո գուն եւ  ա սաց. «Ես ձեզ հետ եմ մինչեւ աշ խար հի վախ-

ճա նը»: Քան զի Ք րիս տոս նստում է իր Հոր աջ կող մում՝ բնակ վե լով, սա կայն, 

մարդ կանց մեջ»81:

«Ք րիս տո սի Հո գին բնակ վում է ձեր մեջ: Մեր Տեր Աստ ված ա սել է. «Ես եւ 

Հայ րը մի ենք»: Ա հա թե ին չու խոսքն իր լրու մին հա սավ, եւ Ք րիս տոս ապ րում 

է մարդ կանց մեջ, եւ հատ կա պես նրանց մեջ, ով քեր հա վա տում են նրան, քան զի 

Նա է հիմ քը, ո րի վրա կա ռուց վում է ամ բողջ շեն քը»82:

Մարդ կու թյան կամ Ա դա մի տան ու սերն դի մեջ (Md) tYB)83 բնակ վելն 

Աստ ծո ա մե նա նախ նա կան տնօ րի նու թյունն էր: Ափ րա հա տը շեշ տում է Աստ-

ծո՝ մար դու մեջ եւ մար դու՝ Աստ ծո մեջ բնակ վե լու պա րա դոք սալ փո խա դար ձու-

թյու նը՝ ի րար կա պե լով Աստ ված – մարդ փոխ հա րա բե րու թյուն ներն ան կու մից 

ա ռաջ եւ դ րա վե րա կանգ նու մից հե տո, ինչն ապ րում է Ե կե ղե ցին իր միս տիկ 

փոր ձա ռու թյան մեջ:

Մար դուն իր պատ կե րի հա մա ձայն ստեղ ծե լով՝ Աստ ված նրան ամ բողջ 

ա րար չու թյու նից ա վե լի վեր է դա սում եւ դարձ նում իր բնա կու թյան վայ րը: «Ա-

հա թե ինչ պի սին է հա վա տը, - գրում է Ափ րա հա տը, - երբ մար դը հա վա տում է 

Աստ ծուն՝ ա մեն քի Տի րո ջը, եր կին քը, եր կիրն ու ծո վե րը եւ դ րանք լցնող ա րա-

րած նե րի Ա րար չին, ով մար դուն սի րե լով, նրան իր պատ կե րի հա մա ձայն ստեղ-

ծեց»84: « Տե սե՛ք, թե ինչ մեծ է մեր Բա րի Ա րար չի ո ղոր մու թյունն ու սե րը, որ Նա 

նույ նիսկ մարդ կանց հա մար Աստ վա ծու թյան, երկր պա գու թյան եւ Թա գա վո-

րու թյան ա նու նը չխնա յեց, քան զի Նա երկ րի ե րե սին սփռված ա րար չու թյան 

80 Ցոյցք Ը, 1; Տե՛ս նույն տեղում:
81 Ցոյցք Զ, 10; Տե՛ս նույն տեղում:
82 Ցոյցք Ա, 5; Տե՛ս նույն տեղում:
83 tYB - բեթ՝ «տուն» բառը նաեւ «տոհմ, ընտանիք» իմաստներն է արտահայտում:
84 Ցոյցք Ա, 19; Տե՛ս PARISOT, հտ. I - 1894, հտ. II – 1907.
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Հայրն է: Եվ Նա մարդ կանց պատ վեց, բարձ րաց րեց ու մե ծա րեց բո լոր ա րա-

րած նե րից ա վե լի: Իր սուրբ ձեռ քե րով Նա ձեւ տ վեց նրանց եւ Իր Սուրբ Հո գին 

փչեց նրանց վրա՝ ի սկզբա նե նրանց հա մար դառ նա լով օթ եւան: Նա նրանց մեջ 

է բնակ վում ու քայ լում նրանց մի ջո ցով, քան զի Նա ա սաց մար գա րեի մի ջո ցով՝ 

«նրանց մեջ կբնակ վեմ եւ ն րանց մի ջով կքայ լեմ» (Ղեւտ. 26: 11-12; Ե զեկ. 37: 27; 

Բ Կորնթ. 6: 16): Դարձ յալ Ե րե միա մար գա րեն ա սում է. « Դուք Աստ ծո տա ճար 

կդառ նաք, ե թե ուղ ղեք ձեր ճա նա պարհ նե րը եւ գոր ծե րը» (Ե րեմ. 7: 4-5): Իսկ 

Դա վիթն ա սում է. « Դու Աստ ված, ա պաս տան ես մեզ սերն դե սե րունդ ()rM9M 

-  օթ եւան, բնա կա րան): Նախ քան կծնվեին լեռ նե րը, Դու ստեղ ծե ցիր եր կինքն 

ու տիե զեր քը, եւ դա րե դար Դու Աստ ված ես» (Սղմ. 89: 2-3)»85:

Ք րիս տո սով զգես տա վոր վե լու եւ մարդ կա յին բնու թյու նը Ք րիս տո սի կող-

մից պայ ծա ռա կեր պե լու պատ կեր նե րը նույն պես Ափ րա հա տը փո խա ռել է Պո-

ղոս ա ռաք յա լից: «[Ա ռաք յալն] ա սում է. «Ինչ պես որ զգես տա վոր վել ենք այն 

Ա դա մի պատ կե րով, ո րը հո ղից էր, այն պես էլ պի տի զգես տա վոր վենք այն 

Ա դա մի պատ կե րով, ո րը երկն քից է: Քան զի հո ղից ստեղծ ված Ա դա մը մեղք 

գոր ծածն է, իսկ երկ նա վոր Ա դա մը՝ մեր Փր կի չը, մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տոս: Իսկ 

Ք րիս տո սի Հո գին ըն դու նած նե րը դառ նում են երկ նա վոր Ա դա մի պատ կե րի 

հա մա ձայն, ո րը մեր Փր կիչ Տեր Հի սուս Ք րիս տոսն է: Քա նի որ կեն դա նա կա նը 

պի տի կլան վի հոգ եւո րի կող մից, ինչ պես ար դեն գրել էի քեզ վե րը»»86:

