
110

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ռոմիկ Խ. Քոչարյան
Փիլիսոփ. գիտ. թեկնածու

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

Մաս առաջին։ Պատմությունը՝ ժամանակահոս կյանքի 
անցյալի մշակութորեն նշանակալի ներկայություն

Բանալի բառեր – պատմություն, լեզու, գոյություն, Մով-
սես Խորենացի, հերմենևտիկա, հասկացում, մշակույթ, նշա-
նակալիություն, պատմական տեքստ։

Ինչպես լեզուն է երկնային ու երկրային համաշ-
խարհի, լինող ու անցնող կյանքի ու նաև մտացածին 
հնարավորի, որում և՝ մարդկային երևակայությամբ ու 
մտոք հորինյալ «հնարավոր աշխարհի» հաս կաց (ված)-
ություն ու մեկնություն, այնպես և պատմությունը 
սկզբունքորեն տեղի ունեցած ամենայնի «լեզուն» է, 
ամբողջական տիեզերական իրադարձության հաս-
կաց (ված)ություն ու մեկնություն:

1. Ներկայացվող ուսումնասիրության դիտավորության, կերպարանումի 
ու կատարումի համար հիմնորոշ, անհրաժեշտ ու նախընտրելի իմաս-
տային տեսադաշտ ընձեռելով, որպես նաև բուն ասելիքի կանխահաս-
կացում ա պա հովող կանխասացություն, կարելի է ամրագրել էական խոր-
հուրդ արտահայտող մտքի հետևյալ բանաձևը. ամենայն գոյի որ պես 
այդպիսին գոյության իմաստը իր կոչմանը համապատասխան լի նելու-
թյունն է: Պատմագիտությունը մարդկային իրողություն է, և առա ջադրված 
բանաձևը սկզբունքորեն վերաբերում է նաև նրան: Պատմա գի տության 
որպես այդպիսին գոյության իմաստը իր կոչմանը համա պա տասխան 
լինելու թյունն է:

Սակայն, ի տարբերություն աստվածային իրողությունների ու մարդ-
կային իրողություններում ենթակարգված բնաշխարհի՝ անշունչ, բու-
սա կան ու կենդանական աշխարհի, որոնց գոյությունը սկզբունքորեն հա-
* Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.12.2016:
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 մապատասխան է իրենց կոչմանը, զուտ մարդկային կյանքի եղելու թյուն-
ները, իմա՝ այս աշխարհում մարդկային գոյությունը, որում և՝ ար դեն 
նաև մարդկային ներգործությամբ կերպացյալ բնաշխարհն ու կենսաշխար-
հը, գիտություններն ու կոնկրետորեն՝ պատմագիտությունը ոչ միշտ են 
կա յացել իրենց կոչմանը համապատասխան լինելությամբ: Հարկ է հաս կա-
նալ և որպես սկզբունք ամրագրել մտքի մի բանաձև. իր կոչմանը համա-
պատասխան գոյության դեպքում է, որ պատմա գի տու թյունն իրենում 
ներ-կայացյալ (իր ներսում կայացյալ) ունի իր իսկությունը: Պատմա-
գիտության այդկերպ իր իսկությամբ կայացա ծու թյունը պատ մա գի-
տու թյան իսկական գոյությունն է, և, ընդհա կառա կը, իր իսկու թյունից 
օտարված նրա գոյությունը պատմագի տության անիս կական գոյու
թյունն է: Եվ նրա անիսկական գոյության բոլոր դեպքերում միշտ կարելի 
է նկատել, որ կյանքի կազմակերպման սկզբունքների հետագա նշանակալի 
փոփոխման պարագայում նախկինի համեմատ փոխվում են նաև պատ-
մագիտությանն առաջադրված խնդիր ները, ինչպես նաև դրանց ընկա-
լումները:

2. Պատմությունն ուսումնասիրում է մարդկային կյանքի եղելություն-
ները, դրանց բուն իսկության գոյությունը1 և հենց իսկության ներ կա
յությունն է հնարավորում ու հաստատագրում մարդկության կյանքում: 
Ինչպիսի՞ն է «իսկության ներկայության» հիմնախնդրի դրվածքը պատ մու-
թյունում: Ինչպե՞ս են աստվածային ու մարդկային իրողությունները որպես 
իսկություն ներկայանում ու հաստատվում մարդկային ինքնության նկատ-
մամբ, ուստի և, որպես գոյի գոյության իսկություն, դառնում «պատմելի» 
և ապա՝ «պատմված» ու հենց «պատմվող» ամենայն «ըն թեր ցասէր»-ի և 
«ու սումնասէր»-ի: Ինչպե՞ս է պատմությունը տեսանում ու սահ մանադրում 
«իսկության ներկայության» հիմնախնդրին իր առնչու թյունը, որով և՝ 
ա պահովում իր որպես այդպիսին՝ անհրաժեշտ ու նախընտրելի գոյությունը:

Պատմությունն ուսումնասիրում է մարդկային ինքնության, կյանքի ու 
մշակույթի եղելումի իսկությունը, որը և ներկայանում է մարդուն հաս կաց-
ման ու մեկնորոշման մեջ, իսկ հասկացման ու մեկնաբանության բուն իս-
կությունը և անհրաժեշտ ու նախընտրելի կերպը ուսումնասիրվում է հեր-
մենևտիկայում: Հերմենևտիկայի խնդրակարգն անհրաժեշտ ու հիմն  ա-
րար ներհյուսվածությամբ՝ սկզբունքորեն ներկա է պատմու թյան որ-
պես այդպիսին գոյությունում: Այս իրողությունը բազմիցս նշվել է պատ-
մա բանների՝ Լ. ֆոն Ռանկեի, Յ. Գ. Դրոյզենի, Ռ. Քոլինգվուդի, Մ. Բլոկի ու 
այլոց աշխատություններում, և մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է նաև 
հերմենևտիկայի տեսաբանների՝ Վ. Դիլթայի, Գ. Շպետի, Հ.-Գ. Գադամերի, 

1 Հերմենևտիկական իրադրությունում այս կարևորագույն խնդրակարգի հետազոտությունը 
տե՛ս Քոչարյան Ռ., «Իսկության գոյության պրոբլեմը Հ.-Գ. Գադամերի հերմենևտիկայում», փի-
լի սոփայական գիտությունների թեկնածուի աստիճանի հայցման ատենախոսությունում (2000 
թ.)։ Որպես մենագրություն հրատարակվել է՝ Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլի սո-
փայական հերմենևտիկան, Եր., 2006: Այդ մենագրությունում առիթ ենք ունեցել գիտական ըն-
կե րակցությանը ներկայացնել տեսակետ, ըստ որի՝ Հանս-Գեորգ Գադամերի «Իսկություն և 
մեթոդ» երկում որպես ծրագրային, առանցքային ու կենտրոնական է բացահայտվում «իսկության 
գոյության» հիմնախնդիրը: Ըստ այդմ՝ փիլիսոփայական հերմենևտիկայի նրա ուսմունքը ներքուստ 
հետևողական հարցադրության ծավալմամբ կայանում է որպես կուռ ու ամբողջական հայեցակարգ՝ 
«իսկության գոյության բացորոշում»:
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Պ. Ռիկյորի կողմից:
3. Ասվածը հստակ բացորոշությամբ հասկանալու համար փորձենք տար-

րո րոշել պատմության գոյությունը: Մասնագիտական գրականու թյունում 
պատմաբանների կողմից ընդունված տեսակետ է պատմության գոյու-
թյունը ներկայացնել հիմնականում որպես երեք փուլերի՝ պատմական 
նյու թի հավաքման, հետազոտության ու շարադրանքի եռամիաս նու-
թյուն, կամ միայն երկու փուլերի՝ հետազոտության ու շարադրանքի, 
երկ միասնու թյուն: Պատմությունը սկզբունքորեն որպես այդպիսին է կա-
յանում, երբ դառնում է արդեն իսկ «պատմված», ուստի և իրենում «հե-
տազոտություն» հիմն ատարրի հետ համալրությամբ՝ անհրաժեշտաբար 
ունի «շարադրան քի» հիմնատարրը: Հերմենևտիկայի խնդրակարգն ան-
հրաժեշտորեն ու նաև նախընտրելի պիտոյականությամբ ներկա է և՛ 
պատմիչ հեղինակի հե տազոտությունում, և՛ շարադրանքում, և՛ ամե-
նայն անձանց կողմից պատմության ընթերցանությունում:

Հերմենևտիկայի խնդրակարգը, նախ և առաջ, ներկա է պատմաբան 
հեղինակի հետազոտությամբ մարդկային իրողությունների իսկության, 
ըստ մարդկային իր կարողության, հասկացման մեջ: Էականորեն նշա-
նակալի է հասկացման ու նաև մեկնաբանության անհրաժեշտորեն ու հիմ-
 նակառուցվածքային ներհյուսվածության ընդգծված ամրագրումը պատ-
մու թյան՝ ոչ միայն «հետազոտություն», այլև «շարադրանք» կատա րումի 
մեջ: Հետազոտությանը հաջորդող փուլում պատմությունը մեկնո ղա բար 
բացո րոշելով՝ բանավոր հնչման և-կամ գրավոր նշանակման ամ րակա յու-
թյամբ շարադրում է, ինչպես արդեն ասվեց, աշխարհի, որում և՝ մարդ-
կային կյանքի կոնկրետորեն՝ մարդ կային ինքնության, ընդհանուր կենսա-
կարգի անձնավորյալ կենսակերպի ու մշակույթի իսկությունը հայտող՝ 
ո րոշ կերպով ու չափով հասկացյալ իմաստների միահյուսություն: Պատմու-
թյունն իր այսկերպ կայացմամբ՝ բացահայտում է հասկացման ու մեկ նա-
բանության հիմնախնդիրների արմատական ու հիմնարար ներկա յու թյունն 
իրենում և ուրեմն՝ հերմենևտիկայի սկզբուն քորեն անհրա ժեշտ ու նաև 
նախըն տրելի մասնակցությունը «պատմության որպես այդպիսին գո յու-
թյան իսկության բացորոշման» խնդրակարգում: Պատմությունը որպես 
այդպիսին՝ և՛ որպես հետազոտություն, և՛ որ պես շարադրանք, կայա-
նում է հասկացմամբ ու մեկնությամբ իսկու թյան ներկայություն իրա-
գործվելով:

Հասկացման ու մեկնաբանության հերմենևտիկական խնդրակարգը 
ներ կա է նաև պատմության ընթերցանությունում՝ «պատմության տեքստ 
- ընթերցող» հարաբերությունում պատմվող իսկությունների բա ցա հայտ-
մանն ուղղված՝ «ուսումնասէր» անձանց հասկացման ու մեկ նաբանության 
ձգտման ու ջանքի անհրաժեշտ գործադրությամբ: Ամենայն պատմիչ և 
կոնկ րե տորեն՝ Մովսես Խորենացին պատմության իր շարադ րանքի դիտա-
վորություն, կերպարանում ու կատարում ունի՝ հայտնել բո վանդակ ու միա-
հյուս այդ իմաստը, որում և՝ իմաստության խորհուրդները, «ընթեր ցասէր»2 

2 «Իսկ դու, ո՛վ ուշիմ ընթերցասէրդ, հայե՛աց … և զարմացի՛ր» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն 
Հայոց, Եր., 1991, էջ 17 (գլուխ Ե, տ. 12-14)):
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և «ուսումնասէր»3 ժամանակակիցներին ու սերունդներին՝ ի հաս կացում ու 
իմաստացում: Մովսես Խորենացին այս առնչությամբ գրում է. «Գրեմ քեզ 
այժմ և որ ինչ առանձին մերոյ աշխարհիս գործք, երկրորդ առնելով գիրս, 
… կարգաւ, որ ինչ եղեալ աստ գործ քաջութեան և արու թեան, իմաստից 
և կարգաց միոյ միոյ ի նոցանէ, որք յարքայէն Պարսից յԱրշակայ և ի Վա-
ղարշակայ եղբօրէ նորա, զոր մերոյ ազգիս թագաւորեցոյց…»4 (ընդգծումը 
մերն է- Ռ. Ք.): «Պատմությունը որպես շարադրանք, որում և՝ հեղինակի 
կողմից հասկացված իմաստի ու դրանում՝ իմաստության խորհուրդի 
մեկնողաբար բացորոշմամբ իրա գործված ամրագրում, հղված է ըն-
թեր ցողի հասկացմանը»5: Պատ մողաբար ասվածում իրա գործ վում է եղե-
լու թյունների իսկության ներ կայություն ընթերցողի հաս կացման ձգտող 
մտքին:

Պատմության որպես այդպիսին գոյության մեջ քննության առնելով հաս-
կացման ու մեկնաբանության խնդրակարգը, առավել դյուրին է այն նկատել 
պատմիչի հետազոտության ու շարադրման պարագայում, քանզի «պատ-
մություն-ընթերցող» իրադրությունում համարվում է, որ պատմու թյունը իր 
պատմվածության եղելության փաստով արդեն իսկ կայացել է իր որպես 
այդպիսին (որպես հենց պատմություն) գոյությունում, ուստի ընթերցման 
հա րաբերությունում հասկացման ու մեկնաբանության խնդի ր ը անմիջակա-
նորեն չի վերաբերում պատմության բուն գոյության խնդրին: Սակայն ընդ-
հանրապես՝ պատմության և կոնկրետորեն՝ Մով սես Խորե նացու հա յոց 
պատմության գոյությունն ինքնանպատակ չէ, այլ՝ իրե նում բովան դակ-
յալ ասելիքով հղված է ընթերցողին6՝ կոչված մարդու և մասնա վո րա-
բար՝ հայի ինքնահասկացմանը՝ նրա ինքնու թյանն առնչվող ամենայ նի 
ու նաև հենց այդ առնչության բուն նշա նա կության հասկացմամբ ու 
մեկ նողաբար բացորոշմամբ: 

