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Պատա նի՛ բարե կամներ, այս տար վա նից դուք սկսում եք 

ծանո թա նալ համաշ խար հա յին պատ մու թյա նը: Պատ մու թյունը 

գիտելիք է տալիս տար բեր ժամա նա կա շրջան նե րի հասա րա կա-

կան հարա բե րու թյուն նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի, հետաքր քիր 

և արժե քա վոր բազ մա թիվ իրա դար ձու թյուն ների, պատ մա կան 

դեմ քերի և դեպ քերի, մարդ կանց ապրե լա կեր պի, կրո նա կան 

հավա տա լիք նե րի, գաղա փար նե րի մասին: Այս ամե նի իմա ցու-

թյու նը հարս տաց նում է մեր մտա հո րի զո նը, հնա րա վո րու թյուն 

տա լիս խորությամբ ընկա լե լու մեր օրե րի իրո ղու թյուն նե րը և 

անգամ ուր վագ ծե լու ապա գա յի որոշ կողմեր: 

Մարդ կու թյան անցած ուղին, թո ղած ժառան գու թյու նը ուսում-

նա սի րող գիտու թյու նը կոչ վում է պատ մա գի տու թյուն: Անցյա լի 

քիչ թե շատ ամբող ջա կան պատ կե րը վերա կանգ նե լու համար 

պատմագետներն օգտ վում են պատ մա կան սկզբնաղ բյուր նե-

րից: Դրանց մի մասը բացա հայ տում է անցյա լի նյու թա կան հետ-

քե րը՝ շինու թյուն ները (տներ, պալատ ներ, տաճար ներ, ամրոց-

ներ): Այդ գոր ծով զբաղ վում է հնա գի տու թյու նը:

Սկզբնաղ բյուր նե րի մեկ այլ խումբ ներ կա յաց նում է ժողո-

վուրդ նե րի բար քե րը, սովո րույթ նե րը, ծեսե րը, հավա տա լիք նե-

րը: Դրանց ուսում նա սի րու թյամբ զբաղ վում է ազգա գրու թյու նը:

Սկզբնաղ բյուր նե րի երրորդ խումբն առնչ վում է հասա րա կու-

թյան տնտե սա կան կյան քի ուսում նա սի րու թյա նը՝ դրամ, շու կա-

յա կան գներ, ապրանք, առև տուր և այլն: Այդ դիտան կյու նից մեծ 

կարև ո րու թյուն ունի գիտու թյան մեկ այլ բնա գա վառ, որը կոչ-

վում է դրա մա գի տու թյուն:

Սակայն առա վել կարև որ են գրա  վոր սկզբնաղ բյուր նե րը՝ արձա-

նագ րու թյուն ներ, գրա կան, գիտա կան և այլ բնույ թի ստեղ ծա գոր ծու-

թյուն ներ: Դրան ցից առանձ նա կի կարև ո րու թյուն ունեն բուն պատ-

մա կան սկզբնաղ բյուր նե րը՝ ակա նա տես նե րի վկա յու թյուն ներ, հու-

շագ րու թյուն ներ, տարեգ րու թյուն ներ, պատ մագ րու թյուն ներ և այլն:

Սկզբնաղ բյուր նե րի փաս տե րը կապակ ցե լով՝ մենք հնա րա վո-

րու թյուն ենք ստա նում բացա հայ տե լու անցյա լի ամբող ջա կան 

պատ կե րը: Հաս կա նում ենք պատ մա կան տարբեր դարաշր-

ջան նե րում տեղի ունե ցա ծի բովան դա կու թյունն ու զար գաց ման 

միտում նե րը:

Պատ մա կան դարաշր ջան նե րը, հաջոր դա բար միմյանց 

կապակց վե լով, կազ մում են համաշ խար հա յին պատ մու թյու նը: 

Համաշ խար հա յին պատ մու թյու նը մարդ կու թյան ընդ հան րա-

կան փորձն է: 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Այս դասա գիր քը նվիր ված է հա մաշ  խար հա յին պատ մու թյան 

առա ջին խոշոր շրջա նին՝ Հին աշխարհի պատ մու թյա նը: Այն 

սկսվել է մեզա նից մոտ երեք միլի ոն տարի առաջ: 

Հնա գույն մարդ կանց հասա րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ-

ման առա ջին ձևը մարդ կա յին հոտն էր: Պատ մու թյան այս շրջա-

փու լը վեր ջա նում է առա վել բարդ ձևե րով՝ քաղաք–պետու թյուն 

և համաշ խար հա յին տերու թյուն: Տպա վո րիչ են տեխ նի կա կան 

ձեռք բե րում նե րը՝ քարե կաց նից մին չև բրոն զե և երկա թե գոր-

ծիք ներ ու սար քեր: Դրան ցով կառուց վել են եգիպ տա կան բուր-

գե րը, Չինա կան մեծ պարիս պը, հու նա կան տաճար նե րը, հռո մե-

ա կան ճանա պարհ նե րը:

Ակնա ռու են նաև հոգև որ նվա ճում նե րը՝ պար զա գույն հավա-

տա լիք նե րից մին չև բազ մաստ վա ծու թյուն և միաստ վա ծա յին 

կրոն ներ՝ բուդ դա յա կա նու թյուն, քրիս տո նե ու թյուն:

Մարդ կու թյան առա ջըն թա ցի կարև ո  րա գույն ցու ցիչ նե րից են 

գրա յին համա կար գե րը՝ պար զա գույն պատ կե րագ րե րից մին չև 

գաղա փա րա գիր (հիե րոգ լիֆ), սեպա գիր և այբու բեն:

Դասագրքում Հին պատ մու թյու նը ներկայացված է երեք մա-

սով՝ Նախ նա դա րի պատ մու թյուն, Հին Արև ել քի պատ մու թյուն, 

Հին Հու նաս տա նի և Հռո մի պատ մու թյուն:

Ձեզ արդեն ծանոթ է, որ պատ մա կան ժամա նա կը ենթա բա-

ժան վում է տարի նե րի, տաս նա մյակ նե րի, դարե րի (հարյու րա մյակ) 