Ար եւել քի Ե կե ղե ցու աստ վա ծա բա նա կան բա ռա պա շա րի զար գաց ման տե-

սանկ յու նից Ափ րա հա տի կող մից իր աստ վա ծա բա նա կան ճա ռե րի մեջ kyān 
(kyānā - oYK, )NYK) եզ րի ներ մու ծու մը մեծ նշա նա կու թյուն ու նի: Եվ հատ կա պես 

պետք է այս ա ռու մով հի շել, որ Ափ րա հա տը գրե թե ոչ մի կապ չու ներ հել լե նիս-

տա կան մշա կու թա յին աշ խար հի հետ: Ըստ եր եւույ թին, Ափ րա հատն այս բա ռը 

փո խա ռել է Նոր Կ տա կա րա նից եւ Սո ղո մո նի Սաղ մոս նե րից: Հու նա րեն Նոր 

Կ տա կա րա նում պար բե րա բար հան դի պող  եզ րը հետ եւո ղա կան թարգ-

մա նու թյունն է ա սո րե րեն )NYK - kyānā բա ռով: Ինչ պես նշում է Ալ բերտ Ք լեյ նը 

(A. F. J. Klijn)` «kyān բառն ա ռա ջա ցել է kūn բա յից՝ «գո յու թյուն ու նե նալ, լի նել»: 

Այս պի սով, kyān բառն ուղ ղա կի ի մաս տով նշա նա կում է «գո յու թյուն, կե ցու-

թյուն, լի նե լու թյուն»: …kyān բա ռը «գո յու թյուն» կամ «կե ցու թյուն» ի մաս տով, 

 բա ռի շատ ճիշտ հա մար ժեքն է: Վեր ջինս ծա գում է - ար մա տից, որն ու-

նի «լի նել, գո յել» նշա նա կու թյու նը եւ  ո րը կա րող է թարգ ման վել բա յով»: 

Այս ի մաս տով Ք լեյ նը մատ նան շում է  բա ռի նշա նա կու թյան բա վա կան 

լայն շրջա նա կը: Նա նաեւ նշում է, որ Ափ րա հա տի եր կե րի թարգ մա նիչ նե րը kyān 

եզ րը ոչ միշտ են հետ եւո ղա կա նո րեն թարգ մա նել, եւ ն րան ցից յու րա քանչ յու րի 

85 Ցոյցք ԺԷ, 6; Տե՛ս նույն տեղում:
86 Ցոյցք Զ, 18; Տե՛ս նույն տեղում:
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թարգ մա նա կան ընտ րու թյու նը կա րող է տար բեր վել մյուս նե րից: Այս պես, Գորգ 

Բեր թը (Goerg Bert) այն թարգ մա նում է իբրեւ «բնու թյուն» (natura)՝ միա ժա մա-

նակ հաշ վի չառ նե լով ոչ մի հա մա տեքս տա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն: Ժ. Պա-

րի զոն (J. Parisot) այն ար տա հայ տում է «կա ցու թյուն» (condicio), «ի րա վի ճակ» 

(status) եւ «ձեւ» (sors) բա ռե րի մի ջո ցով: Ի. Օր տիս դե Ուր բի նան ա ռա ջար կում 

է այն պի սի հա մար ժեք ներ, ինչ պի սիք են «բնու թյուն» (nature), «հատ կու թյուն» 

(property), «ի րա վի ճակ» (state), «կյան քի եւ գո յու թյան մի ջոց» (mode of being 
and life), «գոր ծո ղու թյուն» (action), «բնու թյան գոր ծու նեու թյան դաշտ» (sphere 
of nature): «Այս պի սի բա ռան շա նա կու թյուն նե րի հա մա կար գը, սա կայն, թարգ-

մա նում է պատ կեր նե րի մի փոքր մա սը միայն, ո րոնք ստեղ ծում է Ափ րա հա տը 

kyān եզ րի մի ջո ցով», - գրում է Ա. Ք լեյ նը: Ոչ աստ վա ծա բա նա կան կի րա ռու-

թյան մեջ Ափ րա հա տի kyān եզ րը եր բեք չի նշա նա կում վե րա ցա կան գո յու թյուն: 

Այն ա վե լի շուտ ար տա հայ տում է «էմ պի րիկ ի րո ղու թյուն» կամ «մարդ կանց 

կող մից նկա տե լի ի րեր»87: Աստ վա ծա բա նա կան եւ հատ կա պես քրիս տո սա-

բա նա կան հա մա տեքս տում kyān-ը հա ճախ օգ տա գործ վում է խո նար հու թյան, 

ծա ռա յա կան կեր պի հետ զու գա հեռ, ինչ պես նաեւ այն դրվագ նե րում, որ տեղ 

քննարկ վում է Ա. Կորնթ. ԺԵ. գլու խը: «Այս ամ բողջ խո նար հու թյու նը մեր Փր-

կի չը ցույց տվեց իր օ րի նա կով, - գրում է Ափ րա հա տը: - Սի րե լի նե՛ր, ու րեմն խո-

նարհ լի նենք: Երբ մեր Տե րը դուրս ե կավ իր բնու թյու նից (hNYK oM]), մեր բնու-

թյան մեջ քայ լեց (oNYKB)…: …Տե րը մե զա նից ե րաշ խիք վերց րեց, երբ հե ռա ցավ 

մե զա նից եւ  երբ համ բարձ վեց, իր կող մից մեզ ե րաշ խիք թո ղեց: … Այն պես որ 

այն, ինչ ստա ցանք նրա նից, պետք է հար գենք, այն, ինչ մերն է, Ն րա հետ միա-

սին է փա ռա վոր վում, ով մեր բնու թյան մեջ չէ: Հար գենք ու րեմն այն, ինչ Ն րանն 

է՝ Իր իսկ բնու թյան մեջ: Ե թե պաշ տենք Ն րան, Ն րա մոտ կգնանք, ով իր վրա 

վերց րեց մեր բնու թյու նից եւ  այդ պի սով համ բարձ վեց: Իսկ երբ չպաշ տենք, ան-

տե սենք Ն րան, մե զա նից կվերց նի եւ  այն, ինչ մեզ տվել է: Երբ Նա մեզ մոտ 

ե կավ, մե զա նից ո չինչ չու ներ, եւ մենք էլ Ն րա նից ո չինչ չու նեինք, չնա յած եր կու 