4. Մտորումների ընթացքի մեկ այլ ուղիով, մասամբ՝ վերոասացյալին 
հա րազատ խորհուրդով և մասամբ՝ զանազանվող դիտավորությամբ ու 
կա տարումով, պատմությունն իր գոյությունում հենց որպես գիտություն 
կա յացնող իմաստի բացահայտման համար հերմենևտիկայի կենտրո նա-
կան նշանակալիությունն է մտքին տեսադրում նաև Գուստավ Շպետը: Նա 
պատմական հետազոտության մեթոդիկաների հեղինակների շարքում ան-
վանելով Յ. Գ. Դրոյզենին, Է. Բեռնհայմին, Է. Մեյստերին, Շ. Սենյոբոսին, 
պատ  մության որպես այդպիսին կայացման խնդրակարգի վերաբերյալ 
նրանց հայացքների համար հիմնականում որպես ընդհանուր է տեսնում, 
փոքր-ինչ տարբերություններով հանդերձ, պատմության որպես այդպիսին 
կայացման բովանդակ գործընթացի եռաստիճան բաժանումը՝ «պատ-
մական նյութի հավաքման՝ էվրիստիկական փուլը, ստեղծագործական 
մշակման՝ քննական փուլը, և շարադրանքի՝ մեկնաբանության փուլը» 
3 «…ո՛վ ուսումնասէր դու և յայսոսիկ զմեզ աշխատեցուցանող» (նույն տեղում, էջ 22 (գլուխ Զ, տ. 11)):
4 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 101:
5 Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում և Մովսես 
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը-Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով, 
«Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», զեկուցումների. ժողովածու, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2014, էջ 545:
6 Այս մասին տե՛ս նաև Աբրահամյան Ա. Գ., Մովսես Խորենացի, Հայպետհրատ, Եր., 1959, էջ 59-60. 
Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմություն, Եր., 1978, էջ 236:
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(ընդգծումները մերն է- Ռ. Ք.)7: Ինչպես և պարզորոշվեց վերոասացյալից, 
կարելի է համաձայնվել Շպետի հետ և աստ՝ խնդրո «բանին»՝ պատ մու-
թյու նը որպես գիտություն կայացնող հիմնական գործոն հանդիսացող` 
պատմության ու հերմենևտիկայի փոխառնչության բացահայտման խնդրին 
հետամուտ, պատմության բովանդակ խնդրակարգը տեսանել որպես երկ-
միասնություն միմյանցից տարբերակվող երկու հիմնա խնդիր ների՝ պատ-
մա կան հետա զոտության և պատմության շարադրանքի: «Որ պես կանոն, 
հարկ է միշտ տարբերություն նկատել ճշմարտությունների հետա զո տության 
ու հայտ նաբերման և հայտնի դարձած ճշմարտու թյունների հաղորդման, 
ա պա ցույցի, հիմնավորման միջև»8: Նրա տե սակետի համա ձայն՝ պատմական 
գիտությունում բուն հետազոտությունն ու պատմական ճշմարտությունների 
հայտնաբերումն առնչվում են պատ մական ճշմար տության բացահայտման 
էվրիստիկական ուղիների խնդրա կարգին, որում նշանակալի չափով ներկա 
են հոգեբանական երևույթներ: Իսկ արդեն հայտնաբերված այդ ճշմար տու-
թյունների հաղոր դումը, ապացույցն ու հիմն ավորումը՝ բոլոր այդ բաղադրա-
տարրերի միասնությամբ, հենց այն է, ինչը և կայացնում է պատմության 
գի տականությունն ու հենց գիտական մեթոդաբանու թյունը: Ըստ նրա, 
հար կավոր է չշփոթել մարդկային մտքի պատմությունը գիտության պատմու-
թյան հետ, հետազոտության գործըն թացը գիտական հայեցակարգի կա-
ռուց ման գործընթացի հետ9: 

Ըստ Գ. Շպետի, «ինչպես որոնել ճշմարտությունը՝ մի հարց է, ինչ-
պես նկարագրել հայտնաբերված ճշմարտությունը (ընդգծումները մերն 
են - Ռ. Ք)՝ մեկ այլ հարց: Հետազոտողի ստեղծագործությունը, նրա «հոգե-
բանությունը» նյութ է առաջին հարցին պատասխանելու համար, իսկ երկ-
րորդ հարցը լուծվում է մեկ այլ ոլորտում: Ճշմարտության էվրիս տիկական 
ուղիները ինքնըստինքյան սկզբունքորեն չեն երաշխավորում ո՛չ ճշմար-
տությունն ինքնին, ո՛չ նրա մեթոդաբանական համաձայնեց վա ծու թյունը 
գիտության ընդհանուր բովանդակությանը: Ուստի եթե անգամ ճիշտ լինի, 
որ գիտական հետազոտության հնարների պարզաբանման համար պետք է 
օգտվել այն նյութով, որն ընձեռում է հետազոտության և հետազոտողների 
հոգեբանությունը, այստեղից ոչ մի կերպ չի կարելի անել հետևություն, որ 
և գիտական մեթոդաբանությունը ձեռք կբերի նյութ այդ նույն աղբյուրից»10:

Սակայն այս առնչությամբ, ըստ իս, հարկ է նկատել, որ գիտական 
մեթոդն, ըստ էության, իսկության որոնման ու բացահայտման ուղին 
է և որպես այդպիսին՝ իրագործում է իսկությանն ուղղորդված ու հե-
տևո ղական հարցադրության հաջորդականությամբ կայացող որոնում 
ու բացահայտություն: Իսկության որոնումն ու բացահայտությունը, այս-
պի  սով, ներկայանում է որպես գիտական մեթոդի անմիջական խնդիր-անե-
լիք: Իսկ մեթոդաբանությունը իսկության բացահայտմանն ուղղորդող ու 
ա պա հովող հարց-ու-պատասխանային այդ ուղին հասկացող խորհրդա -
ծությունն ու տեսությունն է: Ուրեմն, ինչպե՞ս հասկանալ Շպետի միտքը, թե 

7 Шпет Г. Г., История как предмет логики, «Историко-философский ежегодник 1988», М., с. 311-312.
8 Նույն տեղում, էջ 292:
9 Նույն տեղում, էջ 291:
10 Նույն տեղում, էջ 292:
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գիտական մեթոդաբանությունը առավելապես պատմության շարադրանքի 
մեջ է գտնում իր խնդրո կատարումը:

Իսկության, որով և՝ իմաստության, հասկացման ու մեկնաբանության, 
այլ՝ ոչ շտապով այլի քննադատության ու իրենը հաստատել ձգտող հոգին 
ու գիտական միտքը, ըստ իս, հնարավորություն ունի նկատել, որ Շպետի 
այս բացահայտության մեջ սկզբունքային ասելիքն այն չէ, թե՝ ժխտվում է 
պատմական ճշմարտության որոնման, հետազոտության ու բացահայտման 
ուղին պատմության գիտական մեթոդաբանության շրջա նակում ներառն-
վածությամբ հասկանալը: Անշուշտ, պատմական ճշմար տության որոնման 
ուղին կարելի է և հարկ է հասկանալ մեթոդաբանության խնդրակարգում 
իր ընդգրկվածությամբ: Շպետի ընդվզումը և բուն ասելիքն այլ է: Նա 
սկզբունքորեն դեմ է, և նրան ընդունելի չէ պատմական ճշմարտության 
որո նումի, հետազոտության ու բացահայտության տեղար կումն ու դի տար-
կումը պատմության բովանդակությանն ու պատմվող ճշմարտությանը 
պատ մաբանի հարաբերության շրջանակում, ըստ էու թյան, պատմաբանի 
ստեղ ծագործական հոգեբանության ֆենոմենի ու խնդրակարգի մեջ և 
այդ կերպ՝ գիտական մեթոդաբանության հոգեբա նա կա նացումը:

Ըստ Գ. Շպետի, «պատմությունը գիտական է ոչ թե նախապատրաստող 
հետազոտությունների, այլ` այն բանի շնորհիվ, որը և իրագործում է գի-
տության իդեան»11 և որպես այդպիսին նա տեսնում է պատմության շա-
րադրանքը: Շպետն իր անհամաձայնությունն է հայտնում Յ. Դրոյզենի, Է. 
Բեռնհեյմի, Է. Մեյստերի, Շ. Սենյոբոսի համար ընդհանուր այն տեսա կե տի 
հետ, ըստ որի` մտքի ընդհանուր կարգավորությունը` տրամա բանությունը, 
որ և իրագործում է պատմական ճանաչողությունն ու կայացնում պատմու-
թյունը որպես գիտություն, առաջնային ու հիմնարար կերպով ներկայա-
վորվում է հենց երկրորդ` քննական փուլում` ի գործ պատմության կենա-
գործ վող տեխնիկական հնարքներում և հոգեբանական առանձնահատ-
կություններում: «Պատմության գործի» այդկերպ եռաստի ճան բաժանման 
մեջ, ըստ նրա, պատմության կայացումն ավարտումի հասցնողը հենց եր-
րորդ` շարադրանքի, որում և` մեկնաբանության, փուլն է, որ և կայացնում 
է պատմությունը որպես գիտություն:

Ըստ նրա, պատմությունը որպես գիտություն է կայացնում պատմու-
թյան շարադրանքը, որում և իրագործվում է հասկացվածի մեկնաբա նու-
թյունը: Ինչո՞ւ: Քանզի հենց այդ շարադրանքում է կենագործվում բա ռային 
արտա հայտություն ստացած մտքի ընդհանուր կարգավորու թյունը, որ և՝ 
գի տու թյան հասկացության ճշգրիտ տեղն ու նշանակությունն է12: Եվ ըստ 
Շպետի, տրամաբանությունն իր ուսումնասիրության առարկա դիտելով 
պատ մությունը, ճշմարտորեն որպես հենց այդ առարկայական տիրույթ 
պետք է տեսնի պատմության շարադրանքում կենագործյալ և պատմությունը 
որպես գիտություն կայացնող` «մտքի ընդհանուր կարգա վորությունը»: Այս 
առնչությամբ ևս նկատենք, որ նպատակ ունենալով տրա մաբանության 
հարցեր քննել պատմության խնդրակարգի առնչու թյամբ, բնականաբար, 
Շպետը պետք է որպես ուսումնասիրության առար կայի ճշմարիտ տեղ ու 

11 Նույն տեղում, էջ 311:
12 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 312:
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նշանակություն տեսաներ ու ամրագրեր ոչ թե պատմության հետազոտու-
թյունում, այլ` հենց պատմության շարա դրանքում, այսինքն՝ պատմության 
գոյության արդեն բառային ու կա պակցված լեզվական արտահայտություն 
ստացած մոդուսում:

Ըստ իս, Գ. Շպետի այսկերպ մտորումներում կարելի է նաև որպես աս-
ված տեսանել այն, որ պատմությունը նախ՝ պատմական ճշմարտու թյուն-
ների հե տա զոտության՝ հայտնաբերման ու հենց հասկացման, և ապա՝ 
պատ  մո ղա բար շարադրանքի, որում իսկ հասկացվածի մեկնաբա նության 
երկմիաս նություն է: Պատմության որպես այդպիսին գոյությունը, կամ ար-
տա հայտ վելով Մարկ Բլոկի հասկացությամբ` «պատմության գոր ծը», ներկա-
յանում է հետա զոտության ու շարադրանքի իր հիմնատարրերով միահյուս` 
բովանդակ ու մեկ-միասնական խնդրակարգով: Եվ հասկացման ու մեկնա-
բանության խնդրակարգի սկզբունքային ներկայությունը «պատ մու թյան 
գործում», ըստ էության, բացահայտում է պատմությունը որպես այդպիսին 
կայացնող՝ հետազոտական և շարադրական մտորումների երկու այդ փուլե-
րում ու հենց ուղղություններում հերմենևտիկայի կենտրո նական նշանակու-
թյունը13: Պատմությունը, գրում է Գ. Շպետը, «սկսում է այն պնդումից, որ 
այն, ինչ իրեն տրված է, միայն նշան է: Այդ նշանի բացահայտումը նրա միակ 
խնդիրն է: Փաստաթղթերն ու հուշարձաններն իսկը նշան են, որ պահանջում 
են հասկանալ որոշ գործողություններ, որոնք հենց իրենք նշաններ են, որ 
ծածկում են պատմությամբ շարժվող որոշ գործոններ՝ իմանալի նույնպես 
հասկացման միջոցով: …Պատմությունն էությամբ ոչ տեխնիկական, այլ՝ 
հերմենևտիկական գիտություն է»14:

5. Պատմության որպես այդպիսին գոյությանը անհրաժեշտ ու 
նախընտրելի պիտոյականությամբ ներհատուկ է հերմենևտիկական 
կառուցվածք: Պատմությունն անհրաժեշտ ու նախընտրելի պիտոյա-
կա նու թյամբ իրենում ներհյուսված ունի հասկացման ու մեկնա բա նու-
թյան հերմենևտիկական բովանդակային խնդրակարգն ու կատա-
րումը: Հասկացումն ու մեկնորոշումն իր մեկ-միասնականությամբ՝ մարդ-
կա յին բանական հոգու տեսական զորության կատարումն է՝ աստվա-
ծային ու մարդկային իրողությունների իսկությանն ադեկվատությամբ կա-
տա րելա գործված ներքին ու արտաքին մտակերպություն, որ և անհրաժեշտ 
ու նախընտրելի պիտոյականությամբ ներկա են մարդկային ամենայն գի-
տություններում ու կոնկրետորեն՝ պատմությունում:

Ըստ Մ. Հայդեգեր, «մարդ» գոյավորի գոյությունն էապես զանա զան-
վում է աշխարհում գոյություն ունեցող և աշխարհ-ամբողջությունը բաղ-
կացնող այլ գոյավորների գոյության մոդուսից: Մարդու գոյությունը, ըստ 
էու թյան, աշխարհում յուրովի ներկայող և իր այդ յուրահատուկ ներկա յու-
թյամբ՝ համայն աշխարհն իր բոլոր գոյերով հանդերձ իր նկատմամբ ներ-
կայավորող գոյի գոյություն է: Մարդու յուրահատուկ այդ «ներկայությունը 
հասկանում է ինչ-որ կերպ և ինչ-որ բացերևությամբ իր գոյությունում: Այդ 
գոյավորին (մարդուն) բնորոշ է, որ նրա գոյությամբ և նրա միջոցով գոյու-