և հազա րա մյակ նե րի: Պատ մա կան իրա  դար ձու թյուն նե րը դրան 

համա պա տաս խա նեց նե լու համար ստեղծ վել է հատուկ ժամա նա-

կագ րա կան սանդ ղակ: Դրա մեկ նա կե տը եվրո պա ցի ներն ընդու-

նել են 1 թվա կա նը՝ Հիսուս Քրիս տո սի ծննդյան տարե թի վը: Դրա-

նից առաջ ընկած պատ մա կան ժամա նա կը կոչվում է Քրիս տո սից 

առաջ (Ք. ա.), իսկ հետո ընկա ծը՝ Քրիս տո սից հետո (Ք. հ.):

Քրիս տո սից առաջ ընկած ժամա նա կը հաշ վարկ վում է միայն 

այն յու րա հատ կու թյամբ, որ այն տեղ տա րեթ վե րը նվա զում են: 

Ք. ա. 200 թվա կա նից մին չև 101 թվա կա նը՝ Ք. ա. II դարը, 100 թվա-

կա նից մին չև 1 թվա կա նը՝ Ք. ա. I դարը: Ինչ պես տես նում եք, 1 թվա-

կա նը չեզոք է՝ վերա բե րում է թե՛ Քրիս տո սից առաջ, թե՛ Քրիս տո-

սից հետո թվար կու թյուն նե րին (ծանո թա ցե՛ք դասագր քի վեր ջում 

տրված պատ կե րա զարդ ժամա նա կագ րա կան սանդ ղա կին):

Սրանք են այն ընդ հա նուր պատ կե րա ցում նե րը, որոնց ավելի 

ման րամասն կանդրադառնանք այս ուսումնական տարվա ըն-

թացքում: 
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ԲԱԺԻՆ  1 ՆԱԽՆԱԴԱՐ

§ 1.   ՀԻՆ ՔԱՐԻ ԴԱՐ (ՊԱԼԵՈԼԻԹ)

 Պատմության վաղնջական 

ժամանակները

Հնագույն մարդկանց պատմությունը հա-

մաշ խարհային պատ մության սկզբնա փուլն է, 

որն անվանում են նախնադար: Մարդկու թյան 

պատ  մության այդ վաղ շրջանն անվանում են 

նաև քարի դար, քանի որ այդ ժամանակ 

մարդու պատ րաստած և օգ տա գործած պար-

զունակ գոր ծիքները հիմնա կանում քա րից էին 

(կայծ քար, վա նակատ և այլն): Քարի դարը բա-

ժան վում է եր եք մեծ շր ջա նի` հին քա րի դար 

(պա լե ո լիթ), միջին քարի դար (մեզոլիթ) և նոր 

քա րի դար (նե ո լիթ): 

Հին քարի դարն ընդգրկում է հնագույն 

ժա մանակներից մինչև Ք.ա. XII հազարամ-

յակն ընկած ժամանակաշրջանը:

Հնագույն մարդիկ

Մարդկությունն ունի ավելի քան 3 միլիոն տա րվա 

պատմություն: Հնա գույն մարդիկ ապրել են երկ-

րագն դի տար բեր վայ րե րում: Նրանց  աշ խա-

տան քա յին գոր ծու նե ու թյունը սկիզբ է առել ու 

զար գա ցել հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում: 

Հնա գույն մար դիկ ապ րում և աշ խա տում  

էին խմբերով: Նրանք հա ղոր դակց վում էին 

գլ խի, ձեռ քե րի, մատ նե րի շար ժում նե րով` 

դրանք ուղեկ ցե լով իմաս տավոր ող հնչյուն-

նե րով: Հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում 

Հին քա րե դա րյան մարդու 

բնա կա տե ղի ներ են հայտ նա-

բեր վել Եվրո պա յում, Աֆրի  կա-

յում, Ասի ա յում, Ավստ  րա լի ա-

յում: Այդ պի սի հնա գի տա կան 

բազ մա թիվ վայ րեր կան նաև 

Հայաս տա նում: Հատկա պես 

հայտնի են Ազոխի և Արտին 

լեռան կացա րան ները:
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ձևավոր վել է լե զուն (խոսքը), որն ավե լի է 

հա մախմ բել մարդ կանց: Լե զուն մար դու 

կարևորա գույն նվա ճում նե րից էր: 

Հնա գույն շր ջա նում տե ղի են ունե ցել կլի մա-

յա կան մեծ փո փո խու թյուն ներ: Ամե նա նշա-

նակալին մեծ սառ ցա կա լումն էր, որը սկս վեց 

մոտ 1 մի  լիոն տա րի առաջ: Սառ ցա դաշ տե րը 

Հյու սի սա յին բևեռից տարածվեցին մինչև Եվ րո-

պա յի, Ասի ա յի և Ամե րի կա յի մի ջին շրջան նե րը: 

Վե րա ցան ան տառ ներն ու բու սա ռատ տա փաս-

տան նե րը: Ան հե տա ցան կեն դա նի  նե րի շատ տե-

սակ ներ: Այդ դաժան պայմանները ստիպեցին 

մարդկանց և կեն դա նիներին շարժ վել դեպի 

հարավ: Շնոր հիվ մի ջա վայ րին հար մար վե լու 

իրենց ըն դու նա կու թյանը մար դիկ կա րո ղա ցան 

դի մա նալ այդ փոր ձու թյա նը:

Մեզնից մոտավորապես 100 հազար տարի 

առաջ կլիման կրկին սկսեց տաքանալ: Հողը 

կրկին ծածկվեց բուսականությամբ: Կե նդա-

նի  ները  և  մարդիկ  աստիճա նաբար 

շարժվեցին դեպի հյուսիս:

Մարդկանց զբաղմունքը

Սկզ բում մար դիկ ապ րում էին 15–20 ան-

հատ նե րից կազմված փոք րիկ խմբե րով, 

որոնց ան վա նում են նախ նա դար յան հոտեր: 