բնու թյուն էր՝ Նրա ու Իր Հո րի նը, քան զի երբ Գաբ րիե լը բա րի լու րը հայտ նեց 

Ա մե նօրհն յալ Մա րիա մին՝ Ն րան կրո ղին, Բա նը երկն քից խո նարհ վեց ու ե կավ, 

դար ձավ մար մին ու բնակ վեց մեր մեջ»88:

 եւ kyānā հաս կա ցու թյուն նե րի սկզբուն քա յին նմա նու թյան դեպ-

քում էլ նույ նիսկ գոր ծա ծու թյան ժա մա նակ դրանք էա կա նո րեն տար բեր են: 

« Հու նա րեն  բա ռը, չնա յած որ տար բեր է իր կի րա ռու թյանց մեջ, միշտ 

էլ հատ կո րո շա բար նպա տա կաուղղ ված է ինչ-որ բա նի կամ ինչ-որ մե կի բնու-

թյու նը սահ մա նե լու հատ կու թյա նը: Ար տա ցո լում նե րից բխում է այն ան փո փոխ 

87 Klijn A. F. J., “The Word k’jan in Aphraates,” Vigilia Christiana 12 (1958), 59-61.
88 Ցոյցք Զ, 10; Տե՛ս PARISOT, հտ. I - 1894, հտ. II - 1907.
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ի րա կա նու թյու նը, ո րը մշտա պես ներ կա յա նում է ար դեն հայտն ված ի րե րով»89: 

kyān-ի պա րա գա յին այն պետք է սահ մա նել գո յու թյան նկատ մամբ սե մա կան 

մո տեց ման շրջա նակ նե րում: «Ափ րա հա տի մտա ծո ղու թյան մեջ kyān-ը՝ ինչ-որ 

մե կի կամ ինչ-որ բա նի գո յու թյու նը սահ ման վում է այն քա նով, որ քա նով որ այն 

հայտն վում է մարդ կանց»90: Այս ա մե նի շնոր հիվ Ափ րա հա տը հեշ տու թյամբ է 

անց նում զուտ աստ վա ծա բա նա կան սահ մա նում նե րից քրիս տո նեա կան գործ-

նա կան բա րո յա կա նու թյան հրա հանգ նե րին: Բա ցի այդ, kyān-ը Ափ րա հա տի 

ըն կալ մամբ դի նա միկ, շար ժուն հաս կա ցու թյուն է: Այն ինչ-որ մե կի կամ ինչ-որ 

բա նի գո յու թյունն է, որ կա րող է են թարկ վել ներ գոր ծու թյան: « Հող դառ նալն» 

ու «փա ռա վոր վե լը» ի րա կա նու թյուն ներ են, ո րոնք ներ գոր ծում են Ա դա մի ու 

Ք րիս տո սի մարմ նա կա նու թյան վրա հա մա պա տաս խա նա բար ա մե նա խո-

րունկ կեր պով այն աս տի ճան, որ մե կը (kyān) բնու թե նա կից է մե ղա վոր Ա դա-

մին, մյուսն էլ՝ խո նարհ Ք րիս տո սին: Ըստ Ափ րա հա տի՝ փառ քը բնու թե նա կից 

է Ք րիս տո սի (kyān) մարմ նա կա նու թյա նը, ո րը Ք րիս տոս վերց րեց մե զա նից, 

քան զի այն նաեւ բնու թե նա կից է Որ դուն, ով Հոր փառ քից է եւ  ըն դու նեց մեր 

մարմ նա կա նու թյու նը91:

Ափ րա հա տի այս վաղ շրջա նի Ք րիս տո սա բա նու թյու նը, ո րը բխեց վում է 

ոչ թե փի լի սո փա յա կան-աստ վա ծա բա նա կան խորհր դա ծու թյուն նե րից, այլ 

ա վե լի շուտ Վաղ Ե կե ղե ցու հոգ եւոր-ճգնա կե ցա կան փոր ձա ռու թյու նից, հարս-

տաց նում է աստ վա ծա բա նու թյան զար գաց ման չա փա զանց նշա նա կա լից ժա-

մա նա կաշր ջա նը, հատ կա պես քրիս տո սա բա նու թյան շրջա նակ նե րում: Իր հիմ-

նա կան բո վան դա կա յին ի մաս տով այն ա վե լի շատ ու նի հե տա դարձ եւ  ոչ թե 

ուղ ղա դարձ հատ կու թյուն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, Ափ րա հա տի ա ռաջ քա շած kyān 
կենտ րո նա կան հաս կա ցու թյան շուրջ է ծա վալ վե լու ողջ ա սո րա կան աստ վա-

ծա բա նու թյու նը, իսկ նրա կող մից օգ տա գործ ված պատ կեր ներն ու ար տա հայ-

տու թյուն նե րը հիմ նա րար են դառ նա լու նրա` ե կե ղե ցու աստ վա ծա բա նա կան 

բա ռա գան ձի մեջ:

Մար Եփ րեմ Սուր յա յա (Եփ րեմ Ա սո րի)

Եփ րեմ Ա սո րին մե ծա պես հարգ ված եւ  ըն դուն ված ե կե ղե ցա կան հայր է 

ար եւել յան քրիս տո նեու թյան ե րեք մեծ ճյու ղե րի կող մից՝ «մել քիտ ներ», «հա կո-