13 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 319:
14 Шпет Г. Г., История как проблема логики: Критические и методологические исследования, изд. 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», М., 2011, с. 23.
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թյունը նրան բացված է: Գոյության հասկացվա ծությունն ինքը հենց 
(մարդ  կային) ներկայության գոյութենական յուրորոշությունն է: Ներ-
կա յության գոյա կան (օնտիկ) առանձնահատ կությունն այն է, որ այն գոյում 
է գոյաբանորեն (ընդգծումները` Ռ. Ք.)»15: Ըստ Մ. Հայդեգերի բնորոշման, 
մարդու գոյու թյունն աշխարհում սկզբուն քորեն ներկայանում է որպես 
«հասկացող» կե ցո ղություն: Այդ կնշանակի, որ հասկացումը և հենց մար-
դու ձգտումն ու սերը հասկացման՝ էաց նում (կայացնում) ու կա տա-
րելագործում են մարդ կային ինքնությունն ու կեցողությունը որպես 
այդպիսին՝ նրա ինք նության ու աշխարհում-կեցողության սկզբունքային 
կոչմանը համա պատասխան:

Ըստ Վ. Դիլթայի, մարդկային գոյությունն իրենում ընդգրկող «կյան-
քին» հատուկ է հերմենևտիկական կառուցվածք, և հենց «հասկացման» 
տե սական ճանաչողական մոդուսով է մարդը «ոգու մասին գիտու թյուն-
ներում» ուսումն ասիրում «մարդկային կյանքի իրողությունները»՝ ի տար-
բե րություն «բնու թյան» նկատմամբ բնագիտությանը ներհատուկ «բա ցատ-
րու թյան» տեսա կան ճանաչողական մոդուսի, և հումանիտար իրո ղու
թյուն ների ողջ ընդ գրկումի նկատմամբ ադեկվատ և ունիվերսալ բա-
ցու թյուն ու մեթոդ է հասկացումը16:

Իսկ ըստ Մ. Հայդեգերի, սկզբունքորեն «հասկացող» կեցողություն է 
ներկայանում «աշխարհում-մարդու գոյությունը», և ամենայն իրո ղու-
թյուն ների ունիվերսումի նկատմամբ «աշխարհում-մարդու կեցո ղու -
թյանը» սկզբունքորեն ներհատուկ բացություն ու ամենայնը մարդ-
կային կեցողությանը ներկայավորելու ամբողջական կարողու թյուն է 
հասկացումը՝ այդկերպ ու չափ առավելագույն իր ունիվեր սալությամբ:

Ահավասիկ, ըստ Վ. Դիլթայի, «հումանիտար իրողությունները» կամ 
«մարդ  կային կյանքի իրողությունները» ապրմամբ և-կամ վերապրմամբ, 
իսկ ըստ Մ. Հայդեգերի, նույնիսկ ավելին՝ արդեն «ամենայն իրողություն-
ները» մարդկային կեցողությանը ներհատուկ տեսական բացության ու ամ-
բող ջական կարողության կատարումով ներկայավորող հասկացումը, 
թեկուզ և այդ ուսմունքներում հայտորոշվելով ոչ նույնաչափ ունիվերսա-
լությամբ, գործում-հյուսում և այդկերպ՝ հիմնում ու իմանալի է դարձնում 
միևնույնը, այն է՝ իրողությունների փոքր-ինչ նվազ կամ առավելագույն 
ընդ գրկումի նկատմամբ մարդու գոյակցության հերմենևտիկական կա-
ռուց վածքը: Ըստ այդ երկու հայեցակարգերի, «կյանքը՝ ապրմամբ» կամ 
«աշխարհում-մարդու գոյությունը» իրենց հերմենևտիկական կառուց ված-
քով և հենց հասկացմամբ՝ իրենց իսկությունն են ներկայավորում մարդուն:

Կյանքի հերմենևտիկական կառուցվածքով (Վ. Դիլթայ) կամ «աշ խար-
հում-մարդու գոյության» հերմենևտիկական կառուցվածքով (Մ. Հայդե գեր), 
ահավասիկ, և պատմությունն է իր տեսաճանաչողական գոր ծու նեու թյունը 
կատարումի բերում նույն այդ հերմենևտիկական կառուց ված քով՝ մարդ-
կային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բազմաբովանդակ եղելության իս-

15 Хайдеггер М., Бытие и Время, Изд. “AD Marginem”, М., 1997, с. 12.
16 Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» ֆենոմենը փիլիսոփայական հերմենևտիկայում 
(Վ. Դիլթայ), «Փիլիսոփայությունը Հայաստանում 21-րդ դարի շեմին», «Նոյյան Տապան», Եր., 1998, 
էջ 51-52։ Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի 
հայեցակարգը, «Վէմ», N 1(49), Եր., 2015, էջ 11-16: 
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կությունը հասկացմամբ ու մեկնությամբ բացորոշելով: Եվ պատմության գո-
յության իմաստի առումով, ըստ իս, կարելի է ասել, որ պատմությունն 
ա ռավել, քան որևէ այլ մտավոր գործունեություն և-կամ գիտություն, մարդ-
կային հոգու էական ձգտումն է հասկացման, որով և պայմանա վորված 
է պատմության սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նաև նախընտ րելի ներ-
կա յությունը ամենայն գիտություններում, ար վեստ ներում, մասնագի-
տա կան ու այլ ևս հնարավոր գործունեության տեսակներում: Այս առն-
չու թյամբ հիշենք նաև հայտնի միջնադարագետ ու պատմության տեսաբան 
Մարկ Բլոկի բնորոշումը, ըստ որի՝ «պատ մու թյունը ձգտումն է առավել լավ 
հասկացման»17: Ըստ նրա, պատմու թյունը գիտությունների շարքում իրա-
վա սու իր գոյությունն է հաստատում լոկ այնժամ ու այնչափ, որչափ 
ե րևույթ ների ու իրադարձությունների պարզ, նաև անկապակցված ու ան-
սահման թվարկումի փոխարեն ընձեռում է որևէ բանական դա սա կարգում 
և դրանք դարձնում առավել հասկանալի18:

Իսկ ինչպե՞ս կարող է հնարավոր դառնալ պատմության համար՝ տալ 
որևէ բանական դասակարգում և դարձնել պատմվողն առավել հասկանա-
լի «ուսումնասէր» ընթերցողին: Պատմության ճշմարտորեն գիտական կո-
չումը և հենց կատարումը կարող է իսկություն դառնալ, ուստի և Մ. Բլոկի 
միտքը ներկայանալ որպես պատմության նախընտրելի գոյության իսկու-
թյան բացահայտում, եթե պատմությունն իր գոյության նախ՝ հետա զո-
տության փուլում հենց ինքն է հասկանում իր առարկան ու դրա հետ իր 
անելիքը և այդկերպ ինքնահասկացող տեսությամբ՝ կոնկրետորեն հաս -
կանում է արդեն «խնդրո նյութն ու բանը»` մարդկային ինքնության, կյանքի 
ու մշակույթի նշանակալի իրողությունների իսկությունը և ապա` իր շա-
րադրանքում կապակցված ու հենց պատճառների բացահայ տու թյամբ այդ 
իսկությունն է մեկնողաբար ներկայացնում ընթերցողի հաս կացման 
ձգտմանն ու կարողությանը: Իսկ մարդկային բանական հո գուն սկզբուն-
քորեն բնորոշ է ձգտում և հենց սեր՝ հասկանալ աստ վածային ու մարդ-
 կային իրողությունների իսկությունը, ըստ մարդ կային կարո ղու թյան, և 
այդ իսկությանը հաղորդ ու ընկալ լի նելու սկզբունքային հնա րա վո րու-
թյամբ, կոչմամբ ու նախընտրե լիու թյամբ՝ ինքնահասկանալ մարդկային 
ինքնության եղելումը, իր անե լիքն ու նախընտրելի առինքնությունը:

6. Ընդհանրապես՝ պատմագիտությանը ներհատուկ է և կոնկրետորեն՝ 
Մովսես Խորենացու պատմությունում հստակամտորեն ընդգծվածությամբ 
ներկա է պատմության ինքնահասկացման, որում և՝ իր իսկ բնության 
հասկացման կարիք ու դիտավորություն: Ըստ նրա, պատմությունը կարիք 
ու դիտավորություն ունի հասկանալ ու մեկնորոշել իր բնու թյունը և 
իր բնությանն ադեկվատությամբ՝ որպես այդպիսին գոյու թյունը, որում 
և՝ իր գոյության ոչ միայն անհրաժեշտ կերպը, այլև կատարելագործման 
և հենց նախընտրելի գոյության հնարավորու թյունները:

Արդ՝ ինչպիսի՞ն է պատմության բնությունը: Հարկ է նկատել ու ամ րա-
գրել, որ պատմության բնությունը էապես տարբեր է իրեղենի ու մարմ-
նեղենի բնությունից: Ժամանակի հարահոսությունը և իրադարձու թյու-

17 Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 11.
18 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 9-10:
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ններում նյու թեղենի ու մարմնեղենի բնության ենթակայությունը ժա մա-
նակի հոս քին, ըստ էության, նրա բնությանը նույնակարգ լինելության, այ-
սինքն՝ հա րա հոսության, փոփոխունության և անցողիկության մեջ է տեսա-
նել տալիս աշխարհի ու կյանքի իրադարձությունների գոյությունը: Կյանքի 
«իրաց և գործոց» նյութեղեն բնությանը հատուկ է լինել ու մնալ իր «տեղի 
ունենալու» ժամանակում՝ «նախկինում»: Իսկ պատմությունն ըստ իր բնու-
թյան գոյու թյան սկզբունքային ու հիմնարար առանձնահատ կության կե-
նագործ վելով և այդկերպ նաև ժամանակի հոսքին ենթակա ու կապանք ված 
չլինելով՝ չի անհետանում: Պատմության՝ ըստ իր բնության գոյությունը ժա-
մանակի ֆենոմենի նկատմամբ այլ կարգի է և իրեղենի ու մարմնեղենի 
բնու թյան գոյությանը հատուկ ենթակայությամբ չէ: Պատ մության բնու-
թյու նը հո գևոր է, և նրա գոյությունը չի տեղակայվում ու տեղ-ա-գրվում 
զուտ «նախ կինում»: Պատմությունը կյանքի «իրաց և գործոց» որպի սու-
թյան բա ցահայտություն է և որպես այդպիսին՝ ա մենայն այդ եղե լու-
թյուն ների՝ իրենց ժամանակում և տեղում ըստ ինք յան գոյության իս-
կու թյան, ըստ մարդկային կարողության, բացա հայտման պատմություն: 
Եվ հենց այդ բնույթի բացահայտությունն է անվանվում ճշմարիտ և ուղիղ 
իմաստ, որ և ներկայանում է որպես հենց այդ իրերի ու գործերի հասկացում 
ու մեկնություն: Պատմությունը որպես այդպիսին իր գոյությամբ, այ-
սինքն՝ իր բնությանը համապա տաս խան գոյությամբ, մեկնողական է:

 7. Պատմության ու հերմենևտիկայի փոխհարաբերակցության, ինչպես 
նաև ընդհանրապես՝ պատմության և կոնկրետորեն՝ հենց Մովսես Խո րե-
նացու պատմագիտական հայեցակարգի իսկության հասկացման ու մեկ-
 նորոշման համար նշանակալի՝ Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլո գիական 
հերմենևտիկայի» հայեցակարգից՝ աստ անհրաժեշտ ու հենց նախընտրելի 
է անդրադառնալ տեքստի ու բանախոսության (դիսկուրսի), թեև միմյանցից 
տրամագծորեն տարբերվող, այնուամենայնիվ, ոչ սկզբուն քորեն հակադիր, 
այլ՝ փոխլրացնող առանձնահատկություններ բա ցո րոշող նրա տեսու թյա-
նը19: Ներկայացվող հետազոտության մտքի հետա գա ընթացքի համար 
էականորեն նշանակալի է նկատի ունենալ Պ. Ռիկյորի միտքն առ այն, թե՝ 
բանախոսությունը երկբևեռ՝ իրադարձության և նշանակության միասնու-
թյուն ներկայացող գոյացություն է: «Բանախո սու թյունը տեղի է ունենում 
որպես իրադարձություն և հասկացվում որպես նշանակություն»20: Ըստ 
նրա, «տեքստում արձանագրվում է ոչ թե բանա խոսություն-իրադար ձու-
թյունը, այլ՝ բանախոսություն-նշանակությունը»21:

Ռիկյորի այս մտքում բանախոսություն-իրադարձության առնչությամբ 
ասվածը կարելի է կիրառել աշխարհի, որում և՝ կյանքի, ամենայն իրա-
դար ձության նկատմամբ: Եվ կարելի է հասկանալ, որ աշխարհի իրա դար-
ձային բնությունից տարբերվող՝ հասկացման ու գրավոր տեքստի բնու-

19 Այդ տեսության մասին մանրամասն տե՛ս Քոչարյան Ռ., Բանախոսության և տեքստի առանձ-
նահատկությունները Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հայեցակարգում, 
Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, «Եվրոպրինտ», Եր., 2013, էջ 193-197: 
20 Տե՛ս Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation - Ricoeur P., Hermeneutics and the 
human Scien ces, Cambridge, 1982., p. 134։ Տե՛ս նաև Ricoeur P., The model of the text: meaningful action 
considered as a text – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge, 1982, p. 199.
21 Տե՛ս նույն տեղում:
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թյան առանձնահատկությունը բացահայտող նրա այդ մտքում, ըստ էու-
թյան, ասվում է աշխարհից՝ հասկացմամբ առ իմաստ ու իմաստություն 
վեր ըն թացության մասին՝ ի կատարում հասկացյալ այդ իմաստն ու իմաս-
տությունն իրենում բովանդակող գրության հյուսման-գործման: Այսկերպ 
վերաիմաստավորելով Պ. Ռիկյորի միտքը՝ կիրառենք այն պատմական 
բա նա խոսության ու պատմական տեքստի նկատմամբ:

Հայտնի է, որ պատմությունը գոյություն ունի որպես պատմասա ցու-
թյուն և պատմագրություն, կամ այլ կերպ ասած՝ որպես բանավոր և 
գրավոր պատմասացություն: Իսկ պատմասացությունը հենց պատմական 
բանա խո սությունն է: Պատմասացությունը, որը բանախոսություն է, տեղի 
ունե նալով որպես իրադարձություն, որպես այդպիսին իր գոյությունում 
ժամա նակի հոսքին ենթակայությամբ, թվում է թե տեղակայելի ու տե-
ղագրելի է զուտ «նախկինում» և իրադարձային իր բնությամբ իսկ՝ անհե-
տանալի է: Սակայն, ինչպես և նկատելի է Պ. Ռիկյորի մտքից, պատմասա-
ցությունը որպես այդպիսին գոյություն ունի իր բնության ոչ միայն «իրա-
դարձային», այլև անհրաժեշտորեն նաև «նշանակության» բաղադրի չով, 
որը և միմիայն դարձնում է նրան որպես որոշակիորեն հենց այդպիսի պատ-
մական բանախոսության իրադարձություն: Նույնիսկ պատմական բա-
նախոսության որպես այդպիսին գոյությունը հնարավոր չէ հանգեցնել սոս-
կականորեն իրադարձային բնության գոյության կարգին և քննության 
առնել ու հասկանալ որպես այդպիսին իր նույնությամբ միմիայն իրեղենի 
ու մարմնեղենի բնության գոյության կարգում:

 Ռիկյորի վերոբերյալ միտքը կիրառելով կոնկրետորեն պատմության 
խնդրակարգի նկատմամբ, առավել մանրամասնությամբ և մեկնողաբար 
բացորոշմամբ կարող ենք ասել, որ հասկացվում, գրի առնվում ու պատմ-
վում են ոչ թե իրադարձություններն ու գործերը, որոնք իրենց նյու-
թեղեն և-կամ մարմնավոր գոյության կերպում ժամանակահոս ու ան-
ցավոր են, այլ՝ դրանց նշանակությունները և-կամ իմաստները, որոնք 
իրենց հոգևոր բնության գոյության կերպում սկզբունքորեն ան ժամա-
նակ ու մնայուն են: Այսպիսով, պատմագրության մեջ արձա նագրվում է 
ոչ թե պատմասացություն-իրադարձությունը, պատահարը, որը վերաբերում 
է «այս աշխարհի» բոլոր գոյավորների ու իրադարձու թյունների շարքի մեջ 
նույնանմանությամբ նրա տեղի ունենալու կերպին, այլ՝ արձանագրվում է 
պատմասացություն-նշանակությունը, որում ի հայտ է պատմվող իրադար-
ձության՝ իրի կամ գործի, որպիսությունը և-կամ իսկությունը որպես ի -
մաստ: Արդ՝ կարելի է ու նաև հարկ է հաս կանալ և ամրագրել, որ «պատ-
մությունը ոչ թե» դեպքերի, այլ՝ իմաստ ների պատմություն է, և հենց 
այդպիսին է պատմության գոյության վերա բերյալ Մովսես Խորենացու 
հայեցակետը»22:

8. Պատմությունը ժամանակահոս աշխարհի ու մարդկային կյանքի 
իսկությունը հայտող իմաստ է և որպես հենց իմաստ ու իմաս տու-

22 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում և Մովսես 
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը-Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով` 
«Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», զեկուցումների. ժողովածու, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2014, էջ 545:
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թյուն՝ հաղթում է ժամանակն ու ժամանակայինը: Արդարև, պատմու-
թյու նը գործ ունի իրադարձությունների ու գործերի գոյության ժամա նա-
կա   տե  ղիության, այսինքն՝ մարմնատեղիության (կամ՝ նյութատեղիության) 
ու ժամանակայ(ի)նության հետ: Եվ սակայն, իր իսկական գոյության կոչ -
մանն ու կարգին հարազատության պարագայում՝ պատմությունն անդ-
 րան ցում է իրադարձությունների ու գործերի գոյության ժամա նա կա-
տեղիությունը և հենց տարածաժամանակային կապանքվածու թյունը՝ 
առ իմաստ և իմաստություն: Նկատենք նաև, որ նույնիսկ իր անիս կական 
գոյության պարագայում՝ պատմությունն անդրանցում է կյան քի եղելումի՝ 
իրերի ու գործերի ժամանակատեղիությունը՝ առ իմաստ (թյուր իմաստ) և, 
սակայն, ամենևին ոչ՝ առ իմաստություն: Պատմությունն իր իսկական գոյու-
թյան կարգում գործառնելու պարագայում կյանքի նշա նակալի եղելումի և 
մշա կույթի իսկությունն ու խորհուրդը բացա հայտելով և, այդպիսով, կյան-
քում իրենց լինելության կոնկրետ առաջագայության ժամանակների կա-
պանք ներից, այսինքն՝ սկզբունքորեն ժամանակի մեջ և ուրեմն՝ ժամա նա-
կային իրենց գոյության գերությունից բաց-արձակելով, ընթերցասեր ու 
իմաստության ուսումնասեր սերունդներին է հնարավորում կյանքի ու մշա-
կույթի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաս տու թյան ներկա-
յու թյուն, հնարավորելով նաև մարդկանց, ազգերի, սե րունդ ների՝ իմաս-
տու թյամբ միասնություն և մարդկային սեռի ու ազ գերի կյանքում անժա-
մանակային ու անանց հոգևորությամբ ու իմաստու թյամբ հավիտե նու-
թյուն:

9. Պատմել՝ չի նշանակում բոլոր այդ եղելություններն իրենց նյութեղեն 
և-կամ մարմնեղեն գոյության իսկությամբ կրկին անգամ գոյացնել: Այս 
աշխարհը, որում և այս կյանքը, գոյություն ունեն որպես ժամանակի մեջ 
և հենց ներկայում գոյող իրադարձություն, սակայն հասկացվում ու 
պատմվում է, և այդկերպ հեղինակի, իսկ նորովի ագուցմամբ՝ նաև ըն թեր-
ցող սերունդների, ժամանակների ներկաներում գոյություն է ստանում ոչ 
թե աշխարհի ու կյանքի նյութեղեն-մարմնեղեն՝ զգայարանոք ընկալելի 
բնությունը կամ նույնիսկ մտքին այդկերպ բնությամբ միայն իմանալի 
եղելությունը, այլ՝ իմաստը23: Իսկ պատմել կյանքի եղելության որպիսու-
թյունը բացահայտող իմաստ, կնշանակի՝ հասկանալ ու նաև մեկնո ղա-
բար բացահայտել այդ իմաստը:

Պատմությունն իր կոչմանը համապատասխան իսկական գոյու-
թյամբ իր ներկայության պարագայում պատմում է բովանդակ աշ-
խար   հի (հոգևոր առումով՝ «երկնային» ու «երկրային» համաշխարհի) 
ու առավելապես «այս աշխարհի» ու մարդկային «այս կյանքի» իսկը 
հայ տող իմաստ: Ասվածին կարծես հակադրվելով՝ կարելի է ասել, որ իր 
կոչմանն անհամապատասխան և ուրեմն՝ անիսկական գոյությամբ իր 
ներկայության պարագայում ևս պատմությունը պատմում է իմաստ: Հարկ 
է, սակայն, այս առնչությամբ նկատել, հասկանալ ու ամրագրել էական 
տարբերություն: Որևիցե եղելության՝ իրադարձության կամ գործի որպի-
սության բացահայտման առնչությամբ պատմողաբար ասվածը կարող է 
լինել եռակի հնարավորությամբ՝ թերիմաստ, թյուրիմաստ և ճշմարիտ 
23 Նույն տեղում, էջ 546:
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իմաստ, ասել է թե՝ բուն իսկությունը հայտող իմաստ: Մարդկային կեցո-
ղու թյունն աշխարհում որպես այդպիսին, զուտ իր բնության յուրա հատ-
կությամբ էացնող է հասկացման ու մեկնորոշման ձգտումն ու ջանքը, 
որոնց բուն կոչումն ու սկզբունքորեն ուղղորդվածությունն է՝ բացահայտել 
իսկությունը:

Ահավասիկ, ըստ Խորենացու, պատմությունն իր կոչմանը համա պա-
տասխան իր իսկական գոյությամբ պատմում է (պե՛տք է պատմի) ոչ 
սոսկ հնարավոր ու գուցե այլևայլ շահերով, ինքնակամությամբ, քա -
ղա քական կամ այլ մասնավոր և ոչ հոգևոր պրագմատիկայով կողմ -
նորոշված ու հենց շեղ կամ այլակերպված, այլ՝ ուղիղ և ստույգ իմաստ 
ու հենց իմաստություն: Այսկերպ՝ պատմվող այդ իմաստում ներ կայացյալ 
և ընթերցողի՝ «ուշ»-ով արթնացյալ հոգուն ու մտքին ի հայտ է կամ կարո՛ղ 
է ի հայտ դառնալ նախնյաց ու երբեմն նաև ներկա մարդկային կյանքի 
իմաստության առավելություն կամ նվազություն, որ և իրագործում է Պատ-
մահայրը: Ըստ նրա, պատմության կոչումն ու նախընտ րելի իսկությունն 
է՝ հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշ մամբ հայտնելով նախնյաց 
ու երբեմն նաև հեղինակին ժամանակակից մարդկային կյանքի ճշմար-
տությունն (տեսականը) ու բարին (գործ նա կանը), ներկայության հնա-
րավորել այն ընթերցողի հոգևոր սիրով և «ուշ»-ով արթնացյալ հոգուն 
ու մտքին: Իսկ իր կոչումից ու իսկու թյու նից օտարացյալ և այդկերպ՝ իր 
անիսկական գոյության կերպում պատմությունը պատմում է արդեն վերո-
նշյալ ինքնակամ ու այս կյանքում ներկա, բայց և բուն մարդկային հոգուն 
ու կյանքի իսկությանն օտար ու ոչ-կենարար քաղաքական կամ այլ մաս-
նավոր շահերով ու պրագմա տիկա յով այլակերպված իմաստ և ոչ այլևս 
իմաստություն:

10. Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը «բանիւ» հայտնում և մարդ-
 կային մտքի տեսանությանը «յանդիման է կացուցանում» առնվազն «իրաց և 
գործոց» պատճառն ու զորությունը, և այդ բնույթի բացահայ տությունը 
պատ  մությունը սկզբունքորեն իրագործում է հենց հասկաց մամբ և մեկնո-
ղաբար բացորոշմամբ: Իր երկում Արամի գործերի իսկու թյունը հայտող 
իմաստներն ի պատում հյուսելու առիթով Պատմահայրը գրում է. «…զպատ-
ճառս և զզօրութիւն իրացն միայն յայտնելով, և զերկարութիւն գործոյն 
համառօտ բանիւ յանդիման կացուցանելով» (ընդգծումները մերն են - Ռ. 
Ք.)24: Հակիրճ բանաձևային ամրագրությամբ կարելի է ասել, որ, ըստ Մովսես 
Խորենացու, պատմությունը հասկանում ու մեկնողաբար բացորոշմամբ 
պատմում է մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույ թի նշանակալի 
եղելումի որակական որպիսությունը հաստող ու հայ տող զորությունը և 
որպես այդպիսին լինելության պատճառն ու կար գավորությունը: 

Իսկ ինչպե՞ս հասկանալ ու մեկնորոշել մարդկային կյանքի իրողու թյուն-
ների՝ իրադարձությունների ու գործերի «զորություն» և «կարգա վորու-
թյուն» հասկացությունները: Այս աշխարհի ու այս կյանքի ամենայն իրողու-
թյուն ոչ միայն այն է, ինչը որ արդեն որպես իրագործված՝ կա տվյալ պահի 
ներկայում, այլև իրենում պարունակվում են իր հետագա լինե լիու թյան՝ 
զար գացման, կերպափոխման (տրանսֆորմացիայի, մոդի ֆի կացիա յի) բազ-
24 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
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մատեսակ հնարավորություններ, ինչը նաև անվանում են որպես այդ իրո-
ղության «պոտենցիա»: Ի տարբերություն «պոտենցիա»-յի՝ այսկերպ որպես 
իրի հետագա կայացման բազմազան հնարա վորու թյունների ամ բողջություն 
ըմբռնման, առհասարակ, «պոտենցիա»-ն նաև նույնացնում ու թարգմանում 
են որպես «զորություն»: Սակայն, որպես իրողության «զո րություն» կարելի 
է հասկանալ ոչ միայն իրողության գոյությունում պարու նակվող ամենայն 
հնարավորությունների ամբողջու թյունը, այլ՝ հենց մի բաղադրատարրը, 
որը գերակշռում է մյուս բոլոր հնա րավորություններին և արդյունքում ըստ 
այդ գերակայող բաղադրա տարրի է ներկայանում իրո ղության որպիսու-
թյունը: Ահավասիկ, «զորու թյունը» ամենայն «իրաց և գործոց» լինե-
լիու թյան ամբողջական պոտեն ցիայում պարունակվող տարատեսակ 
որա կային առանձնա հատ կություններով կայացման հնա  րա վորու-
թյուն  ների շարքում այն գե րակայող բաղադրատարրն է, որ և իրադար-
ձությունը կամ մարդ կա յին գործը կայացնում ու իմանալի է դարձնում 
որպես այդպիսին՝ իրենց հենց այդ կոնկրետ որակական որպիսությամբ: 

Սակայն «զորու թյուն»-ը իրադարձությունների ու գործերի ոչ միայն 
ներքին այն հնարա վորությունն ու հենց գերակշռող կարողությունն է, որ և 
կա յացնում է իրը որպես այդպիսին տվյալ կոնկրետ ներկայում: Ասելով՝ «զո-
րու թյուն», հարկավոր է հասկանալ մի բաղադրիչ ևս: Ի հավելում «զորության» 
առն չությամբ վերոասացյալին, հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ բացահայտել 
իրողությունների «զորությունը», կնշանակի՝ մեկնորոշել նաև դրանց նշա-
նակալիությունը: Սոցիալական գիտությունը իր ուսումն ասիրության մեջ 
պարզում է և՛ «իրաց և գործոց» ներկա որ պիսությունը որպես «ար տաքին» 
կայացնող «ներքինը»՝ որպես «զորու թյուն», այլև թե ի՞նչ ազդե ցություն, 
ներ գործություն է դրսևորում այդ իրադարաձությունը կամ գործը քննու-
թյան ենթակա՝ մարդկային կյանքի առավել ընդգրկուն համատեքստում, 
ին չը նույնպես ըմբռնվում է որպես իրողության «զորություն», և այս դեպ-
քում գործ ունենք արդեն «մասի ու ամբողջի» հարաբերության հետ, որ 
և կոչվեց մասի նշանակալիություն ամբողջի նկատմամբ: Այսպիսով, իրա-
դարձությունների ու գործերի «զորու թյունը» հասկացվում ու մեկնորոշվում 
է երկբաղադրյալ իր բովանդա կու թյամբ: «Զորությունն» այն է, ինչը իրե-
նով կայացնում է իրողությունների որպես «ինչ» գոյությունն ու մարդ-
կային կյանքի ամբողջությունում նշանակալիությունը: Բացա հայ տել 
«իրաց և գործոց» զորությունը, կնշանակի՝ պատասխանել այն հար ցերին, 
թե «ի՞նչ է» և «ինչպիսի՞ ինչ է» և «ինչի՞ համար է» ուսումնասիրվող իրո ղու-
թյունը:

Իսկ «կարգը» կամ «կարգավորությունը» իրաց և գործոց որպես այդ-
պիսին կայացման ու նաև արդեն կայուն որակով գոյության «ինչպես»-ն է: 
Իրենց այդ դիտավորությունն իրականացնելու համար հասկացումն ու 
մեկ  նաբանությունը պետք է բացահայտեն, թե իրադարձություններն ու 
գոր  ծերը իրենց «ինչպե՞ս» կայացման ընթացքով՝ կարգավորությամբ են 
եղելականացել այնպիսին, ինչպիսին որ կան ուսումնասիրության տվյալ 
պահի ներկայում: Իսկ մարդկային կյանքի ու մշակույթի իրողությունների, 
ասել է թե՝ հումանիտար և սոցիալական իրողությունների, որպես այդ-
պիսին կայացման կարգավորությունը չի դրսևորվում միայն «պատճառա-
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հետևանքային» կապակցվածությամբ, ինչն առավելապես հատուկ է բնու-
թյանը, այլ ունի իր դրսևորման բազմայլ հնարավորություններ: Ըստ «կյան-
քի փիլիսոփայության» ակադեմիական ուղղությունը ներկայացնող գեր-
մա նացի հայտնի փիլիսոփա, մշակույթի պատմաբան և «ոգու մասին գի-
տությունների» մեթոդաբանական իր խորհրդածություններում՝ նաև փի  լի-
սոփայական հերմենևտիկայի տեսաբան Վ. Դիլթայի, մարդկային կյանքի 
իրողությունների կայացման կարգավորությունը կարող է լինել և ուսում-
նասիրությամբ բացահայտվել զանազանակերպ կապակցվածու թյամբ՝ հե-
տևանքի և պատճառի, արդյունքի և ազդեցության, արտահայ տության և 
դրանում արտահայտվողի, արտաքինի և ներքինի25:

Պատմությունը և կոնկրետորեն հայոց պատմությունը իր կոչմանը հա-
մապատասխան՝ իր իսկությունն իրենում ունեցող և ուրեմն՝ իսկական 
գոյու թյամբ կարող է լինել, եթե անհրաժեշտ ու նախընտրելի պիտոյա-
կանությամբ կայանալ որպես մարդկային և հենց հայ ինքնության, կյանքի 
ու մշակույթի նշանակալի եղելումի «իրերի ու գործերի» և՛ ներքին զո-
րության, և՛ լինելության կարգավորության (պատճառների ու իրադար-
ձային ողջ ընթացքի) բացահայտություն, հղված «ընթերցասէր» և «ուսում-
նասէր» սերունդներին՝ ի ներկայություն: Ի մի բերելով՝ կարելի է ասել, որ 
պատմությունն իրադարձությունների ու գործերի՝ իրենց սեփական 
ժամանակատեղային լինելության վերաստեղծություն ու կրկնություն 
չէ, այլ՝ մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումի իս կու-
 թյունը հայտող նշանակությունների և-կամ իմաստների միահյու-
սություն և ուրեմն՝ բոլոր այդ նշանակությունները և-կամ իմաստները 
որպես այդպիսին գոյացնող ու կայացնող, որով և՝ «իրերի ու գոր-
ծերի» որպիսությունն իմանալի ու նաև նույնորոշելի դառնալը հնա-
րա վորող ներքին զորության և լինելության կարգավորության (պատ-
ճառների ու իրադարձային ողջ ընթացքի կերպի) բացահայտություն:

11. Պատմությունն իրադարձությունների ու մարդկային գործերի սոսկ 
մարմնական և-կամ նյութական բնության եղելության` «ի՞նչ», «ինչպիսի՞ 
ինչ», «ինչի՞ համար» և «ինչպե՞ս» գոյությունը նկարագրող, քանա կակա-
նորեն բնութագրող ու բացորոշող ատրիբուտները ներկայացնող և հենց 
այդ բնույթի իմաստները փոխկապակցվածությամբ միահյուսող պատմում 
չէ: Ստ. Մալխասյանցը կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու պատմության 
հատ կություններն ու նշանակությունը բացահայտելու դիտավորությամբ 
գրում է. «Պատմությունը նրա համոզմունքով լոկ անցքերի դասավորու-
թյուն չէ, այլ մի գիրք, որտեղ անցքերը պետք է լուսաբանված լինեն, ան-
ձերը գնա հատված, մի գիրք, որ ընթերցողին պետք է ուղեցույց լինի կյանքի 
մեջ, առաջնորդելով նրան դեպի առաքինություն, բարեգործություն, ուսում-
նա  սիրություն և հայրենասիրություն»26: Հայագիտության մեջ արդեն ամ-
րա  գրված տեսակետ է, որ Մովսես Խորենացու ու նաև այլ պատմա գիրների 
երկերում պատմությունն անցյալի եղելությունների սոսկ փաս տագրություն 

25 Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի 
հայեցակարգը, «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 32:
26 Մալխասյանց Ստ., Ներածություն, Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, «Հայաստան» 
հրատ., Եր., 1968, էջ 32: 
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չէ27: Ռ. Թոմսոնը նույն այս առիթով գրում է. «Հայ հեղի նակները համաձայն 
են, որ մատենագրությունը սոսկ իրադարձությունների պատմական 
գրառություն չէ, այլ՝ նաև առաջարկում է առավել խոր իմաստ՝ «խորագոյն», 
հատուկ ավելի շուտ հոգևոր, քան մարմնական իրակա նու թյանը»28:

Պատմությունը կյանքի համայն ծավալումի ու բոլորումի նշանակալի 
եղելումի՝ «ի՞նչ», «ինչպիսի՞ ինչ», «ինչի՞ համար» և «ինչպե՞ս» գոյության ո րա-
կական բացորոշություն ներկայացնող պատմում է: Եվ Խորենացու պատ-
մագիտական հայեցակարգում՝ պատմել, կնշանակի՝ պատմել կյան քի ու 
մշակույթի նշանակալի եղելումի իմաստը, ընդ որում՝ այն իմաստը, որը 
և այդ եղելումի իսկությունն ու բուն խորհուրդն է իրենում և-կամ իրե-
նով բացահայտում:

12. Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը հասկանալով ու պատ-
մելով կյանքի նշանակալի եղելումի որպիսությունը նույնորոշող զորու-
թյունը, պատճառն ու կարգը, ընդսմին՝ դիտավորություն, կերպարանում ու 
կա տարում ունի հասկանալ ու պատմել հեղինակի տվյալ ներկայից առա-
վել մշակութային և ուրեմն՝ առավել կատարելությամբ բարի ու իմաս-
տուն մարդկային ինքնության ու կյանքի հասանելու և այդկերպ՝ նոր ու 
նորոգ ինքնաստեղծության և հոգևոր կենարարության պոտենցիա ունեցող 
եղե լում: Կյանքի՝ նախկինից մինչ այժմ եղելումից պատմությունն այդ իսկ 
է տեսնում որպես հասկացման ու պատմումի արժանի իմաստ և իմաս-
տություն: Ահավասիկ, մարդկային գոյության երկուստեք՝ և՛ ճանա չո ղու-
թյան, և՛ գործնական անելիքի խնդրակարգում սկզբունքորեն անհրա ժեշտ՝ 
գոյութենական ու նպատակաբանական միասնական ճշմար տությունը 
հիմնարար է պատմության համար: Իր գոյության ճշմար տու թյունը պատ-
մությունն այդկերպ է հասկանում և՛ իր կոչմանը համա պա տասխան, այսու 
և՛ իր իսկական գոյության, և՛ նույնիսկ իր կոչմանն անհա մապատաս խան, 
այսու և՝ իր անիսկական գոյության մեջ յուրովի ու զա նազանակերպ՝ ուղիղ 
և-կամ թյուր ու շեղ, հասկանալով ու մեկնելով իր գոյության կոչումը, իս-
կությունն ու խորհուրդը, ասել է թե՝ իր գոյության իմաստն ու իմաստությունը: 
Պատմությունը հասկանալով ու պատմելով մարդկային ինքնության ու 
կյանքի մշակութորեն նշանակալի եղելում, նաև ինքն է կայանում որ-
պես մշակութորեն նշանակալի իրողություն և հենց իսկական մշակույթ:

Իհարկե, ամենքին է հայտնի, որ այս կամ այն մասնավոր ու կոնկրետ 
պատմությունները և ուրեմն՝ պատմությունն իր եղելականության մեջ կա-
րող է նաև այդ մասնավոր կոնկրետությամբ ներկայանալ որպես մշա կույ-
թի անիսկություն կամ հենց անիսկական մշակույթ՝ հասկանալով ու 
պատ մելով մարդկային իրողություններից ոչ ամենևին իմաստունն ու քա-
ջը, առաքինին ու մարդկանց պիտանին: Սակայն, այդ չէ մարդկային սեռի 
ու ազգերի ինքնության ու կյանքի իմաստուն ու բարեկարգ կայաց մանն 
օգ նության կոչված պատմության «իսկը» և բուն «ինքնությունը» որպես 

27 Այս մասին տե՛ս Аревшатян С. С., Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), 
Ер., 1973, с. 254.. տե՛ս նաև Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմություն, 
Եր., 1978, էջ 236: 
28 Thomson R. W., Is There an Armenian Tradition of Exegesis? – Studia Patristica, vol. XLI, Orientalia: 
Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, Chrysostom, ed. by Young F., Edwards M. and Parvis P., 
Leuven-Paris-Dudley, MA, 2006, p. 113.
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այդպիսին հաստող «հոգին» ու ճշմարտությունը:
13. Պատմության բնությունն այլ է, և պատմության իսկությունն ու 

խոր հուրդը մարդկային բանականությանն ուղղորդում ու կատարելա-
գործում է առ իմաստություն: Սա է պատմության գոյության հոգևոր 
նշանակությունը սկզբունքորեն նախընտրելիությամբ և այդպիսին է այն 
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում: Պատմությունն 
իր գոյության հոգևոր այս բնույթով ընձեռում է հնարավորություն ու նպաս-
 տավորություն՝ մարդկային հոգու և հոգե-մարմնավոր կյանքի՝ ի առաքինու-
թյուն կատարելագործության: Նրա պատմագիտական հայեցա կարգում, 
ըստ իս, արտահայտվում է պատմության որպես այդպիսին՝ անհրաժեշտ 
ու նախընտրելի գոյության որպիսությունը, ընդ որում՝ հենց այն կեր-
պում, խորությունում ու չափում, որով և այն առավել պիտանի ու օգտակար 
նպաստավորություն է ընձեռում մարդկային ինք նության, կյանքի ու 
մշա կույթի բարեկարգության ու առ Աստված անսայթաք վերընթա ցու-
թյամբ առինքնության իղձի կատարումի համար:

Արդարև, Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում կա պատ-
մու թյան իդեա, այդ իդեայի մտահայեցում ու հենց դիտավորություն, ըստ 
որի՝ կերպարանումով ու կատարումով՝ կայանում է պատմության և կոնկ-
րետորեն՝ հայոց պատմության անհրաժեշտ ու նախընտրելի գոյու թյունը: 
Նրա երկում ներկա է հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշա նա կալի 
եղե լումի իսկությունը հայտող իմաստն իրենում բովանդակող որոշակի 
պատ մության իդեայի հասկացվածություն ու մեկնորոշում և հենց այդ 
իդեայի՝ հայոց կյանքում ներկայությանն ուղղորդված կրթա  կանություն: 

14. Մովսես Խորենացու երկում և դրանում կերպացյալ ու բովանդակյալ 
պատմագիտական հայեցակարգում պատմությունն աշխարհի, մարդ կա-
յին ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իմաս տա-
պատում է՝ իրենում հասկացյալ ու մեկնաբանյալ և գուցե իսկ՝ լոկ ակ-
նարկյալ իմաստության խորհրդով29: Նրա պատմագիտական հա յե ցա-
կարգն ուսումնասիրելով, իրոք, կարելի է նկատել, որ պատմու թյունն իր 
բուն կոչմանը համապատասխանությամբ իր գոյության կերպն է հաս տում՝ 
կյանքի նախկին ու նաև շարունակական բովանդակ եղե լումից հաս կանալով 
և իրենում ու իրենով մեկնողաբար բացորոշելով մարդկային ինքնության 
ու կյանքի մշակութորեն նշանակալի եղե լումի իսկություն հայտող 
իմաստ ու իմաստության խորհուրդ: Նրա հայեցակարգի այս առանձնա-
հատկությունից ուսանելով, պատմատեսա կան ու պատմափի լիսոփայական 
բնույթի սույն ու նաև մեր այլ գիտական հրապարակումների սկզբունքային 
դիտա վորու թյունն ու «խնդրո բանն» է՝ հասկանալ ու մեկնողաբար բացո-
րոշել պատ մության որպես այդ պիսին գոյության իսկությունը հայտող 
իմաստը, որում և՝ իմաստության խոր հուրդը30: 
29 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում և Մովսես 
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով` 
«Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», զեկուցումների ժողովածու, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2014, էջ 547:
30 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Մովսես Խորենացին և պատմության խնդրակարգը, «Մանկավարժության և 
հոգեբանության հիմնախնդիրներ», «Զանգակ» հրատ., Եր., 2013, հատ. 1, էջ 148-160, հատ. 2, էջ 110-
134. Քոչարյան Ռ., Պատմական գոյավորը. Պատմությունը որպես պատմելիք, պատմվածություն 
և հենց պատմվողություն Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում, «Մանկա-
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Այդ դիտավորությամբ խորհրդածության հետևողական հարցադրու-
թյան համար ինչպիսի՞ «իմաստային տեսադաշտ» («հորիզոն»՝ Հ.-Գ. Գա-
դամերի հասկացությունն է31) է բացահայտում Խորենացու հայեցա կարգի 
առնչու թյամբ ամրագրված վերոբերյալ՝ «պատմության գոյությունը որպես 
մարդ կային ինքնության ու կյանքի մշակութորեն նշանակալի եղելումի 
իսկություն հայտող իմաստ ու իմաստության խորհուրդ» հասկացող ու 
մեկնողաբար բացորոշող միտքը: Իրենում և-կամ իրենով պատմվող 
«ինչ»-ի և իր պատմումի «ինչպես»-ի միահյուս այդ որակով պատմու-
թյունն, ըստ էության, ներկայանում է մարդկային անձի ու ազգերի 
հոգևոր ինք նու թյանը՝ հոգուն և հոգե-մարմնավոր կեցու թյանը, բարի 
ու կե նարար իսկություն ու խորհուրդ իրենում ունեցող որպիսությամբ: 
Այդ իր հերթին կնշանակի, որ պատմությունը ներկայանում է նաև կրթա-
կան ներգործու թյամբ: Նրա երկում կոնկրետորեն՝ Տիգրանի ինքնության 
ու կյանքի գոր ծերի ամենայն որպիսությունը32 հայտնող դրվագի քննական 
ուսումնա սիրու թյամբ կարելի է հասկանալ ու մեկնորոշել նրա պատմու-
թյան բնու թյան մի սկզբունքային առանձնահատկություն, որ մարդկային 
ինք նության ու կյանքի գործերի՝ բարությանը, իմաստությանն ու քաջու-
թյանը և «յա մենայն որ ինչ մարդկութեան՝ պիտանի»33 առաքինությանն ու 
բարեմաս նությանն իր կրթունակությամբ՝ պատմությունը ներկայանում է 
որպես հենց զորակից ու աջակից մշակույթ:

15. Իսկ ի՞նչ իմաստով է պատմությունը մշակույթ: Ասվեց, որ սկզբուն-
քորեն պատմությունը և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու հայոց պատ-
մությունը, իրենում և-կամ իրենով ընթերցող ժամանակակիցներին ու սե-
րունդներին ներկայավորելով աշխարհի, որում և՝ մարդկային ինքնության 
ու կյանքի և կոնկրետորեն՝ հենց հայոց կենսաշխարհի, ինքնության ու 
կյանքի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստության խոր-
հուրդը, հենց ինքն է ներկայանում որպես մշակույթ: Խորենացու հայեցա-
կարգում պատմության իսկությունն առավել բացորոշությամբ հասկանալու 
ու մեկնորոշելու համար հարկ է սկզբունքորեն ու նաև հենց քրիստո նեա-
կան մտքի հայեցողողության ու իմաստության ուսմունքի տեսադաշտում 
հար ցադրել, թե` ի՞նչ ասել է մշակույթ: Ի՞նչ է և ինչպիսի՞ ինչ է մշակույթը: 
Ինչպե՞ս հասկանալ ու սահմանել այն:

Հարցնում ենք «ի՞նչ է» և տալիս ենք անունը՝ «մշակույթ»: Անունը իրի 
ամենակարճ սահմանումն է: Իսկ «սահմանումը կարճառոտ խոսք է՝ իրի 
բնությունը բացահայտող»34: Անունը ամենակարճ կերպով անվանում և այլ 

վար ժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Եր., 2014, հատ. 3, էջ 144-172. Քոչարյան Ռ., 
Պատ մության դիտավորությունը Ս. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում, 
«Բանբեր Մատենադարանի», «Նաիրի», Եր., 2012, N 19, էջ 111-140. Քոչարյան Ռ., Պատմությունը 
և հերմենևտիկան. պատմության սահմանումները` ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական 
հայեցակարգի, «Իմաստություն», Եր., 2013, հատ. 1, էջ 136-144. և այլն:
31 Հերմենևտիկական իրադրությունում տեքստում և-կամ տեքստով «ասվողի» հասկացման ու 
մեկնողաբար բացորոշման համար էականորեն նշանակալի` Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսոփայական 
հերմենևտիկայի հայեցակարգում «հորիզոն» հասկացության մասին մանրամասն տե՛ս Гадамер 
Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 358-363. Տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի 
փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 136-138, 145-146, 148-149:
32 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 71:
33 Նույն տեղում, էջ 73: 
34 «Սահման է բան կարճառոտ, յայտնիչ բնութեան ենթակայ իրի», Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք 
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իրերի միջից դեռևս ամենանվազ որոշարկմամբ՝ բացահայտում է տվյալ 
իրի բնությունը: Իսկ որպեսզի անհրաժեշտ ու բավարար չափով բա ցա-
հայտվի իրի բնությունը, պետք է բացահայտել իրի էական հատ կու-
թյունները և նշել այդ հատկությունները հայտորոշող հասկացությունները, 
որ և կնշանակի՝ պատասխանել «ինչպիսի՞ ինչ է» հարցին: Մշակույթը 
կարելի է սահմանել՝ այդ հասկացության բովանդակությունը բացորոշելով 
ընդգրկուն ու ամենալայն իմաստ արտահայտող առանձնահատկությամբ: 
Այդպիսի սահմանումը մշակույթի բնությունը բացահայտում է՝ նկատի ու-
նենալով մշակույթը՝ ամենայնն իրենում ամբարող ամբողջությամբ: Մշա-
կույթն ամենալայն ըմբռնմամբ ու ընդգրկմամբ` մարդկային մտքի, հոգու, 
ձեռքի ստեղծածն է:

ա) Մշակույթը մարդկային մտա-, հոգե-, ձեռա-կերտություն է:

Մշակույթը բնորոշելով «մարդկային» հասկացությամբ, այն սկզբուն-
քորեն տարբերում ենք բնաշխարհից, հայտորոշելով, որ երկիրը, երկինքը, 
տիեզերքը, անօրգանական, բուսական, կենդանական աշխարհը և հենց 
մարդը՝ ինչպիսին որ արարվել ու այնուհետև ծնվել է, ամենևին էլ մշա-
կույթ չէ, և մշակույթը միայն այն է, ինչը ստեղծել է մարդը: Համայն գոյը 
տարաբաժանելի է նաև որպես Աստծո կողմից ստեղծված՝ տիեզերքը, 
բնությունն ու ամե նայն արարած ները, և մարդկանց կողմից ստեղծված՝ 
ողջ կենցաղը և մշակույթը: Աստծո արարչությունը ամենայն գոյն է՝ եր-
կինքն ու երկիրը, տիեզերքը, բնությունն ու ամենայն արարածք, և այն չի 
ըմբռնվում ու անվանվում որպես մշակույթ: Մշակույթ է հասկացվում ու 
անվանվում միայն մարդու կողմից ստեղծվածը: Եվ էական է ամրագրել, 
որ մշակույթն իր իսկական գոյությամբ, երբ նրա խորհրդանշական երկ-
միասնության կառուցվածք ունեցող գոյությունում ներկա ու պահյալ է՝ 
երևակող կամ հայտնաբանող հնարավորությամբ հանդերձ, ամենայն գոյի 
իսկությունը հայտող իմաստը, գործվում ու կա յանում է ոչ սոսկ մարդկային 
կարո ղու թյամբ, այլև աստվածային ներգոր ծությամբ և հենց աստվածային 
շնորհին հաղորդ ու ընկալ անձանց մտա-, հոգե- և ձեռա-կերտությամբ:

Այս սահմանման մեջ մշակույթը բնորոշելով որպես «մտակերտություն, 
հոգեկերտություն ու ձեռակերտություն»՝ սպառիչ կերպով նշվում է մար դու 
կողմից ստեղծման ամենայն հնարավորությունները: Եվ այն բնորո շելով 
«մտակերտություն», սկզբունքորեն նշվում է, որ մշակույթ է մտոք ստեղծ-
յալը, այսինքն՝ ամենայն գոյի՝ աստվածային ու մարդկային իրո ղու -
թյուն ների, իսկ վերջինում երկուստեք՝ արտաքին աշխարհի ու մարդ-
կային ներաշ խարհի մասին ուղղաբանող ու խորհրդաբանորեն այլա-
բա նող միտքը կամ տեսությունը: Իսկ ուղղաբանող կամ խորհրդա բանո-
րեն այ լա բանող կարող են լինել և՛ գիտությունը, և՛ հատկապես ար վեստը: 
Մաս նավորապես, ողջ գեղարվեստական գրականությունը այլա բանու-
թյուն է իրականու թյան նկատմամբ: Գեղարվեստական գրակա նու-
թյու նը մտքի հնարածո ավանդություն է (предание)՝ իրականության 
իս կու թյունը հայտող իմաս տին ու իմաստությանը հենց խորհրդա-

իմաստասիրութեան, «Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք», աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 40:
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բանորեն առնչվող ու հայտ նացուցող: Եվ անշուշտ, ասվածը վերաբերում 
է ոչ միայն բանավոր ու գրավոր գեղարվեստական գրականությանը, այլ 
նաև համայն արվես տին՝ ներկայանալով արդեն ոչ միայն մտավոր ավան-
դու թյուն. արվեստը հնարածո ավանդություն է համայն գոյի, որում և՝ ար-
տա քին աշխարհի ու մարդկային ներաշխարհի, իսկությունը հայտող իմաս-
տին ու իմաստությանը խորհրդաբանորեն առնչվող ու հայտ նա ցուցող:

Իսկ «հոգեկերտություն» ասելով՝ նշվում է, որ մշակույթ է ներկա-
յանում ոչ սոսկ մտոք՝ դատողական և բանորոշ որակով ու կարգով ստեղծ-
յալը, այլ նաև զգացմունքային աշխարհը, զգացակերտը: Դեռ հար յու րամ-
յակ առաջ կային ցեղեր, որոնցում արմատավորված չէր մարդա սիրության 
զգաց մունքը՝ իր ամենացայտուն դրսևորման օրինակում՝ օտարի նկատ-
մամբ վերաբերմունքում: Հետամնաց ու վայրենաբարո այդ ցեղերում օ տա-
րի հանդիպելիս՝ առաջնային զգացմունքն այն էր, թե կարո՞ղ են, արդյոք, 
ուտել նրան: Իսկ դրան հակառակ՝ դեռ հազարամ յակ ներ առաջ կային ու 
նաև այժմ կան ազգություններ, ազգեր, ժողովուրդներ, որոնցում օտարի 
նկատմամբ վերաբերմունքը ընկալվում է որպես բարձ րագույն բարոյական 
հոգևոր արժեք և լիովին տարբեր է նրանցում օտարի նկատ մամբ 
զգացմունքը՝ դրսևորվելով հարգանքով, հյուրասիրու թյամբ և օգնու թյան 
պատրաստակամությամբ: Եվ հայտնի է, որ մարդը կրթվում ու կա տարե-
լագործվում է ոչ միայն մտոք, այլ իր հոգու ողջ կարողությամբ ու 
ներաշխարհով: Կրթվում ու կատարելագործվում է ոչ միայն մարդկային 
միտքը, այլև զգացմունքային կարողությունն ու աշ խարհը և, անշուշտ, նաև 
մարդու ցանկական կարողությունն ու ամենայն դրսևորումները, միով 
բանիվ՝ հոգով ստեղծյալ և ուրեմն՝ հոգեկերտ ներաշխարհը: Իսկ թե ինչո՞ւ 
անմիջապես ու միմիայն «հոգեկերտությունը» չասվեց նաև կոնկրետորեն 
«մտակերտ»-ի փոխարեն, քանզի մտոք ստեղծ յալը մարդկային ու նաև ողջ 
մարդկության կյանքում ունի առանձ նահատուկ, մեծաչափ ու բազմաբո-
վանդակ իր դրսևորումը, ուստի և մշակութային հատուկ դաս ներկայացող 
իր հայտանիշի օրինականությունը (լեգիտիմությունը):

Մշակույթը բնորոշելով «ձեռակերտություն», նշվում է ձեռոք ստեղծյալ 
ամենայնը: Իսկ ձեռքով աննյութականին հպվել անհնար է, և ուրեմն՝ ձեռոք 
ստեղծվածը միշտ ու անհրաժեշտորեն առնչվում է նյութեղեն սուբստրատի 
հետ: Ահավասիկ, «ձեռակերտը» կամ «ձեռակերտությունը» մարդկային 
գիտական ու արվեստավոր կարողությամբ ստեղծված՝ նյութեղեն 
սուբստրատ ունեցող և այն իրենով կերպարանող իմաստն ու հոգևորն 
է՝ օգտակար ու պիտանի մարդկային հոգուն, կամ մարմն ին, կամ հո գու 
ու մարմնի միավորությամբ հնարավոր՝ մարդկային ինքնության այս 
կյանքին: Նյութեղեն սուբստրատ ունենալը իմաստին հնարավորում է ոչ 
միայն մարդու ներաշխարհում զուտ իր աննյութական ու հոգևոր բնու-
թյանը համապատասխան գոյություն, այլև այս կյանքում գոյության և այլոց 
ևս ներկայության հնարավորություն, արդեն զգայա րաններով ևս ընկալելի 
գոյության իր կերպում (մոդուսում):

Մարդկային ստեղծագործության ամենայնն իրենում բովանդակող 
մշակույթի սահմանումը դեռ միայն գոյութենական ճշմարտություն է, այլ 
ոչ՝ նպատակաբանական ճշմարտություն: Իհարկե, այն, ինչ գոյու թյուն 
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ունի, արդեն իսկ իր գոյությամբ ճշմարիտ է, ճշմարիտ է այն առու մով, որ 
եղել է և չի կարելի ասել, թե չի եղել, հնարավոր չէ այլևս ասել, թե այն 
գոյություն չունի ու ժխտել նրա այդկերպ փաստվածությունը: Հնարավոր 
չէ անտեսել նրա գոյությունը և պարտավոր ենք հաշվի առնել այն ու 
կողմնորոշվել նրա նկատմամբ, ինչը կնշանակի, որ հարկավոր է նախ և 
առաջ այն իր որպիսությամբ հասկանալ, հասու լինելով նրանում ճշմար-
տությանը և գուցե թյուրությանը: Իսկ դրա համար պետք է բացահայտել, 
թե որն է քննվող մշակույթի որպես այդպիսին գոյության ճշմարտու-
թյունը, և այդպիսի քննության ու բացահայտության համար բավական չէ 
սոսկ մշակույթի գործերի եղելական սահմանափակ որպի սության նշումն 
ու քննու թյունը: Մշակույթի որպես այդպիսին գոյության ճշմարտությունը, 
որում և՝ նախընտրելի պիտոյականությամբ դրական ու կենարար լինելու-
թյունը, բացորոշելու համար սոսկ եղելականը քննելը և այդչափ ու այդ տե-
սակ կերպավորումների մեջ միայն հնարավոր համարելն ու որոնում կազ-
մակերպելը դեռ բավարար չէ: Մշակույթի իրողությունների որպես այդ պի-
սին գիտական քննության համար պետք է նկատի ունենալ, որ գադամերյան 
«գոյութենական ճշմարտությունից»35 բացի կա «ամբող ջական ճշմար տու-
թյան» մեկ այլ բաղադրիչ ևս:

Մշակույթը, տեքստերը դիտավորություն ունեն մեզ փոխանցել 
իրեն ցում «ի պահ» իմաստները: Նրանցում ներկա է այդպիսի կարողու-
թյուն: Սակայն գոյութենական այն ճշմարտությունը, որն արտահայտում է 
մարդկային ամենայն մտա-, հոգե-, ձեռա-կերտությունն իրենում բովան դա-
կող մշակույթը, ակնհայտորեն ոչ միշտ է այնպիսին, որով կարելի է և-կամ 
անհրաժեշտ, իսկ որ ամենակարևորն է՝ նախընտրելի, որ մարդն առաջ-
նորդվի: Ոչ ամենայն մարդկային ստեղծագործությունն է հոգեկե նա րար և 
իմաստային իր բովանդակությամբ՝ մարդկային ինքնությունն ու կենսա-
կերպը կատարելագործող: 

Հարկ է ամրագրել, որ մշակույթին սկզբունքորեն ներհատուկ է մարդ-
կային ինքնությանը, կենսակերպին ու հենց իրեն՝ մշակույթին իսկևիսկ 
կրթական՝ հոգեկեցույց ու կենարար նշանակալիություն, և կրթողակա-
նու թյամբ այդ ամենայնը ներկատարելագործելու ու առա վել բարեկարգ 
գոյության մեջ հաստատելու պոտենցիա ունեցող մարդ  կային ստեղծա-
գործություններն են իսկորեն մշակույթ: Մշակույ թի գոյությունը եթե մարդ-
կային կյանքում չի իրականանում սոսկ որպես առկա ունեցվածք և այդչափ 
միայն ձեռքբերում, այլ` յուրացվում է և մարդկային ինքնության գոյության 
մեջ ունի ինքնությունը որպես այդպի սին հաստող ներկայություն, կայացնելով 
քաղաքակիրթ՝ հոգով ու բար քով կիրթ և ուսյալ հասարակություն, իր դի-
տավորության ու կատարումի մեջ է հենց մշակույթ ու նշանակալի ձեռք-
բերում, հաստատվելով ոչ այլևս իր իսկու թյունից օտարված ու այդ կերպ՝ 

35 Իր «Իսկություն և մեթոդ» ծրագրային ու հիմնարար աշխատության մեջ փիլիսոփայական հեր-
մենևտիկայի տեսաբան Հ.-Գ. Գադամերի համար ճշմարիտ փիլիսոփայության որոնումներում 
ուղեցույց է փիլիսոփայությունում վաղուց ի վեր «կորած» և ժամանակակից գիտական փիլի սո-
փայությունում «հավաստիության» հասկացությամբ փոխարինված «գոյութենական ճշմար տու
թյան», այսինքն՝ իսկության իդեան: Եվ նրա այդ գրքում շարադրված փիլիսոփայական հեր մե-
նևտիկայի հայեցակարգը, ըստ իս, ներկայանում է որպես իսկության գոյության բացորոշում: Տե՛ս 
Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006:
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անիմաստացած և ունայն, այլ՝ իրենում իր իսկությունն ունեցող, ուստի և՝ 
իսկական գոյության մեջ, կնշանակի՝ մարդ կային ինքնության նկատմամբ 
հոգե- և կենսա-ներգործուն ի մաս տում ու հենց իմաստացնող ներկա-
յությունում:

Իհարկե, կրթական է և սկզբունքորեն կարող է նրանում նկատի առն-
վել ու ընդգրկվել նաև կրթականորեն վնասարարն ու ոչնչարարը, այդ 
իմաստով ևս իրագործելով կրթականության իր պոտենցիան և բացա-
հայտելով իր նշանակալիությունը: Ի վերջո, կրթական կարող է լինել նաև 
չարությունը, մարդկային ինքնությունը «կրթելով» դեպի չարամտություն, 
չարախոսություն ու չարագործություն, միով բանիվ՝ դեպի չարակեցություն 
և հենց անբարի կյանք ու անիմաստություն: Մարդկանց կողմից ստեղծվել 
են նաև մարդկային ինքնության, կենսակերպի և ընդհանրապես ամենայն 
կյանքի նկատմամբ ոչնչարար, անբարի և ուրեմն՝ չարանշանակ մտքեր, 
տեսություններ ու գործեր: Այն, ինչը սոսկ որպես մարդկային գործու նեու-
թյան արդյունք, ամենաընդհանուր առմամբ անվանում ենք «մշակույթ», 
ունի չափազանց լայն ընդգրկում, և նրանում ներկա են ոչ միայն մարդ-
կային ինքնության որպես այդպիսին գոյության ու այլոց հետ գոյակ ցության 
առումով կենարարը և այս առումով՝ դրականը, կոնստրուկտիվ-ստեղ ծա-
րարը, այլև ինքնության նկատմամբ ներքին ու արտաքին ոչն չարարը, կորս-
տ յան մատնողը և այս առումով՝ բացասականը, դեստ րուկտիվը, ստեղ -
ծագործական բարի կենսականությունն ընդարմացնողն ու կապան քողը: 
Ամենալայն ընդգրկմամբ՝ մշակույթը հենց այն ամենն է, ինչը մարդը և 
համայն մարդկությունն իր կարողությամբ ստեղծել է, այդ թվում՝ ոչն-
չարար հայեցակարգերն ու գործիք-միջոցները:

Էական է, սակայն, հասկանալ, որ հարկի ու պատշաճ չէ «մշակույթ» 
անվանել այն բոլորը, ինչը ստեղծել է մարդը: Մարդկանց հոգե- ու ձեռա-
կերտ ամենայնը չէ, որ մարդկային սրտին, բանական հոգուն ու մտքին 
հոժարելի, նախընտրելի ու ընդունելի է իր գոյությամբ և կոչելի որպես 
«մշակույթ»: Եթե անգամ մի պահ մարդկային միտքը հնարավոր համարի 
այդպիսի տեսակետ, ապա՝ մարդկային սիրտն ու սիրելու կարողությունն է 
սկզբունքորեն ընդվզում այդպիսի տեսակետի դեմ, քանզի մարդը ձգտում 
ու կամենում է, սրտին, հոգուն ու մտքին ընդունելի է դիտում մշակույթ 
անվանել այն, ինչը հոգեկեցույց, հոգևոր կենդանություն հաղորդող ու 
հենց կենարար է ամենքին, և ինչին կարելի ու հենց նախընտրելի է վերա-
հա սու դարձնել ամենքին ու առաջնահերթորեն հենց մանկանց ու սերունդ-
ներին:

Իսկ ի՞նչ ասել է՝ հոգևոր կենդանություն: Դավիթ Անհաղթն այս առն-
չությամբ գրում է, որ կենդանությունն ու մահը երկակի են՝ բնական և հո-
ժարական: Բնական կենդանությունը հոգու և մարմնի միավորությունն է, 
որ և օժտում է մարմնին զգայության ու շարժման հնարավորություն ու 
կա տարում, և այդկերպ՝ հենց կենդանություն է հաղորդում մարմնին: Հո-
ժա րական կենդանություն է այն, երբ հոռին հաղթում է լավագույնին, այ-
սինքն՝ հոգին հաղթվում է մարմնական ցանկություններից, որը և կոչվում 
է անառակ կյանք: Իսկ բնական մահը հոգու անջատումն է մարմնից, որից 
և բոլոր մարդիկ մահանում են: Եվ հոժարական մահը ըստ առաքինության 
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կենցաղավարությունն է, այսինքն՝ կենդանությամբ հանդերձ, ապրել մահ-
 վան խոկումով՝ չարանշանակ ախտերի կամ կրքերի մեռելություն գոր  ծե-
լով36: Այսպիսով, անձի հոժարական մահն է, որ կրքերի մեռելության կա-
տա րումով՝ հոգևոր կենդանություն է հաղորդում նրա ինքնությանն ու կեն-
սակերպին: Հոգևոր կենդանությունը անձի ինքնության ու կենսա կերպի 
առաքինորեն կարգավոր լինելիությունն է: Այս առնչությամբ կարելի է 
նաև նկատել, որ Ֆր. Նիցշեի պատմության վերաբերյալ հան րահայտ աշ-
խա տությունում «կարմիր թելով» անցնող ու որպես առանց քային գաղափար 
ներկայացող միտքն առ այն, թե պատմությունը ոչ է օգտակար, այլ՝ վնա-
սաբեր, երբ ընթերցողին չի հաղորդում կենդանու թյուն37, իրենում բովան-
դակում է կրքերով առլեցուն մարդկային ինք նության ու կենսակերպի 
«կենդանության» իդեա և ողջ համաշխարհի (ունիվերսումի)՝ Աստծո ու 
աստվածայինի, մարդկանց ու բնաշխարհի, մարդկային կյանքի ու այս 
աշխարհում անելիքի նկատմամբ կրքոտ ու զգացմունքային, այդկերպ՝ 
կրքերից անազատ վերաբերմունքի ու տեսա բա նության կերպօրինակ: Իրավ 
է նաև նկատել, որ կրքոտ «կենդանության» այս իդեան հետագա իր ամենայն 
դիտավորության ու ըստ այդմ՝ կեր պարանման ու կատարումի բազմատեսակ 
արտահայտություններում ոչ է կենագործվել որպես հենց «հոգևոր կենդա-
նություն»: Քանզի Նիցշեի մտքում «կենդանություն» հաս կա ցությունը և 
դրանում՝ ինտուիտիվ ու ոչ-լիովին խորազննությամբ հաս կաց յալ բովան-
դակությունը, որպես ճշմար տող սկզբունք ու հենց հիմնորոշ իդեա, չունի 
կրքերի արդեն իսկ մեռե լությունն իրագործելով միայն «հոգևոր կենդանու-
թյան» կենագործման՝ Պլատոնի ու Դավիթ Անհաղթի հստակ ու ամենայն 
իրենց կիրարկումներում բարենշանակ ճշմարտությունը: Մարդ կության 
կյանքի ու մշակույթի փոխ հա րաբերակցության պատմությունը խորհրդա-
ծելով՝ հնարավոր է նկա տել, որ մարդկանց կողմից ստեղծված և «մշակույթ» 
անվանյալ ոչ ամե նայնն է իրենում բովանդակում մարդկային ինքնությանն 
ու կենսակերպին «հոգևոր կենդանություն» հաղորդող իմաստ: Մարդկային 
մտքի, հոգու և ձեռքի ստեղծագործությունների բոլոր եղելականը չէ, որ ի 
բարին և ի ճշմարտություն՝ կրթունակ է: 

Աստ՝ մշակույթի գոյության ճշմարտությունը հարցադրելով, այն քննու-
 թյան է առնվում ոչ միայն իրագործված եղելականի՝ որպես միակ հնա -
րավորի առումով, այլև եղելականի համեմատությամբ նույնքան հնա րա վոր՝ 
նախընտրելի պիտոյականության տեսանկյունից: Գադամերյան «գոյու թե-
նական ճշմարտության», կամ որ նույնն է՝ «իսկության», հետ մեկտեղ էա-
կան է նաև ռիկյորյան «նպատակաբանական ճշմարտու թյու նը», և իմաս-
տության՝ ճշմարտության ու բարու գիտության մեջ այս երկուսի միահյուսմամբ 
է հնարավոր «ճշմարտության» կատարյալ լրումին ու ամ բողջությանը հա սա-
նելը, ըստ մարդկային կարողության: 

Մարդն իր կյանքում առաջնորդվում է նպատակաբանական ճշմար-
տու թյամբ: Եվ մշակույթը հարկի ու պատշաճ է սահմանել այնպես, որ 

36 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, «Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք«, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 62-63:
37 Տե՛ս Ницше Фр., О пользе и вреде истории для жизни, «Сочинения в 2-х томах», “Мысль”, М., 
1990, т. 1, с. 159-230.
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նրանում իրագործվի մարդկային ազատ կամքի ընտրությունը: Մարդ-
կային գոր ծունեության և հենց ստեղծագործության ոչ ամենայն արդյունք 
է արժանի կոչել մշակույթ: Ընտրողականությունը կարող է նկատվել մշա-
կույթը որպես այդպիսին էացնող բոլոր այն հատկություններում, որոնցով 
և բա ցահայտելի է դառնում մշակույթի բնությունը: Անհրաժեշտ ու նախընտ-
րելի է, որ մշակույթի գոյության և-կամ դիտավորության, կերպարանումի 
ու կա տարումի «ի՞նչը», «ինչպիսի՞ ինչը» և «ինչպե՞ս»-ը լինեն մարդկային 
ինք նության հոգևոր կենդանությանը զորակից ու այդկերպ՝ ինքնությանը, 
կյանքին ու մշակույթին սկզբունքորեն կենարար: Իսկական մշակույթը 
միմիայն մարդկային ինքնության ու կյանքի կատարելագործությամբ է 
հենց որպես այդպիսին ստեղծագործվում: Եվ հենց այդկերպ է այն իր 
հոգեկեցույց ու կենարար իմաստում և-կամ իմաստով կայանում ու նաև իր 
կրթական կարողությամբ այդ իմաստը փոխանցում մարդկային «նույն ու 
նաև այլ» ինքնությանն ու բովանդակ կյանքին:

Մշակույթի որպիսությունը կարելի է բացորոշել սահմանման նաև 
հետևյալ բանաձևով.