Այդ խմբե  րը  բնա կու թյան մշ տա կան տա րածք 

չու նե ին և սնունդ հայ թայ թե լու հա մար անընդ-

հատ տե ղաշ արժ վում էին: 

Հնա գույն մարդիկ հիմ նա կանում զբաղ վում 

էին հա վաք չու թյամբ ու որ սոր դու թյամբ: Հա-

վաք չու թյամբ զբաղ վում էին կա նայք և երե-

խա նե րը: Նրանք հա վա քում էին վայ րի ցո րեն, 

գա րի, ար մատ ներ, հա տապ տուղ ներ, մր գեր և 

այլն: Որ սոր դու թյամբ զբաղ վում էին տղա մար-

Հնագույն մարդու քարե 

գործիքներ
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դիկ: Նրանք որ սում էին մանր և խոշ որ կենդա-

նի ներ` այծ յամ, վա րազ, մա մոնտ և այլն: Գե-

տե րի, լճե րի և ծո վե րի ափերին զբաղվում էին 

նաև ձկ նոր սու թյամբ: Նախնադարյան հոտերն 

ապրում էին քա րան ձավ ներում: 

Մարդու առաջին գործիքը հա տիչն էր` քա րի 

մի կտոր, որի երեք ծայ րը սր ված էր: Հա տիչով 

կտ րում էին, տաշ ում, հղ կում: Հե տա գա յում 

գոր ծիք նե ր էին պատ րաստ ում նաև փայ տից և 

ոս կո րից: Ստեղծ վե ցին նոր գոր ծիք ներ` կտ րիչ-

ներ, քե րիչ ներ, ծա կիչ ներ և այլն: 

Մեծ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ կրա կի 

ստաց ման գյու տը: Սկզ բում մար դիկ ծա նոթ 

էին մի այն կայ ծա կից կամ հրաբ խից բռնկված 

կրա կին: Հե տա գա յում սո վո րեցին փայ տի 

կտոր նե րը շփելով կամ կայծքարի հարվա-

ծով կրակ ստա նալ: Կրակով տա քաց նում էին 

կա ցա րա նը, կե րա կուր պատ րաս տում, 

պաշտ  պան վում վայ րի գա զան նե րից:

Տոհմական համայնքը

Հին քա րի դա րի վեր ջում կատարվեցին հա-

սա րա կա կան կարևոր փո փո խու թյուն ներ: 

Ձևավորվեց ժա մա նա կա կից բա նա կան 

մարդը: Մարդ  կանց հա րա բե րու թյուն նե րն աս-

տի ճա նա բար կա յու նացան: Դրա հիման վրա 

ձևավորվեցին մարդ կանց հա սա րա կա կան 

նոր միա վոր ումներ՝ տոհ մա կան հա մայն ք ներ: 

Տոհ մա կան հա մայնքը միա սին ապ րող ար յու-

նա կից ազ գա կան նե րի խումբ էր: Ի տար բե րու-

թյուն նախ նա դար յան հո տի` հա մայնքն ու ներ 

բնա կու թյան մշ տա կան տա րած ք: Հա մայն քի 

ան դամ նե րի պատ կերացմամբ՝  նրանք ծա-

գում էին միևնույն նախ նուց և պար տա վոր էին 

հոգ տա նել ու պաշտ պա նել մյուսներին: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Մարդ կու թյան պատ մու թյան ո՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է կոչ վում քա րի դար և 
ին չո՞ւ: Քանի՞ շրջանի է այն բա ժան վում:

2.  Ե՞րբ է սկս վել երկ րագն դի մեծ սառ ցա կա լու մը: Ի՞նչ հետևանք ներ է ունե ցել 
այն:

3. Ի՞նչ  են անվանում հնա գույն մարդ կանց խմ բե րը: 
4. Ինչո՞վ էին զբաղվում հնա գույն մարդիկ: 
5. Թվար կե՛ք աշ խա տան քա յին առա ջին գոր ծիք նե րը: 
6. Ե՞րբ է ձևավոր վել բա նա կան մար դը: 
7.  Ի՞նչ սկզ բուն քով է կազ մա վոր վել տոհ մը: Ին չո՞վ էր այն տար բեր վում 

հոտից: 

Քննարկման հարց

Ինչպե՞ս կարող էր ձևավորվել լեզուն (խոսքը), և ի՞նչ դեր էր կա տարում այն 

մարդկանց կյանքում: 

Նոր հասկացություններ, անուններ

Քա րի դար, հին քա րի դար (պա լե ո լիթ), մեծ սառ ցա կա լում, նախնադարյան 

հոտ, հա վաք չու թյուն, որ սոր դու թյուն, ձկնորսություն, կրակի ստացում, 

հա տիչ, կտրիչ, քերիչ, ծակիչ, տոհմ, բա նա կան մարդ, տոհ մա կան հա-

մայնք

Ինչ պես հայտ նա բեր վեց 

քարան ձա վա յին որմ նան կար չու թյու նը

XIX դարի վեր ջին մի հնա գետ հետա զո տում էր 

Իսպա նի ա յի Ալտա մի րա քարան ձա վը: Նա իր հետ 

տարել էր նաև դստե րը: Հան կարծ աղջի կը բղա վեց. 

«Ցու լե՜ր, ցու լե՜ր»: Հայ րը ծիծա ղեց, բայց երբ գլու խը 

բարձ րաց րեց, քարան ձա վի առաս տա ղին նկա տեց 

բիզոն նե րի բազմաթիվ ներ կան կար պատ կեր ներ: 

Բիզոն նե րից մի քանի սը կանգ նած էին, իսկ մյուս նե-

րը եղջյուր նե րով նետ վում էին թշնա մու վրա: Գիտ նա-

կան նե րը չէին հավա տում, որ նախ նա դա րյան մար-

դիկ կարող են ստեղ ծել արվես տի այդ պի սի գոր ծեր: 

20 տարի հետո այլ վայ րե րում ևս հայտ նա բեր վե ցին 

նախ նա դա րյան արվես տի մեծա քա նակ գոր ծեր, որով 

հաս տատ վեց քարան ձա վա յին նկար չու թյան իսկու-

թյունը:
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§ 2.
  ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ՔԱՐԻ ԴԱՐԵՐ.  