բիկ յան ներ» եւ «ար եւել յան ա սո րի ներ»: Եփ րեմ Ա սո րու քրիս տո սա բա նա կան 

բա ռա գան ձի ա նո րո շու թյու նը եւ ն րա ստեղ ծա գոր ծու թյան բա նաս տեղ ծա կան 

- պա րա դոք սալ բնույ թը թույլ է տա լիս տար բեր հա րան վա նու թյանց ներ կա-

89 A. F. J. Klijn, նշվ. աշխ., էջ 66: 
90 Տե՛ս նույն տեղում:
91 Ցոյցք Զ, 9-10; Տե՛ս PARISOT, հտ. I - 1894, հտ. II - 1907.
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յա ցու ցիչ նե րին տես նե լու եւ շեշ տե լու նրա եր կե րի այն մա սե րը, ո րոնք հենց 

այդ պի սով էլ դառ նում են նրանց քրիս տո սա բա նա կան հա մա կար գե րի անկ յու-

նա քա րեր: Շատ հա ճախ մեջ բեր վում են Եփ րեմ Ա սո րու ա մե նա տար բեր չա փա-

ծո ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից հատ ված ներ, բայց ա մե նից ա վե լի հա ճախ՝ նրա 

նշա նա վոր « Բան ի Ծ նունդն Ք րիս տո սի մարմ նա ցե լոյ» ճա ռը:

Ներ կա ու սում նա սի րու թյան հա մար հատ կա պես կար եւոր է նշել, որ Եփ րե-

մի ժա ռան գու թյունն ամ բող ջու թյամբ ըն դուն վում է Ար եւել քի ե կե ղե ցու կող մից 

եւ ն րա ազ դե ցու թյունն այդ ե կե ղե ցու աստ վա ծա բա նա կան հա մա կար գի ու ծի-

սա կան կյան քի վրա հսկա յա կան է:

Եփ րեմ Ա սո րին ին քը եր բեք չի մաս նակ ցել հա տուկ քրիս տո սա բա նա կան 

վե ճե րի. նրա հիմ նա կան հա կա ռա կորդ նե րը տար բեր տե սա կի գնոս տիկ ներն 

են: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նրա աստ վա ծա բա նա կան հա յացք նե րի ամ փոփ ներ կա-

յա ցու մը չա փա զանց ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ կա րող է տրա մադ րել ընդ-

հա նուր առ մամբ Ար եւել քի Ե կե ղե ցու ա վան դու թյու նը հաս կա նա լու հա մար:

Իր քրիս տո սա բա նա կան հա յացք նե րի մեջ, ո րոնք ա ռա վել հստա կո րեն 

ներ կա յաց ված են «Դ րախ տի մա սին օրհ ներ գեր» եր կում, Եփ րե մը հիմ նա կա-

նում խո սում է Հոր եւ Ն րա Անդ րա նի կի մա սին ()rKwB - bouqrā)92: Եփ րեմն 

այդ քան էլ չի անդ րա դառ նում Ս. Հո գու թե մա յին: Այս փաս տը կա րող է բա-

ցատր վել հա կաա րիո սա կան վե ճե րի թե ժա ցու մով, ինչ պես նաեւ մծղնեա կան 

ա ղան դի հան դեպ ո րո շա կի վե րա պա հու մով (խոսքն ա րիո սա կան նե րի՝ Որ դու 

վե րա բեր յալ վար դա պե տու թյան եւ մծղ նեա կան նե րի չա փա զանց շեշտ ված 

«հո գիա բա նու թյան» մա սին է): Ընդ հա նուր առ մամբ Եփ րե մի ամ բողջ մտա հա-

մա կար գը, զար գա նա լով հիմ նա կա նում սուրբգ րա յին մեկ նու թյան շրջա նակ նե-

րում, սերն դե սե րունդ դառ նում է Աստ ծո՝ Իր Որ դու մեջ ու նե ցած հայտ նու թյան 

շուրջ: Մար դու ան հույս ջան քե րը՝ Աստ ծուն հաս նե լու հա մար, չէին կա րող որ եւէ 

արդ յուն քի հան գել ա ռանց Աստ ծո կա մա վոր ըն դա ռաջ ման՝ հայտ նու թյան: Ան-

հա սա նե լի ու ա նըմբռ նե լի գո յի եւ  ա րար չու թյան միջեւ առ կա ան դուն դը լցվեց 

աստ վա ծա յին սի րով93: Եփ րե մի կող մից Աստ ծո հայտ նու թյու նը դի տարկ վում 

է Ն րա ան հա սա նե լիու թյան հետ ան մի ջա կան կա պի մեջ, ինչն ա րա մեա խոս 

աստ վա ծա բա նա կան դպրո ցի ա վան դա կան հատ կո րո շիչ կողմն է: Ըստ Եփ-

րե մի՝ աստ վա ծա յին հայտ նու թյուն նե րը փրկա գոր ծու թյան պատ մու թյան մեջ 

հան դես են գա լիս ոչ թե իբրեւ մի նոր, իր տե սա կի մեջ ար տա սո վոր գի տու թյուն, 

այլ իբրեւ մի գոր ծըն թաց, ո րի մեջ Աստ ված մի ջամ տում է ան ձամբ՝ ստեղ ծե լով 

92 Օրհներգութիւնք ի վերայ դրախտին, Թ, 24-29 (Եփրեմ Ասորու երկերից կատարված հղում-
ները տրվում են ըստ հետեւյալ հրատարակության` Ephraemi Syri opera omnia quae extant grae-
ce, syriace et latine in sex tomos distribute. Romae, 1732-1746. – I-III: ed. Joseph Simonius Assema-
nus; IV-V: ed. Maronite Jesuit Mubarak, or Benedictus; VI: ed. Stephanus Evodius Assemanus): 

93 Յաղագս Հաւատոյ, ԿԹ, 8-17:



44 ÜÆÎàÈ²Ú êºÈº¼ÜÚàì  2015 º

աս տի ճա նա կան մի մարմ նա վո րում: Բ նու թյան մեջ եւ Աստ վա ծաշն չում թող նե-

լով իր հայտ նու թյան նշան նե րը՝ Աստ ված Ին քը, իբրեւ ա մեն պատ կե րից, ձեւից 

ու ա նու նից վեր, «զգես տա վոր վում» է դրան ցով94՝ դրա նով իսկ նա խա պատ րաս-

տե լով իր ամ բող ջա կան հայտ նու թյու նը, որն ի րա կա նա նում է մար դե ղու թյամբ՝ 

