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Դպրոց՝   Հ. 75 հիմնական 

Առարկա՝   Գրականություն 

Ուսուցչուհի՝    Ն. Զեյնալյան 



ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ 
(410/415-485/490) 

Ծնվել է Տարոն գավառի Խորեան(Խորեն, 
Խորոնք, Խորենք) գյուղում: Նա Մաշտոցի 
առաջին աշակերտներից էր, ու հենց 

Մաշտոցի ցուցումով էլ 435թ. ուղևորվել է 
Ալեքսանդրիա՝ հունարեն սովորելու և 
կատարելագործվելու համար: 442թ. 
Վերադարձել է հայրենիք: Փարպեցու 

«Թուղթ»-ից տեղեկանում ենք, որ 
Խորենացին ճգնել է Սյունիքի 

քարայրներում, ճանաչվել որպես 
առաքելական մարդ, երանելի փիլիսոփա, 
լուսավորող ու տգիտահալած գրքերի 

հեղինակ: 



«Պատմություն Հայոց» 

Միջնադարյան ձեռագրերը Մովսես Խորենացուն են վերագրում 
ինքնուրույն և թարգմանական մի շարք երկեր ճառեր, թղթեր, 
ներբողյաններ, հոգևոր երգեր՝շարականներ, քերականական, 
փիլիսոփայական աշխատանքներ, թարգմանություններ։  

Բայց նրա մատենագրական վաստակի թագ ու պսակը «Պատմություն 
Հայոց» երկն է, որը նա գրել է իշխան Սահակ 

Բագրատունու խնդրանքով: 



 

Խորենացու «Հայոց պատմությունը»  

բաղկացած է երեք մասից,  

որոնք հեղինակը կոչել է գրքեր. 

«Հայոց մեծերի ծննդաբանությունը» 

«Միջին պատմություն մեր նախնիների» 

«Մեր հայրենիքի պատմության ավարտը» 

 

 



 
 

Առաջին գիրքը կազմված է 32 գլխից, կրում է «Հայոց մեծերի 
ծննդաբանությունը» վերնագիրը և հիմնականում պանծացնում է 
հայոց Հայկ, Արամ, Արա Գեղեցիկ նահապետներին, Պարույր 

Սկայորդի, Երվանդ Սակավակյաց, Տիգրան Մեծ թագավորներին։ 

 
Երկրորդ գիրքը կոչվում է «Միջին պատմություն մեր նախնիների», 
կազմված է 92 գլխից և ընդգրկում է Հայաստանում Արշակունիների 

թագավորության շրջանի պատմությունը՝ մինչև Տրդատ Մեծի 
գահակալությունը, երկրում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն 

ճանաչվելը: 
  
 

«Մեր հայրենիքի պատմության ավարտը» խորագրով վերջին գիրքը 
կազմված է 68 գլխից և արտացոլում է Տրդատ արքայի մահից հետո 
Հայաստանի քաղաքական կյանքում աստիճանաբար տեղի ունեցած 

անկումը՝ մինչև ազգային պետականության կորուստը, ինչպես նաև հայ 
գրերի գյուտը, Սահակի (439 թ) ու Մեսրոպի (440 թ) վախճանը։ 

 
 



Այս գրքերից յուրաքանչյուրն իր հերթին բաժանվում է մանր գլուխների, 
որոնք ունեն իրենց վերնագրերը։ «Պատմությունն», այն տեսքով, ինչպես 

մեզ է հասել, ավարտվում է հայտնի «Ողբ»-ով։ Սակայն Ժ դարի 
պատմիչ Թովմա Արծրունին վկայում է, որ Խորենացին իր «Պատմության» 

շարադրանքը հասցրել է մինչև Հռոմեական 
(Բյուզանդական) Զենոն կայսեր ժամանակը (474-475 թթ, ապա՝ 475-491 թթ), 

այսինքն՝ երկն ունեցել է նաև չորրորդ մաս։ 



Պատմահոր հայրենասիրության և 
ստեղծագործական մտքի փայլուն 

արտահայտություններից է «Ողբը», որը 
զետեղված է «Պատմություն Հայոց»երկի 
վերջում՝ որպես եզրափակիչ գլուխ: Սա 

մեզ հասած գրական ողբի հնագույն նմուշն 
է, որով սկզբնավորվում է միջնադարում 
լայն կիրառություն գտած ողբերգությունը:  
Խորենացին այստեղ տալիս է Հայաստանի 
պետականության վերացման հետևանքով 

հայ իրականության մեջ ծայր առած 
քաղաքական անկման, ազգային և 
հասարակական կյանքի բոլոր 
բնագավառներում առաջ եկած 

բարոյալքության խտացված պատկերը: 
Առաջին իսկ պարբերությունը, որով 

շարադրանքն ստանում է պատկերավոր 
բնույթ և հուզումնալից ուղղվածություն, 
արդեն կանխորոշում է հորինվածքի մեջ 

շոշափվող խնդիրների շրջանակը: 



«Ողբում եմ քեզ, Հայոց աշխա՛րհ, ողբում եմ քեզ, բոլոր հյուսիսային 
ազգերի մեջ վեհագույնդ, որովհետև վերացան թագավորդ ու քահանադ, 
խորհրդականդ և ուսուցանողդ. վրդովվեց խաղաղությունը, արմատացավ 

անկարգությունը, խախտվեց ուղղափառությունը, տգիտությամբ 
հաստատվեց չարափառությունը»: 

Խորենացին դառն կսկիծով է պատկերում իր երկրի թշվառ վիճակը: 
Հայրենի գահից անարգաբար վտարված է թագավորը: Սահակ Պարթևի և 

Մեսրոպ Մաշտոցի մահվամբ եկեղեցին զրկվել է իր «քաջ հովվից և 
հովվակցից», մատնվել անտերության: Չկա ազգին առաջնորդելու 

ընդունակ գործիչ, երկիրն ընկած է չար ու դաժան թշնամիների ձեռքը. 
«…Մեզ տիրել են խստասիրտ ու չար թագավորներ, որոնք ծանր ու 

դժվարակիր բեռներ են բարձում, անտանելի հրամաններ տալիս: …Տները 
թալանվում են, ունեցվածքները՝ հափշտակվում, առաջնորդները 

շղթայվում են...»:  
Հայրենիքին հասած աղետները հեղինակը շաղկապում է իր անձնական 

ճակատագրին՝ շարադրանքին հաղորդելով ընդգծված քնարականություն. 
«Այսպիսի վշտից շունչս դեմ է առնում կոկորդիս, մեր հոր կարոտից 

մաշվում եմ…»:  Սրանք չարակամ որակումներ չեն, այլ երկրի հարազատ 
զավակի ցավատանջ հոգուց պոկված ծանր, բայց անկեղծ հառաչանքներ, 

որ երկար տարիներ կուտակվել են նրա կրծքի տակ՝ հայրենիքի 
կործանման տխուր գիտակցությունից: 