        ԱՆՑՈՒՄ ՆՍՏԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ

Միջին քարի դար (մեզոլիթ)

Միջին քարի դարը տևել է Ք.ա. XII հա-

զարամյակից մինչև Ք.ա. X հազարամյակը: 

Այս շրջա նում մարդու սննդի հիմ նական աղ-

բ յուրը դեռևս վայրի կենդա նիներն էին: 

Կարևոր նվա ճում էր նետ ու աղեղի հայտ-

նագործումը: Ստեղծ վեցին նաև զենքի այլ 

տեսակներ` տեգ, պար  սատիկ, որոնց շնոր-

հիվ հեշ տա ցավ կենդանիներ որսալը: 

Մարդիկ սկսեցին ընտելացնել վայրի կեն-

դա նիներին: Առաջին ընտելացված կեն դա-

նին շունն էր: Մարդիկ քարանձավ նե րից աս-

տի ճանաբար տեղափոխվեցին գետերի և 

լճերի ափամերձ շրջաննե րը, որտեղ ավելի 

հեշտ էր աշխատան քա յին գործու նեությամբ 

զբաղվելը:  

 Նոր քարի դար (նեոլիթ). անցում 

արտադրող տնտեսության

Նոր քա րի դա րը տևել է Ք.ա. X հա զա-

րամյակից մինչև Ք.ա. VI հա զա րամ յա կի կե-

սե րը:  

Նոր քարի դարի կարևոր նվա ճումը ան-

ցումն էր յու րաց նող տն տե սու թյու նից ար-

տադ րող տնտե սու թյան: Որ սոր դու թյան և հա-

վաք չու թյան ժա մա նակ մարդիկ օգտ վում էին 

միայն բնու թյան պատրաստի բա րիք նե րից, 

այ սինքն՝ վա րում էին յու րաց նող տն տե սու-

թյու ն: Նոր քարի դարում մարդիկ սկսեցին 

նաև իրենց աշ խատան քով ստեղ ծել անհ րա-

ժեշտ բա րիք ներ: Միջին քարի դարից սկսած՝ 

Նոր քա րե դա րյան բնա-

կա վայ րերն առա ջին անգամ 

ստեղծվել են Մեր ձա վոր Արև-

ել քում և տարած վել Պաղես-

տին–Իրան կորագծով: Գիտ-

նա կան նե րը դա անվա նում 

են Բարե բեր կիսա լուս նի տա-

րածք, որն ընդգր կել է նաև 

պատ մա կան Հայաս տա նը: Այդ 

առու մով հատ կան շական է 

Աղձ նի քում՝ Տիգ րա նա կերտից 

ոչ հեռու, հայտ նա բեր ված 

բնա  կա վայ րը:

Ոսկորից պատրաստված 

ասեղ և ձկնորսական կարթ

Ֆրանսիա, Ք.ա. XVIII–XV 

հազարամյակներ
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պա հում էին տարբեր կենդանիներ, նրանց 

խնա մում և բազ մաց նում էին՝ մշտապես կաթ, 

բուրդ, միս, կաշ ի ու նե նա լու հա մար: Այս պես 

սկիզբ առավ անաս նա պա հու թյու նը:

Մարդիկ սկսեցին զբաղվել նաև երկ րա-

գոր ծու թյամբ: Նրանք նկա տե ցին, որ վայ րի 

բույ սե րի սեր մե րը ցա նե լով՝ կա րե լի է կա յուն 

բերք ապա հո վել: Ստաց ված բեր քով հա-

մայն քի ան դամ նե րը ամբողջ տա րին կե-

րակրվում էին: Հե տա գա յում նրանք սովո-

րեցին նաև մշակել պտղա տու ծա ռեր: 

Նոր քարի դարում առաջացավ ար հես տա-

գոր ծու թյու նը: Ի հայտ եկան ար հեստ  նե րի 

կարևոր տե սակ նե ր՝ ջուլ հա կու թյու ն, փայ-

տա մշա կու մ, կա շ ե  գոր ծու թյու ն, խե ցե գոր ծու-

թյու ն և այլն: 

Անաս նա պա հու թյան, երկ րա գոր ծու թյան և 

ար հես տա գոր ծու թյան զար գաց ման արդյուն-

քում մարդիկ ավելի շատ բարիքներ էին 

ստեղծում, քան կարող էին սպառել: Բացի 

այդ՝ նույն համայնքը ստեղծում էր որոշակի 

տեսակի բարիքներ: Դա աշ խա տան քի արդ-

յունք ները փո խա նա կելու անհ րա ժեշ տու-

թյուն առաջացրեց: Մարդիկ իրենց ար տադ-

րան քը փո խա նա կում էին ու րիշներ ի այլ 

տեսակի ար տադ րան քով: Այս պես առաջա-

ցավ առևտրի սկզբ նա կան ձևը՝ պարզ փո-

խա նա կու թյունը: 

Ար տադ րող տն տե սու թյանն անց նե լու 

շնորհիվ նս տա կե ցու թյու նը դար ձավ կեն ցա-

ղա վա րու թյան հիմ նա կան ձևը: Մարդիկ 

բնակ վում էին որոշակի տա րած քում և 

կավաշեն կացարաններից բնակա վայ ր կա-

ռու ցում: Բնա կա վայ րի կենտ րո նում նրանք 

անցկացնում էին հա վա քույթ նե ր, կա տա րում 
Առա ջին երկ րա գործ նե րը
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առևտուր: Ան վտանգության նպատակով 

բնա  կա  տե ղին պարս պապատում էին: 

Նոր քա րե դար յան շր ջա նում կտրուկ աճեց 

մարդկանց քա նա կը: Բնա կու թյուն հաս տա-

տվե ց եր կրագնդի գրեթե բո լոր ծա գե րում: 

Մարդկային հասարակության կյանքում 

կատարված այս փոփոխությունները ան վա-

նում են «նորքարեդարյան հեղափոխություն»:

 Հասարակական կյանքի 

կազմակերպման ձևերը

Տոհմական համայնքի կյան քի կազ մա կեր-

պումը աստի ճա նաբար մեծացնում էր տոհ մի 

ավագի և նրա մերձավորների դե րը: Նրանք 

էին կա յաց նում հա մայն քի հա մար կարևոր 

որոշ ում նե րը և հետևում դրանց կա տարմա նը: 

Նոր քարի դարի ըն թաց քում սեր տա ցան 

միևնույն տա րա ծաշր ջա նում ապ րող ազ գա-

կից և հարևան տոհ մե րի միջև կապերը: Տոհ-

մե րը սկ սե ցին մի ա վոր վել: Այս պես առա-

ջացան ցեղեր:

Տոհ մե րի ավագ նե րից կազմ վում էր ցեղի 

խորհուրդը: Նրան ցից մե կին ընտ րում էին ցե-

ղի առաջ նորդ: 

Ցե ղի տա րած քը նրա ան դամ նե րի ընդ հա-

նուր սե փա կա նու թյու նն էր:  Ցե ղի ան դամ նե-

րը խո սում էին միևնույն լեզ վով: Կեն ցա ղում 

առաջ նորդ վում էին դա րե րով մշակ ված սո-

վո րույթ նե րով ու բար քերով:

 Մարդկանց կրոնական 

պատկերացումները

Հնագույն մարդիկ բնու թյան երևույթ նե-

րին և ու ժե րին վե րագ րում էին գերբ նա կան 

զո րու թյուն: Հա վա տում էին, որ դրանց կա-

Կավե ամա նի մեջ լցված 

մետա ղա քա րը, կրա կի վրա 

հալե լով, լցնում էին կավից 

կամ քարից պատ րաստ ված 

կաղա պա րի մեջ և ստա նում 

ցան կա լի ձև ունե ցող առար կա:

Թրծված կավե ամա նը  շատ 

հար մար էր կրա կի վրա կերա-

կուր պատ րաս տե լու, ինչ պես 

նաև պաշար մթե րե լու համար:

Կավից պատրաստված 

ամանները թրծում էին 

վառարաններում:
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րող են սի րաշ ա հել երկր պա գու թյամբ ու զո-

հա բե րու թյուն նե րով: 

Կրո նա կան պատ կե րա ցում նե րը տար բեր 

էին: Ոմանք հավատում էին, թե աշ խար հում 

ամեն ինչ ոգի ու նի, որն ար ժա նի է պաշ տա-

մուն քի: Մյուսները կարծում էին, թե տվյալ 

տոհ մը կամ ցե ղը ծա գել է որևէ բույ սից կամ 

կեն դա նուց: 

Երկ րա գոր ծա կան հա մայնք նե րում պաշ-

տա մուն քի գլ խա վոր առար կան արա րող Եր-

կի րն էր, որի խորհր դա նիշը Մեծ մայրն էր: 

Յու րա քանչ յուր տոհմ և ցեղ ու ներ իր 

սրբա տե ղին: Այն տեղ էին անցկացվում ծի-

սա կան արարո ղու  թյուն ները: Ժա մա նա կի 

ըն թաց քում սրբազան ծեսերը սկսեցին կա-

տա րել որոշակի մարդիկ: Նրանք նաև պահ-

պա նում և սե րունդ նե րին էին փոխանցում 

հին աս քերն ու առաս պել նե րը: Նրան ցից հե-

տա գա յում ձևավորվեց կրոնի սպասավոր-

ների հա սարակական խումբը՝ քրմու թյունը:

Նեոլիթյան դարաշրջանից 

պահպանված Սկարա 

Բրեյ բնակավայրը 

Մեծ Բրիտանիայում

Եվրո պա յի տարած քում կան 

բազմաթիվ մեծա քար (մեգա-

լիթյան) դամ բա րան նե ր, որոնք 

թվագր վում են Ք.ա. V–IV հա-

զա րամյակներով:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Նշե՛ք միջին և նոր քա րի դա րերի ժա մա նա կագ րա կան սահ ման նե րը: 

2. Ի՞նչ ձեռքբերումներ ունեցավ մարդը միջին քարի դարում:

3. Փոր ձե՛ք բա ցատ րել «ար տադ րող տն տե սու թյուն» հաս կա ցու թյու նը:

4.  Ինչ պե՞ս են առա ջա ցել անաս նա պա հու թյու նը և երկ րա գոր ծու թյու նը:

5. Թվար կե՛ք ար հես տա գոր ծու թյան սկզբ նա կան տե սակ նե րը:

6.  Նախ նա դար յան մարդ կանց հա սա րա կա կան մի ա վոր ման ի՞նչ ձևեր կային: 

7.  Ինչ պե՞ս են ձևավոր վել ցե ղե րը: Որո՞նք են ցե ղին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը:

8.  Ներկայացրե՛ք հնագույն մարդկանց կրոնական պատկերացում ները: 

Երկ րա գոր ծա կան հա մայնք նե րում ո՞վ էր պաշ տա մուն քի խորհր դա նիշ ը:

8.  Ինչպե՞ս են անվանում նորքարեդարում մարդկային հասարակության 

կյանքում տեղի ունեցած փոփոխությունները: 

9. Ինչպես է առաջացել քրմությունը:

Գործնական աշխատանք

 «Տրամագիր» վարժության միջոցով համեմատե՛ք հասարակության զար-

գացման ընթացքը միջին և նոր քարի դարերում:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Միջին քարի դար (մեզոլիթ), նետ ու աղեղ, տեգ, պարսատիկ, նոր քա րի 

դար (նե ո լիթ), ար տադ րող տն տե սու թյուն, անաս նա պա հու թյուն, երկ րա-

գոր ծու թյուն, ար հես տա գոր ծու թյուն, պարզ փո խա նա կու թյուն, նս տա կե-

ցու թյուն, տոհ մի ավագ, ցեղ, ցե ղի առաջ նորդ, Մեծ մայր, քրմություն 

Տոտե մա պաշ տու թյուն — Հավատ այն կեն դա նու, բույ սի, բնու թյան երև ույ թի հան դեպ 