ի դեմս Հի սուս Ք րիս տո սի95: Ինչ պես գրում է A. de Halleux-ն՝ «ի հար կե, պատ-

կեր նե րի ան հաս տա տու թյան եւ մարմ նի ի րա կա նու թյան միջեւ դեռեւս առ կա 

է մի հսկա յա կան տար բե րու թյուն, սա կայն ե՛ւ այս, ե՛ւ մյուս դեպ քում Աստ ված 

Ին քը, այս պես ա սած, դուրս է գա լիս իր հա վի տե նա կան պար զու թյու նից՝ պատ-

մու թյան բազ մա զա նու թյան մեջ մտնե լու նպա տա կով»96:

Միայն այս դեպ քում է հնա րա վոր խո սել փո փո խու թյուն նե րի մա սին ()PLXw8$ 

- šulape), ո րոնք Աստ ված, իբրեւ ըստ իր բնու թյան ան փո փոխ, իր սի րո մեջ ըն կա-

լում է97: Լի նե լով Ինքն իր մեջ ան չա փե լի՝ Նա չա փա վոր վում է ա րար չու թյան մեջ, եւ 

մար դե ղու թյամբ98: Բայց նույ նիսկ այս ար տա հայ տում նե րի մեջ մեզ հայտն վում է 

միայն Ն րա փառ քի մի թույլ լույ սը99: Այս խո նար հու մը, չա փա վո րու թյու նը հենց 

Ն րա Մե ծու թյան գաղտ նիքն է: Քան զի Աստ ված, ինքն Ի րեն կա պե լով Ա րար-

չու թյա նը, չի կորց նում իր ան սահ մա նու թյու նը եւ, ժա մա նա կի մեջ Իր մուտ քով, 

մնում է ան ժա մա նակ ու հա վի տե նա կան: Աստ ծո մեջ այս «փո փո խու թյու նը», 

Եփ րե մի հա մա ձայն, չի վե րա բե րում Ն րա ան փո փոխ բնու թյա նը, այլ միայն` 

Ն րա կամ քին: « Փո փո խու թյուն նե րը» թե լադր ված են ոչ թե ինչ-ինչ անհ րա ժեշ-

տու թյամբ կամ կա տար յալ աստ վա ծու թյան մեջ թե րու թյամբ, այլ միայն մեր 

փրկու թյան հան դեպ Ն րա անմ նա ցորդ ցան կու թյամբ ()NYBc - sbyānā)100: Եփ րե-

մի վե րոնշ յալ մտքե րը հե տա գա յում դառ նա լու են Ար եւել քի Ե կե ղե ցու քրիս տո-

սա բա նա կան զար գաց ման հիմ նա քա րե րը: Ին քը՝ Եփ րեմն ակ նար կում էր նախ-

եւա ռաջ ա րիո սա կան նե րին, ո րոնք, նկա տի ու նե նա լով Ք րիս տո սի մեջ առ կա 

մարդ կա յին տկա րու թյուն նե րը, դրանք վե րագ րում էին Ն րա` ա րա րած լի նե լուն, 

ինչ պես նաեւ մար կիո նա կան նե րին, ո րոնք, մատ նան շե լով աստ վա ծաշնչ յան 

անթ րո պո մոր ֆիզմ նե րը, հա վա տում էին, թե նկա րագր ված Գո յու թյու նը ոչ թե 

Ա րա րիչն է, այլ դե միուր գը: Ըստ Եփ րե մի՝ ի րա կա նում Աստ ված, ող ջա կեզ նե րի 

ա նուշ բուր մուն քի կա րի քը չու նե նա լով, թույլ էր տա լիս եւ  ըն դու նում դրանք, 

որ պես զի մար դը, այդ ող ջա կեզ ներն Աստ ծուն մա տու ցե լով, դրանց մի ջո ցով 

94 Մարգարիտ երկնային կամ Յաղագս հաւատոյ ճառք եօթք, Ճառ Է, 5:
95 Օրհներգ ի վերայ Մծբնայ, Գ, 3; ԽԸ, 7; Յաղագս Հաւատոյ, ԺԱ, 9; ԺԷ, 5; Ծ, 5; Ընդդէմ 

Հերձուածողաց, ԼԲ, 8-9; ԼԳ, 6:
96 Տե՛ս DE HALLEUX, André, O. F. M., Mar Éphrem théologien.// Parole de l’Orient (Kaslik), 

Vol. IV, No. 1-2 (1973), էջ 35-54, [12]/46.
97 Յաղագս Կուսութեան, ԻԸ, 11:
98 Յաղագս Հաւատոյ, ԼԱ, 4; ԼԲ, 8-13:
99 Ընդդէմ Հերձուածողաց, Լ, 4:
100 Յաղագս Եկեղեցւոյ ԻԱ, 3; Յաղագս Հաւատոյ, ԼԱ, 2-3, 8-10; ԼԲ, 14; Ընդդէմ 

Հերձուածողաց, Լ, 1-4; ԼԳ, 1-9; ԼԶ, 5-6:
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կա րո ղա նա փրկվել: Այդ պես եւ Ք րիս տոս կա մա վոր կեր պով իր վրա ա ռավ 

մեր մարդ կա յին բնու թյունն իր բո լոր տկա րու թյուն նե րով՝ միայն ու միայն մեզ 

կյանք շնոր հե լու նպա տա կով101:

Իր Հայտ նու թյան եւ Մար դե ղու թյան մեջ Աստ ծո՝ մեր տկա րու թյուն ներն 

ըն դու նե լու ի րո ղու թյու նը բա ցատ րե լու հա մար Եփ րեմն օգ տա գոր ծում է հա յե-

լու օ րի նա կը: Ինչ պես որ հա յե լին, այդ պես էլ Աստ ված անդ րա դարձ նում է տա-

րի քը՝ բնավ տա րիք չճա նա չե լով, դառ նում է ե րե խա, ա ճում՝ ըստ մեր բնու թյան 

օ րենք նե րի, «զգե նում» է մեր բո լոր պատ կեր ներն ու մեր գո յու թյան բո լոր նրբե-