բ) Մշակույթը մարդկային մտքի, խոսքի ու ձեռքի ստեղծա գոր ծու-
թյունն է՝ մարդկային ինքնության ու կյանքի նկատմամբ հոգու և հո-
գևորի գերակայությամբ կենարարության կոչված շնորհի օժտ վա ծու-
թյամբ և ուրեմն՝ մարդկային կյանքի հոգե-մարմնավոր բնու թյան ու 
լինելության մեջ հոգի ապրեցնող կենդանարարության ու կենարա-
րության (և ոչ հոգեսպան ոչնչարարության) դիտավորությամբ, կեր-
պա րան մամբ ու կատարումով:

Մշակույթը կարելի է սահմանել նաև այլ կերպ.
գ) Իր ամենալայն ըմբռնմամբ՝ մշակույթը որպես այդպիսին Գոյի՝ 

Աստծո, աշխարհի, մարդու, գոյության անթաքչությանը, ըստ մարդ-
կա յին բանական հոգու յուրակերպ ու բաղադրյալ բացության և հա-
սո ղության կարողության, այն հաղորդությունը, ընկալությունն ու 
փորձառությունը և ուրեմն՝ բուն Իսկության իմանալի իմաստի կամ 
Իմաստության՝ մարդուն հասանելի այն հասկացումն է, որը նաև կե
նա գործվել ու կայացել կամ կայանալի է որպես մարդկային առանձ
նական ու համա խումբ ինքնության, կենսակերպի ու համայն կյանքի 
բարենշանակ կարգավորություն:

Իմաստային առումով փոքր-ինչ մանրամասնելով մշակույթի բնու-
թյունը բացահայտող և ուրեմն` նաև այսկերպ հնարավոր վերոբերյալ սահ-
 մա նումները, կարելի է ձևակերպել մշակույթի բնությունը բացորոշող սահ-
մանման այլ բանաձևեր ևս.

դ) Մշակույթը մարդկային մտքի, խոսքի ու գործի, բովանդակ ինք-
նության ու կյանքի նյութեղենացյալ ամենայնում ամենայնիվ (մասնա-
կան և-կամ բովանդակ) ի բարեկարգություն միտումի ու ներկրթա կա-
նու թյան ներգործության զորություն իրենում պահող և հնարավո րու-
թյուն ընձեռող հոգևորի ու հենց իմաստի, որում և՝ իմաստության 
ներ կայություն է:

ե) Մշակույթը մարդկային ինքնության, նրա կենսակերպի և հա մայն 
կյանքի մարմնականությունում կամ նյութեղենությունում հո գևո րի 
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կար  գավոր ներկայություն է՝ ի ճշմարտություն և ի բարին:
զ) Անձնական մեր հանդիպումներում ու զրույցներում հայտնի լեզ վա-

բան ու իմաստասեր Էդուարդ Աթայանը հաճախ էր ասում «մշակույթի» 
ստույգ մի բանաձև. «Մշակույթը որպես այդպիսին՝ ոգեղենի նյութա-
կանացումը և-կամ նյութի ոգեղենացումն է»:

է) Մշակույթը, մասնավորապես նաև տեքստը, իր պիտո յականու-
թյամբ ճշմարտության ու բարու գիտության և ըստ այդ տեսական ու 
գործնական իմաստության յուրացվածության՝ նաև մարդկանց կեն սա-
կերպի, նրանց առաքինի ու առինքնող լինելությանը կոչված և փրկու -
թյան գեր խնդրի տեսանկյունից նշանակալի՝ պիտանի ու օգ տա կար, 
ավան  դությունն է՝ հաղորդված միտք, խոսք և գործ, պատ կեր և պա-
տում: 

ը) Մշակույթը մարդկային ստեղծագործություն է՝ մարդկային ինք-
նության ու կենսակերպի առ իմաստություն և ամենայն առաքինու թյուն 
ու բարեկարգություն կրթունակ: 

Մարդկային ինքնությանն ու կյանքին կրթականությունը, այսպիսով, 
բացահայտվում է որպես մշակույթի էական ու հենց նախընտրելիորեն պի-
տո յական առանձնահատկություն, որ և էացնում է մշակույթը որպես այդ պի-
սին:

թ) Ի մի բերելով վերոբերյալ սահմանումներում հայտորոշված էական 
առանձնահատկությունները, կարելի է ամրագրել «մշակույթի» բնությունը 
բացահայտող կամ «մշակույթի» որպես այդպիսին գոյության իսկությունը 
բացորոշող մտքի կարճառոտ բանաձև: Մշակույթը մարդկային մտա-, 
հոգե-, ձեռակերտություն է՝ հոգեկեցույց ու կենարար և հենց կա տա րե-
լագործող մարդկային ինքնության գոյությունը, այլի ու այլոց հետ 
գոյակցությունը:

Աստ՝ «հոգեկեցույց», «կենարար» և «կատարելագործող» բնորոշելով 
մշակույթը, նշվում է նրա օգտակարության ու պիտանիության այն հնա րա-
վորությունները, որոնք անհրաժեշտ ու նախընտրելի են մարդկային հո-
գուն, մարմնին, ինչպես նաև հոգու ու մարմնի միավորությունն ունեցող և 
այդկերպ ամբողջական նրա ինքնության գոյությանը և ոչ միայն ան հա-
տական, այլև հենց այլի՝ ողջ բնաշխարհի և այլոց՝ ամենայն մարդկանց 
հետ իր գոյակցությանն ու կյանքին: Իսկ այդ առանձնահատկությունները 
մշակույթի առնչությամբ նշվում են որպես բնորոշիչ էական հատկանիշներ, 
քանզի մարդու կողմից ստեղծված ամենայնը չէ, որ արժանի է կոչվել 
մշակույթ: Վերը ակնարկվեց, որ մարդկության կյանքում ստեղծվել ու 
իրագործվել են նաև մարդասպան ու տանջարար միտք ու գործունեություն՝ 
վերաբերմունք, հարաբերություն ու գործողություն, որոնցում և՝ հոգես-
պան, կենսակործան, ոչնչարար մտքեր, խոսքեր, տեսություններ, կարգա-
վո րություն, գործիքներ: Մարդկության պատմությունից հայտնի են արյու-
նարբու, նախճիրային ոգով դիտավորության և ըստ այդմ՝ ոճրագործ 
մտքե րի, տեսակետների, գործերի՝ իրենց զանգվածային ընդգրկումների 
ու սաստկության մեջ ցեղասպան կոտորածների օրինակներ, և հենց ժա մա-
նա կակից պատմությունից գիտենք, որ երիտթուրքերի, հետագայում նաև 
գերմանացի ֆաշիստների ու այլոց կողմից ևս ստեղծվել են մար դա սպա-



135

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ը

 (
Ժ
Դ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 1
 (
53

) 
հու

նվ
ա

ր-
մա

րտ
, 
20

16

նության մեջ շարունակաբար արվեստավորման՝ կենսակործան, ոչնչարար 
ու հենց ցեղասպան մտքեր և նունիսկ հայեցակարգեր ու գոր ծիքներ՝ գա-
զախցիկներ, վառարաններ, զանգվածային ոչնչացման միջու կային, քիմիա-
կան, կենսաբանական զենքեր… Այնինչ, մարդկային հոգին՝ սիրտն ու միտքը 
մշակույթ է կամենում անվանել և հենց անվանում այն, ինչը սիրով ստեղծ-
վում ու ավելանում է մարդկանց կյանքում որպես մարդ կային ինքնությանն 
ու կյանքին անհրաժեշտ ու նախընտրելի հոգե հարա զատ իմաստ ու 
հոգևորություն, ինչին նա կարող է նույն այդ սիրով վստահել իր երեխայի 
ու հարազատների, մերձավորների ու հեռավորների, ծանոթների ու ան ծա-
նոթների, ժամանակակիցների ու սերունդների, ողջ մարդկության ինքնու-
թյան՝ հոգու և հոգեմարմնավոր գոյության, գոյակցու թյան ու փոխգործու-
նեության նպաստավորությունն ու բարեկարգությունը, կրթությունն ու կա-
տա րելագործությունը՝ բովանդակությունն ու ընթացքը: Եվ այս առնչությամբ 
մտորումների ու իմաստության խորհուրդների բացա հայտման խորհրդածու-
թյունների մեջ է սուզում այն հարցը, թե՝ արդյո՞ք մարդկության ողջ մշակույթը 
ներկայանում է այդօրինակ վստահություն առաջացնող իր «ասելիքում» 
բովանդակյալ հոգեկեցույց ու կենարար և հենց հոգևոր կենդանության 
կրթունակ իր բուն իմաստով ու իմաստության խորհրդով, թե՞, ընդհակառակը, 
ներաշխարհում ու արտաքին գործելա կերպում ամենայն աշխարհի ու 
ամենքի (մարդկանց) նկատմամբ կրքոտ վերաբերմունքի, այդկերպ՝ հենց 
կրքոտ կենդանության և իր դրսևո րումն երում՝ չարանշանակ ու նանրա-
նշա նակ38 մոլության կրթունակ, հոգե- ու կենսակործան, սկզբունքորեն ան-
հո գևոր և այդկերպ՝ ունայն ու անխորհուրդ իր իմաստով, ասել է թե՝ 
անիմաստությամբ:

Մշակույթն իր բարենշանակ բազմաբովանդակությամբ էացնող և ու-
րեմն՝ նրա էական հատկություններ են «հոգեկեցույց» ու «կենարար» 
կրթու  նակության ու կատարելագործման զորությունները մարդկային 
ինքնության ու կյանքի, ներքինի ու արտաքինի նկատմամբ: Ահավասիկ, 
այս ըմբռնումն օգնում ու իմաստային տեսադաշտ (հորիզոն) է բացում 
պատմության որպես այդպիսին՝ անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի պիտո-
յա կանությամբ գոյության իսկության ևս մեկ առանձնահատկությունը հայ-
տող իմաստի, որում և՝ իմաստության խորհրդի բացորոշմանը: Եվ աստ՝ 
կրկին անգամ անհրաժեշտ է նկատվում ամրագրել, որ իմաստության այդ 
խորհրդին այս հետազոտությունում մենք հասու ենք դառնում՝ կոնկրետո-
րեն Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունից նրա 
պատմագիտական հայեցակարգը և ըստ այդ հայեցակարգի՝ պատ մության 
որպես այդպիսին գոյության իսկությունն ուսումնասիրելով:

Այսպիսով, ո՞րն է Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցա կար-
գին բնորոշ այդ առանձնահատկությունը հայտող իմաստության խորհուր-
դը: Պատմությունն իր կոչմանը հարազատ և ուրեմն՝ իր իսկական 
գոյու թյամբ ներկայանում է մարդկային ինքնության ու կենսակերպի 
հա մար առ Ճշմարտությունն ու Բարին՝ կրթական ու կատարելագործող 
և որպես այդպիսին՝ հենց իսկական մշակույթ: Ի մի բերելով վերոասաց-

38 Նանրանշանակ-դատարկ, փուչ, ունայն նշանակություն ունեցող և կոնկրետորեն՝ «նանրա-
մոլություն»-ը նշանակում է՝ դատարկ, փուչ, ունայն բաների նկատմամբ մոլություն:
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յալը՝ կարելի է ամրագրել, որ ընդհանրապես՝ պատմությունը և կոնկրե-
տորեն՝ Խորենացու պատմությունը, ըստ իր կոչման ու ըստ այդմ՝ իսկու-
թյան, ժամանակահոս աշխարհի ու մարդկային կյանքի մշակութորեն 
նշանակալի ներկայությունն է «ընթերցասէր» և իմաստության «ուսում-
նասէր», առաքինության ու բարեկարգության ներկրթության ու կենա գործ-
ման ձգտող ամենայն մարդկանց: Եվ «մշակույթի» բնության ու այդկերպ՝ 
նաև «մշակութորեն նշանակալիի» առնչությամբ մեկնորոշումից եզրա-
կացնելով՝ կարելի է հաստատագրել, որ Պատմահոր պատմագիտական, 
որում և ներհյուսյալ միասնությամբ՝ նաև պատմափիլիսոփայական հայե-
ցակարգում պատմությունը ժամանակահոս աշխարհի ու մարդկային 
կյանքի էական եղելումի իսկության՝ անցյալի ու ներկայի կապակցված 
կարգավորությամբ մեկնահայտ իմաստի ու իմաստության խորհուրդի 
հոգե կե  ցույց ու կենարար ներկայությունն է բարենշանակ հոգևորության 
հաս կացման ու կենագործման ձգտող ամենայն ժամանակակիցներին 
ու սերունդներին:

 Շարունակելի

Summary

INTERPRETATION OF HISTORY AND HISTORIOGRAPHICAL CONCEPT 
OF MOVSES KHORENATSI

Part one. History as culturally significant presence of the past of 
short-lived life

Romik Kh.Kocharyan 

Keywords – history, language, being, Movses Khorenatsi, 
hermeneutics, understanding, culture, meaning, historical text.

This paper presents the problematic of understanding and interpretation in 
the realization of the genuine destination of history and, thus, in the being-of-
truth of history. Understanding and interpretation are necessarily interwoven in 
the being of history as such. Into this problematic are necessarily and preferably 
involved both the historian author – during all stages of his history-creation (se-
lecting and collecting historical material, research and exposition) and the read-
er – in his perusal relatedness with the historical text. History is the under-
standing and interpretation of the genuine sense (meaning) and spiritual-
ity of the narrated in itself essential and significant bygones or yores of 
the world and in it also of mankind՛s self-identity, life and culture, and as 
such it is a message to a “reading-lover” striving for understanding wisdom, val-
iance and heroism, every virtue and good-orderliness. And in its inner inter-
relation with history hermeneutics builds the foundation, forms the ade-
quate construction, improves and leads to the completion of its necessary 
and preferable fulfillment the truth of the being of history as such and 
the sense, which reveals that truth.
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Резюме

ТОЛКОВАНИЕ ИСТОРИИ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
МОВСЕСА ХОРЕНАЦИ 

Часть первая. История как культурно значимое присутствие 
прошлого недолговечной жизни

Ромик Х. Кочарян

Ключевые слова - история, язык, бытие, Мовсес Хоре-
на ци, герменевтика, понимание, культура, значимость, исто-
ри ческий текст.

В статье представлена внутренняя связь истории и герменевтики – 
пробле матика и свершение понимания и истолкования в призвании и ста-
новлении истины истории. Понимание и истолкование необходимым об-
разом вплетены в бытие истории. С этой проблематикой необходимо и 
предпочитаемо должным образом сталкиваются и историк во всех этапах 
своего историотворчества (выбора и собирания исторического материала, 
исследования и изложения), и читатель в свօем прочтении исторического 
текста. История – это понимание и истолкование, подлинный смысл и 
духовность в себе самой рассказываемого мира и в нём - существенного 
события человеческой самости, жизни и культуры, и в таком качестве 
она также посыл и духовное присутствие к пониманию и благозначимое 
жизневоплощению стремящемуся читателю – учелюбу мудрости, 
доб  лести, всякой добродетели и благопорядка. И в своей внутренной 
взаи мосвязи с историей герменевтика основополагает, адекватно конс-
труирует, совершенствует и ведёт к венцу своего необходимого и 
пред почитаемого свершения истину и её же выявляющий смысл бы-
тия истории как таковой. 
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