(տոտեմ), որից, մարդ կանց պատ կե րաց մամբ, ծագում է տվյ ալ տոհ մը: Տոհ մը կրում էր իր 

տոտե մի  անու նը: Յու րա քան չյուր տոհմ ուներ իր սրբա զան կենտ րո նը: Այս տեղ պահ պան-

վում էին տոհ մա կան մասունք նե րը, և կատար վում էին ծիսա կան արա րո ղու թյուն ներ: 

Ոգե պաշ տու թյուն (անի մի զմ) — Հավատ որևէ մարմն  ի մե ջ ամփոփ ված կամ ինք նու րույն 

գոր ծող գերբ նա կան ոգի նե րի նկատ մամբ: 

Ֆետի շա պաշ տու թյուն — Հավատ անշունչ առար կա նե րի` ծառե րի, ժայ ռե րի, քարան ձավն  ե-

րի, պաշ տա մուն քա յին տար բեր իրե րի գերբ նա կան հատ կու թյուն նե րի նկատ մամբ: Պաշ տա-

մուն քի առար կա՝ ֆետիշ, կարող էին լինել, օրի նակ՝ նիզա կը, դաշույ նը, որոնք մարդ կանց 

համար ունե ին կեն սա կան նշա նա կու թյուն:

Հմա յա պաշ տու թյուն — Հավատ մարդ կանց, կեն դա նի նե րի, բույ սե րի, բնու թյան երև ույթ-

նե րի վրա ներ գոր ծե լու մար դու ունա կու թյան նկատ մամբ: Մար դը կար ծում էր, թե որո շա կի 

գոր ծո ղու թյուն նե րի, բառե րի, երգի, պարի և այլ մի ջոց նե րով հնա րա վոր է անձ րև բերել, 

քամի  բարձ րաց նել, ապա հո վել լավ բերք, ունե նալ առատ որս և այլն: Նա հմա յու թյամբ 

փոր ձում էր բու ժել վեր քե րը և կան խել հիվան դու թյուն նե րը:
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§ 3.   ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՈՒՄԸ

Մետաղի օգտագործումը 

Ք.ա. VI հազարամյակում մարդ կու թյան 

պատ   մու թյան մեջ տեղի ունեցավ խոշ որ 

նվա ճում: Մարդիկ սովորեցին արդյու  նա-

հանել և օգտագործել մետաղը: 

Առա ջին մե տա ղը, որ օգ տա գոր ծեցին մար-

դիկ, պղինձն էր: Պղինձը փա փուկ մետաղ է, 

այդ պատճառով քա րե գոր ծիք ները լի ո վին 

դուրս չեկան գործածու թյու նից: Դրանով 

պայ մանավորված՝ նախնա դարի պատմու-

թյան այդ փուլն անվանում են պղնձի–քարի 

դար (էնեոլիթ): Այն տևել է Ք.ա. VI հա-

զարամյակի կեսերից մինչև Ք.ա. V հա զա-

րամ յակի վերջերը:

Ք.ա. IV հազարամյակում հայտ նա բեր վեց 

բրոնզը` պղն ձի և անա գի հա մա ձուլ ված քը, 

որն ավե լի ամուր և կարծր էր: Բրոն զից 

պատ ր աս տում էին տարբեր առար կա ներ՝ 

կացին, սուր և այլն:

Բրոն զե գոր ծիք նե րը նպաստեցին ար-

հեստ նե րի, երկ րա գոր ծու թյան և անաս նա-

Բրոնզի դարա շրջանում 

կելտերը բնակ վում էին 

այսպիսի կացարաններում
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պա հու թյան զար գաց մանը: Առա ջա ցան ար-

հեստ նե րի նոր ճյու ղեր` դարբ նու թյուն, զի-

նա գոր ծու թյուն և այլն: Կարևորա գույն 

հայտ  նա գոր ծու թյուն  էր նաև բրոն զե ծայ րա-

կա լով արորը, որի շնոր հիվ մար դիկ մշա-

կում էին ավե լի մեծ հողատա րածք ներ և 

ստա նում ավե լի շատ բերք: Զարգացան փո-

խադ րա մի ջոց նե րը: Դրանցից էր անի վա վոր 

սայ լը, որը սկսեց լայ նո րեն կիրառվել: 

Հասարակության կյանքում հեղաշրջում 

առաջացրեց երկաթի մշակումը: Երկաթը 

լայնորեն սկսեցին կիրառել Ք.ա. II հազարամ-

յակից:

Հասարակության շերտավորումը

Բրոն զի դա րում տեղի ունեցան հա սա րա-

կա կան մեծ փոփոխություններ: Նախ նա դար-

յան հո տը, տոհ մա կան հա մայն քը և ցե ղը 

ունեին մեկ ընդ հա նուր հատ կա նիշ. չկար 

մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն: Բո լո ր մարդիկ 

հա վա սար էին: Սա կայն աշ խա տան քա յին 

գոր ծիք նե րի և զեն քի կա տա րե լա գոր ծու մը, 

տն տե սու թյան և առևտրի զար գա ցու մը փո խե-

ցին հա սա րա կու թյան պատ կե րը: Սկ սեց մեծ 

դեր խա ղալ նա հա պե տա կան ըն տա նիքը: 

Յու րա քանչ յուր ըն տա նի քում ապ րում էր մի 

քա նի սե րունդ` հայր, մայր, որ դի ներ, թոռ ներ, 

ծոռ ներ: Այն աշ խա տան քը, որը մի ժա մա նակ 

կա տա րում էր ողջ տոհ մը, այժմ կա րող էր 

կատարել մեկ ըն տա նի քը: Այդ ընտանիքն էլ 

յու րաց նում էր իր աշխա տանքի արդյունք-

ները: Աստիճա նաբար նահապետա կան ըն-

տա նի քին հատ կաց վե ցին այն հո ղակ տո ր-

ները, անա սուն նե րը և իրե րը, որոնց նա տն-

օ րի նում էր սերն դե սե րունդ: Այդ ճա նա պար-
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հով ձևավոր վեց մաս նա վոր (ընտա նե կան) 