րանգ նե րը՝ դրա նով հան դերձ չկորց նե լով իր լու սա վոր աստ վա ծու թյան փայ լը, 

եւ գե րա զան ցե լով դրան ցից յու րա քանչ յու րը102:

«Զ գե նա լու» պատ կեր նե րը, ինչ պես Ափ րա հա տի պա րա գա յին, Եփ րե մի եր-

կում նույն պես առ կա են ա ռա տո րեն: Դ րանք ընդ հան րա պես բնո րոշ են ա սո-

րե րե նին, իսկ դրանց մի ջո ցով փո խանց վող ի րո ղու թյուն ներն ա մե նա տար բեր 

բնույ թի են: Հե տա գա յի արեւմտ յան քրիս տո սա բա նա կան վե ճե րի ժա մա նակ 

դրանց հան դեպ դրսեւոր վող ընդ դի մու թյուն ներն ի հայտ բե րե ցին այն ան հաս-

կա ցո ղու թյու նը, որն այդ պես էլ չըն կա լեց ա րա մեա խոս քրիս տոն յա նե րի լեզ-

վամ տա ծո ղու թյան մեջ ար մա տա ցած այդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը:

Ան տե սա նե լի, Ա նի մա նա լի ու Ան հա սա նե լի Ա րա րիչն «զգե նում» է իր իսկ 

ստեղ ծած բնու թյու նը՝ ա րար չու թյանն ա վե լի հա սա նե լի դառ նա լու նպա տա կով: 

« Փառք Ան տե սա նե լիին, - գրում է Եփ րե մը, - որ ինքն ի րեն տե սա նե լիու թյամբ 

զգես տա վո րեց, որ պես զի ի րեն բե րի մե ղա վոր նե րին:… Ան հա սա նե լի բնու թյու-

նը մար մին զգե ցավ այն նպա տա կով, որ պես զի ա մեն շրթունք կա րո ղա նա համ-

բու րել նրա ոտ քե րը, ինչ պես դա ա րեց մե ղա վոր կի նը»103: Ե ղա կան բնու թյան 

նմա նա տիպ ըն կալ ման մեջ է ամ փոփ ված մեր փրկու թյան աստ վա ծա յին տնօ-

րի նու թյան կար եւո րա գույն «ա րար քը»: « Դու ես, որ քո մեջ ձեւա վո րե ցիր ծա-

ռա յի մար մին, որ պես զի դրա մի ջո ցով կա րո ղա նաս քեզ ցան կա ցող նե րին տալ 

այն ա մե նը, ինչ նրանք կա մե նում են: Ա վե լին, քո մեջ հայտն վե ցին քեզ սպա նող-

նե րի ու թա ղող նե րի գաղտ նի խոր հուրդ նե րը, քա նի որ դու ինքդ քեզ մարմ նով 

պա տե ցիր: Քան զի այդ մար մինն օգ տա գոր ծե լով՝ քեզ սպա նող նե րը սպա նե ցին 

Քեզ՝ քե զա նից իսկ սպան վե լով, եւ  այդ մար մինն օգ տա գոր ծե լով՝ քեզ ճա նա-

չող նե րը թա ղե ցին քեզ՝ Քո կող մից իսկ փա ռա վոր վե լով-բարձ րաց վե լով: Այս 

Ան հա սա նե լի զո րու թյունն ի ջավ ու զգե ցավ մարմ նա կան խո ցե լի ան դամ ներ, 

որ պես զի ցան կա ցող նե րը կա րո ղա նան մո տե նալ Ն րան, որ պես զի, դիպ չե լով 

նրա Մարդ կու թյա նը, կա րո ղա նան դիպ չել Ն րա Աստ վա ծու թյա նը»104:

101 Ընդդէմ Հերձուածողաց, Լ, 1-4; ԼԳ, 1-8; ԼԶ, 1-6; Յաղագս Կուսութեան Դ, 5-6:
102 Ընդդէմ Հերձուածողաց, ԼԲ, 3-16:
103 Ճառս Երիսս ի Տէրն մեր, ԽԶ:
104 Ճառս Երիսս ի Տէրն մեր, Ժ:
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Մարդ կու թյուն «զգե նա լով»՝ Աստ ծո Որ դին խո նար հեց նում է Ինքն ի րեն: 

«Ա րար չի Որ դին, ինքն էլ իբրեւ Ա րա րիչ, հար եւ ն ման է Հո րը: Նա մա քուր մար-

մին զգե ցավ, պատ վեց դրա նով ու ե կավ զգե ցավ մեր տկա րու թյու նը փառ քով, 

որն իր ո ղոր մու թյամբ Նա Հո րից էր բե րել105: …Խո նարհ վե լուց ու մար մին զգե-

նա լուց ա ռաջ մեր Տերն իր Հոր հետ էր բար ձունք նե րում, բայց այդ բարձ րու-

թյան մեջ մար դիկ խո նար հու թյուն չսո վո րե ցին: Բայց երբ նա խո նարհ վեց 

բար ձունք նե րից, Ն րա խո նար հու թյու նը շու տով սկսեց տա րած վել մարդ կանց 

մեջ106: Ն րա այս խո նար հու թյու նը Ի րեն հա վա տա րիմ նե րին մի կոչ է` «պատ-

վե լու խո նար հու թյամբ ու հա մես տու թյամբ»107: Մարդ կա յին բնու թյամբ Աստ ծո 

Որ դին իր վրա է վերց նում նաեւ չար չա րան քը: « Նա պատ վեց չար չա րանք նե-

րով, երբ գա մե րը մխրճվե ցին նրա մարմ նի մեջ», - գրում է Եփ րե մը108: Ինչ պես 

Ափ րա հա տը, Եփ րե մը նույն պես խորհր դա պաշտ միս տիկ է, ո րի հա մար քրիս-

տո նեա կան խոր հուրդն ու գործն ան բա ժա նե լի են:

Բայց հա մես տու թյամբ եւ խո նար հու թյամբ պատ վե լը նաեւ ա պա գա փառ-

քի գրա վա կանն է: « Մի ժա մա նակ խան ձա րու րով փա թաթ ված այս Ե րե խան 

Իր նե րո ղամ տու թյամբ պատվեց քա հա նա յու թյան մեջ, իսկ վե հու թյամբ՝ մար-

գա րեու թյան մեջ: Քան զի Սի մեո նը դրանց մի ջո ցով պատ վեց Ն րան եւ տ վեց 

այն Կ նո ջը, ով Ն րան խան ձա րու րով էր պա տել»109: Մար դե ղու թյու նը, Կր քերն 

ու Հա րու թյու նը Փր կա գոր ծու թյան տնօ րի նու թյան փու լերն են: « Փա ռա բա նեք 

Ն րան՝ մեր մարմ նով Զ գես տա վոր վա ծին, մա հա ցա ծին եւ հա րուց յա լին: Նա 

մա հա ցավ մեր մեջ, եւ մենք ապ րում ենք Ն րա մեջ, օրհն յալ է Ն րան Ու ղար կո-

ղը»110:

Նույն քան բազ մաբ նույթ է Եփ րե մի օգ տա գոր ծած «բնա կեց ման» կամ 

«բնակ վե լու» պատ կե րը, ո րը հե տա գա յում Ար եւել քի Ե կե ղե ցու քրիս տո սա-

բա նու թյան հիմ նա քա րե րից մեկն է դառ նում. արդ յուն քում այն հա կա ռա կորդ 

աստ վա ծա բան նե րի շրջա նակ նե րում թյուր ըն կալ ման ու դժգո հու թյուն նե րի 

ա ռիթ է տա լիս: Ինչ պես Ափ րա հա տի, այն պես էլ Մար Եփ րե մի մոտ Ք րիս տո-

սի մարդ կա յին բնու թյան մեջ աստ վա ծա յի նի բնա կեց ման եւ մարդ կանց մեջ 

Աստ ծու բնակ վե լու ի րո ղու թյուն նե րի միջեւ հստակ տար բե րա կում ներ առ կա 

չեն: «Օրհն յալ է ար գան դում Բ նակ վածն ու այն տեղ Իր հա մար ձեւա վոր ված 

Տա ճա րը, որ պես զի բնակ վի դրա նում, եւ Գա հը, որ պես զի բազ մի դրա վրա, եւ 

Զ գես տը, որ պես զի զար դար վի դրա նով, Զեն քը, որ պես զի հաղ թա նա կի դրա-

105 Օրհներգութիւնք ԺԹ վասն մարմնական Ծննդեանն Քրիստոսի, Օրհներգութիւն Է:
106 Ճառս Երիսս ի Տէրն մեր, ԼԹ:
107 Ի վերայ մեղաւոր կնոջն, Դ:
108 Մարգարիտ երկնային կամ Յաղագս հաւատոյ ճառք եօթք, Ճառ Գ, 2:
109 Ճառս Երիսս ի Տէրն մեր, ԾԱ:
110 Օրհներգ ի վերայ Մծբնայ, ԿԶ, 21:
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նով111:… Ցան կու թյուն հայտ նե՛ք, ով ա նա ղարտ հո գի նե՛ր, որ պես զի իմ Սի րե լին 

բնակ վի ձեր մեջ: Դուք նույն պես, պիղ ծե՛ր, որ պես զի Նա սրբա գոր ծի ձեզ112:… 

Սուր բը մարմ նա պես է ար գան դում բնակ վել, իսկ հո գու մեջ Նա հո գե պես է 

բնակ վում»113: Ինչ պես հե տա գա յում ցույց կտա Ար եւել քի Ե կե ղե ցու աստ վա ծա-

բա նա կան դպրո ցի մեկ այլ նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ՝ Մար Բա բա Ռաբ բան, 

սույն պատ կեր նե րը, ա ռան ձին վերց րած, քրիս տո սա բա նա կան ճշգրիտ բա նա-

ձ եւում ներ չեն ներ կա յաց նում: Դ րանք ան քակ տե լիո րեն կապ ված են միմ յանց 

հետ եւ կոչ ված են միայն դրանք ըն կա լող նե րին Ան պատ մե լիի Մար դե ղաց ման 

անն կա րագ րե լի խորհր դին մո տեց նե լուն: « Դու նվաս տա ցար, որ պես զի բո լո րին 

կյան քի կո չես: Փառք քեզ ա մեն քից՝ Քո ձե ռամբ կեն դա նու թյուն ա ռած նե րից: 

Ո՞վ կա րող է խո սել Խո րա խոր հուրդ Աստ ծո Որ դու մա սին, ով խո նարհ վեց եւ 

Ինքն ի րեն ար գան դում մարմ նով զգես տա վո րեց: Նա ծնունդ ա ռավ ար գան դից, 

նո րած նի պես սնվեց կա թով, եւ մ յուս ե րե խա նե րի մեջ ա ճեց ա մեն քի Աստ ծո 

Որ դին: Տե սա նե լի կեր պով փո ղոց նե րում Ն րան շրջա պա տում էին ե րե խա նե րը, 

իսկ ան տե սա նե լի կեր պով՝ երկ յու ղած հրեշ տակ նե րը114:… Բո լոր հաղ թա նակ-

նե րը բե րում է այս ա մի սը. հո գին ա զա տագր վում է, մար մի նը՝ հնա զանդ վում, 

կյան քը բեր վում է մահ կա նա ցու նե րին, Աստ ված Իր սի րով գա լիս է, որ պես զի 

բնակ վի մարդ կու թյան մեջ»115:

«Աստ ծու հայտ նու թյունն անս պառ խորհր դի հայտ նու թյուն է, մարդ կա յին 

բնու թյուն առ նե լով Աստ ված ո չինչ չի կորց նում» գի տակ ցու թյամբ բա ցատր վում 

է Ար եւել քի Ե կե ղե ցու ողջ ա վան դու թյա նը բնո րոշ յու րա հա տուկ այն շեշ տադ-

րու մը, ըստ ո րի՝ Խա չի վրա Ք րիս տոս զուրկ է ե ղել կրքե րից: Այն ժա մա նակ, երբ 

Ք րիս տոս ըստ մարմ նի չար չար վում էր Խա չի վրա, նույն պա հին էլ Նա, որ պես 

Որ դի Աս տու ծո, աշ խար հին էր տի րում: «Այն ժա մա նակ, երբ ար գան դում Ն րա 

մար մի նը թույլ էր, Ն րա նում Ն րա ու ժը չէր սպառ վում: Այն պա հին, երբ փայ տի 

վրա հյուծ վում էր Ն րա մար մի նը, Ն րա ու ժը չեր վե րա նում: Այն ժա մա նակ, երբ 

Նա Խա չի վրա կյանք էր շնոր հում մա հա ցած նե րին, Ն րա մար մի նը կամ կամքն 

էին կյան քը պարգ եւում: Այն պես էլ, երբ Նա ամ բող ջա պես բնակ վում էր ար-

գան դում, ան տե սա նե լի կեր պով ա մեն ինչ Ն րա կամ քով էր լի նում: Տե՛ս, երբ Նա 

Խա չից էր կախ ված, Ն րա ու ժը բո վան դակ ա րար չու թյունն էր շար ժում: Տե՛ս, 

Նա Խա չի վրա էր ամ բող ջա պես, եւ միեւ նույն ժա մա նակ Նա ա մե նուր էր»116: 

111 Օրհներգութիւնք ԺԹ վասն մարմնական Ծննդեանն Քրիստոսի, Օրհներգութիւն Բ:
112 Օրհներգութիւնք ԺԹ վասն մարմնական Ծննդեանն Քրիստոսի, Օրհներգութիւն ԺԱ:
113 ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ), Восточные отцы и Учители Церкви IV века. Антология в 3-х 

тт. – Москва; Изд-во МФТИ, 1999, էջ 408; Օրհներգութիւնք ԺԹ վասն մարմնական Ծննդեանն 
Քրիստոսի, Օրհներգութիւն Գ:

114 Օրհներգութիւնք ԺԹ վասն մարմնական Ծննդեանն Քրիստոսի, Օրհներգութիւն Գ:
115 Օրհներգութիւնք ԺԹ վասն մարմնական Ծննդեանն Քրիստոսի, Օրհներգութիւն Դ:
116 Օրհներգութիւնք ԺԹ վասն մարմնական Ծննդեանն Քրիստոսի, Օրհներգութիւն Գ:
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Հատ կան շա կան է, որ Եփ րե մը Խա չի վրա Ք րիս տո սի մարդ կա յին թու լու թյուն-

նե րը զու գա հե ռա բար կա պում է Ն րա ման կու թյան թու լու թյուն նե րի հետ:

Իր Հայտ նու թյան մեջ Աստ ված Խոր ա խոր հուրդ է մնում, պատ կեր նե րը, որ-

տեղ Նա հայտն վում է, Ն րան որ քա նով որ հայտ նում, այն քա նով էլ ծած կում 

են, որ քան Նա մոտ է թվում, այն քան էլ Նա ան հա սա նե լի է մնում117: Այդ պա-

րա դոքսն ար տա հայ տում են Չար չա րանք նե րին եւ Սուրբ Ծ նուն դին նվիր ված` 

Եփ րեմ Ա սո րու հա կադ րու թյուն նե րով լե ցուն չքնաղ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, 

որ տեղ, ի րենց ա ռա վե լա գույն դրսեւո րում նե րով հան դերձ, հա մա տեղ ված են 

ուժն ու թու լու թյու նը:

Ա սո րի քում Եփ րե մի գրվածք նե րի նմա նա տիպ հան րա ճա նա չու թյան ձեռք-

բե րու մը պա տա հա կան չէր: Դ րան ցում ըն թեր ցող ներն Ար եւել քում քրիս տո-

նեու թյան ըն դուն ման ժա մա նակ նե րից պահ պան ված ար եւել յան մտա ծո ղու-

թյա նը բնո րոշ կյանք եւ պատ կեր նե րի ու ար տա հայ տում նե րի խաղ էին տես-

նում: Արեւմտ յան Ա սո րի քի հու նա լե զու հե ղի նակ նե րը Եփ րե մի գրվածք ներն 

ըն թեր ցում էին հու նա րեն թարգ մա նու թյուն նե րով եւ դ րանք ըն կա լում որ պես 

Ա վան դու թյան ակն հայտ վկա յու թյուն ներ: Ար եւել քում, իր հեր թին, հու նա րե-

նից թարգ ման վում էին «արեւմտ յան» հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րը, ինչն 

էլ նպաս տում էր քրիս տո նեա կան կայս րու թյան հե ղի նա կու թյան վրա հեն ված 

հել լե նիս տա կան ազ դե ցու թյան ըն դար ձակ մա նը: Հու նա լե զու հե ղի նակ նե րից 

ո մանք, ի մաս նա վո րի Թեո դո րոս Մոփ սո ւես տա ցին եւ վեր ջի նիս ու սու ցիչ Դիո-

դո րոս Տար սո նա ցին, այն քան մեծ ազ դե ցու թյուն են ձեռք բե րում, որ Ու սու ցիչ-

ներ են հռչակ վում, ով քեր հու նա րեն լեզ վով պատ շա ճո րեն ար տա հայ տել եւ 

զար գաց րել են Ար եւել քի Ե կե ղե ցու Ա վան դու թյու նը:

Ռուսերենից թարգմանեցին եւ ծանոթագրեցին

Տ. ՇԱՀԵ ՎՐԴ. ԱՆԱՆՅԱՆԸ

ՑՈԼԱԿ ՍՐԿ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԸ

117 Յաղագս Հաւատոյ, Դ, 9-11; ԻԶ, 6-13; ԾԱ, 2-3; ՀԹ, 9-20:
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