սե փա կա նու թյու նը: 

Որոշ ըն տա նիք ներ հարստացան՝ օգ-

տագործե լով իրենց բազ մանդամությունը և 

հե ղի նա կու թյունը: Հա րուստ էին տոհ մի և 

ցե ղի առաջ նորդ նե րը և նրանց մեր ձա-

վորները: Իսկ մյուսներն ապ րում էին հա-

մեստ կեն ցա ղով: Աստիճանաբար խա թար-

վեց նախ նա դա րին  բնորոշ մարդ կանց հա-

վա սա րու թյու նը: Նախ կին մի ա տարր հա սա-

րա կու թյու նը շերտավորվեց: Ի հայտ եկան 

հա սա րա կա կան տար բեր խմ բեր՝ տոհ մա ցե-

ղային ավա գա նի, քր մու թյու ն, զին վոր նե ր, 

հա մայնքի շարքային անդամներ:

Պետության առաջացումը

Շերտավորված հա սա րա կու թյու նը կա րիք 

ու ներ կա ռա վար ման նոր հա մա կար գի: Ցե-

ղերն սկ սե ցին մի ա վոր վել` կազմե լով ցե ղա-

յին մի ու թյուն ներ: Դրան ցում իշ խա նու թյու նը 

կենտ րո նա ցավ վեր նա խա վի ձեռ քում: 

Հե տա գա յում ցե ղա յին մի ու թյուն նե րից 

ձևա վոր վեց պետու թյունը: Այն հա մախմ բում 

էր մարդ կանց և կազ մա կեր պում հասարա կա-

կան աշ խա տանք նե րը: Դրանցից էին ջրանցք-

նե րի, ճա նա պարհ նե րի, բնա կա վայ րե րի կա-

ռու ցումը, վար ու ցան քի, բեր քա հա վա քի կազ-

մա կերպումը և այլն: Պետությունը ապա-

հովում էր երկ րի պաշտ պա նու թյունը թշ նա մի-

ներից, նաև Եր րորդ` կար գա վո րում էր նույն 

տարածքում ապրող մարդ կանց հա մա տեղ 

կյան քը:

Առաջին պե տու թյուն նե րը ձևավոր վել են 

Ք.ա. IV հա զա րամ յա կի վեր ջե րին՝ խոշ որ գե-

տե րի ավա զա ններում (Եգիպտոս և Միջագետք): 

Բրոնզեդարյան ժամանակա-

շրջանի արվեստի նմուշներ
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ին չո՞ւ պղին ձը չկա րո ղա ցավ կի րա ռու թյու նից լի ո վին դուրս մղել քա րը:

2. Ե՞րբ է սկս վել բրոն զի դա րը: Որո՞նք են դրա առա վե լու թյուն նե րը:

3. Բրոն զի օգ տա գոր ծու մը ի՞նչ հետևանք ներ ու նե ցավ՝ 

    ա) տն տե սու թյան մեջ,     բ) հա սա րա կա կան կյան քում:

4. Ի՞նչ է նա հա պե տա կան ըն տա նի քը: 

5.  Հա սա րա կա կան ի՞նչ խմ բեր առա ջա ցան նախ նա դար յան հա սա րա կու թյան 

քայ քայ ման շր ջա նում:

6.  Ինչ պե՞ս են ձևավոր վել ցե ղա յին մի ու թյուն նե րը: Ով քե՞ր էին ղե կա վա րում 

դրանք:

7. Թվար կե՛ք պե տու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը:

Քննարկման հարց

Փոր ձե՛ք պար զա բա նել պե տու թյան նշա նա կու թյու նը հա սա րա կու թյան 

համար: 

Նոր հասկացություններ, անուններ

Պղնձի–քարի դար (էնեոլիթ), բրոն զի դար, նա հա պե տա կան ըն տա նիք, 

մասնավոր սեփականություն, տոհմացե ղա յին ավա գա նի, ցե ղա յին մի ու-

թյուն, հա սա րա կա կան աշ խա տանք, պե տու թյուն
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ԲԱԺԻՆ  1 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  Մարդ կու թյունն ունի ավե լի քան 3 միլի ոն տար վա պատ մու թյուն: Հարյուր 

հազա րա վոր տարի նե րի ընթաց քում զար գա ցել են մարդ կանց աշխա տե-

լու, մտա ծե լու և խոսե լու հիմ նա րար հատ կա նիշ նե րը: Մարդիկ հաս տա-

տուն քայ լե րով առա ջա դի մել են կյան քի բոլոր ասպա րեզ նե րում: 

  Քանի՞ շրջա փու լի է բաժան վում քարի դարը: Ո՞րն էր հնա գույն 

մարդ կանց հիմ նա կան զբաղ մունք ը: Աշխա տան քա յին ի՞նչ գոր ծիք ներ 

էին նրանք օգտա գոր ծում:

2.  Միջին և նոր քարի դարե րում մարդ կանց կյան քում տեղի ունե ցան մեծ 

փոփո խու թյուն ներ: Յու րաց նող տնտե սու թյու նից անցում կատար վեց ար-

տադ րող տնտե սու թյան: Երկ րա գոր ծու թյու նը, անաս նա պա հու թյու նը և 

արհես տա գոր ծու թյու նը դար ձան մարդ կանց հիմ նա կան զբաղ մունքը: 

Մար դիկ թափա ռա կան և կիսա թա փա ռա կան կյան քից անցան նստա կե-

ցության:  

 Ժամա նա կագ րա կան սանդ ղա կի տես քով ցո՛ւյց տվեք քարի դարի 

շրջա փու լե րը: Ի՞նչ է արտադ րող տնտե սու թյու նը: Ի՞նչ է կոչ վում և 

ինչ պե՞ս է առա ջա ցել առևտ րի սկզբնա կան ձևը: Որտե՞ղ հիմն վե ցին 

մարդ կանց առա ջին բնա կա վայ րերը:

3.  Միջին և նոր քարի դարե րում մարդ կու թյունն անցում կատա րեց հասա-

րա կու թյան կազ մա կերպ ման ավե լի բարձր մակար դա կի: Մարդ կանց 

հասա րա կա կան համախմբ ման առա ջին ձևը նախ նա դա րյան հոտն էր, 

երկ րոր դը տոհ մա կան համայնքն էր, երրոր դը՝ ցեղը: Նոր քարի դարում 

ձևա վոր վե ցին ցեղե րը: Ի հայտ եկան  կրո նա կան հավա տա լիք ներ: 

Սկսեցին ուսում նա սի րել շրջա պա տող աշխար հը՝ փոր ձե լով ներազ դել 

նրա վրա: 

 Ի՞նչ է տոհ մա կան համայն քը, ինչո՞վ է այն տար բեր վել մարդ կա-

յին հոտից: Բնու թագ րե՛ք ցեղը, գծա պատ կե րի տես քով ներ կա յաց րե՛ք 

նրա կառա վար ման համա կարգը:

4.  Ք.ա. VI հազա րա մյա կի կեսե րին մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ տեղի 

է ունե ցել ևս մի կարև որ իրա դար ձու թյուն: Մար դիկ հայտ նա գոր ծե ցին 
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մետա ղը, որով պատ րաս տում էին աշխա տան քա յին գոր ծիք ներ, զեն քեր, 

զար դեր և կեն ցա ղա յին իրեր: Մար դու օգտա գոր ծած առա ջին մետա ղը 

պղինձն էր: 

 Ի՞նչ փոփո խու թյուն ներ առա ջաց րեց մետա ղի օգտա գոր ծու մը 

մարդ  կանց կյան քում:

5.  Փոփո խու թյուն նե րը նշա նա կա լից էին նաև հասա րա կա կան կյան քում: 

Խախտ վեց վեր ջի նիս ավան դա կան միա տար րու թյու նը: Այս նոր հասա րա-

կու թյու նը կառա վա րե լու համար ստեղծ վեց պետու թյունը: 

 Ի՞նչ է ցեղա յին միու թյու նը: Հասա րա կա կան ի՞նչ մեծ խմբեր ձևա-

վոր վե ցին: Թվար կե՛ք պետու թյան գոր ծա ռույթ ները:
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§ 4.  ԵԳԻՊՏՈՍ

Նեղոսի պարգևը

Աֆ րի կա յի հյու սիս –արևել քում՝ Նե ղոս 

գետի ափերին է ձևավորվել ու զարգացել 

Հին Եգիպ տո սի պետությունը: Նեղոսն աշ-

խարհի ամենա եր կար գետն է, որի երկա րու-

թյու նը՝ մոտ 6700 կմ է: Հոր դա ռատ անձրև նե-

րից և ձն հա լից Նե ղո սի ջրի մա կար դա կն ամ-

ռա նը բարձ րա նում էր և ողո ղում ափե րը՝ 

պա րար տաց նե լով հո ղը: Ողող վող հո ղե րից 

արևելք և արևմուտք ան ծայ րա ծիր անա պատ 

էր: Այնտեղ անձրևներ չէ ին տե ղում, և Նե-

ղոսը կե նա րար ջրի մի ակ աղբ յուրն էր: Նե-

ղո սը կյանք էր պարգևում շր ջա կայ քում ապ-

րող մարդ կանց: Պա տա հա կան չէ, որ հույն 

պատմիչ Հե րո դո տո սը Եգիպ տոսն ան վա նել 

է «Նեղոսի պարգև»: 

Բնա կա վայ րեր էին առա ջա նում այն տեղ, 

որ տեղ մարդ կանց հա ջող վում էր կա ռու ցել 

ջրանցք ներ և ամ բար տակ ներ: Նե ղո սի վա-

րա րում նե րի դեմ մշտա կան պայ քա րը հա-

մախմ բում էր մարդ կանց, ստի պում ստեղ ծել 

ու ժեղ պետու թյուն: Մի այն այս կերպ էր հնա-

րա վոր իրա կա նաց նել հա մա տեղ կա ռու ցո-

ղա կան աշ խա տանք ներ: 

Ք. ա. IV հա զա րամ յա կի վեր ջին Նե ղո սի 

ափե րին ստեղծ վե ց շուրջ 40 փոքր պետու-

թյուն: Հե տա գա յում դրանց մի ա վոր ումից 

կազ մվեցին  Վերին և Ստո րին Եգիպ տոս-

Տախ տա կի վրա պատ կեր ված է 

փարա վոն Մինա յի հաղ թա նա կը 

Ստո րին Եգիպ տո սի թագա վո-

րու թյան նկատ մամբ: 
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ների թա գա վո րու թյուն ները: Ք.ա. XXXI դա-

րում այդ երկուսի մի ա վոր ումից Եգիպ տո-

սում ստեղծ վեց մի աց յալ թա գա վո րու թյուն: 

Հիմ նա դիրը Մի նա ար քան էր: Մայ րա քա ղաք 

հռ չակ վեց Մեմֆիսը (եգիպ տե րեն Մինֆի՝ 

Սպի տակ պա րիսպ): 

Աստծո որդին

Եգիպ տո սի ար քա յին ան վա նում էին փա-

րա վոն, որ նշա նա կում էր «մեծ տան (այ սինքն՝ 

պա լա տի) տեր»: Կեն դա նու թյան օրոք փա րա-

վո նին երկր պա գում էին՝ ինչ պես աստ ված նե-

րին: Նրա անու նը ոչ ոք իրա վունք չու ներ ար-

տա սա նե լու, քա նի որ ար քան համարվում էր 

աստ ծո որ դի, կեն դա նի աստ ված: Երկ րա յին 

կյան քին հրա ժեշտ տա լուց հե տո փա րա վո նը 

պետք է մի ա նար մյուս աստ ված նե րին և վա-

յե լեր աստ ված նե րին ար ժա նի հա վեր ժա կան 

կյանք: Այդ պատ ճա ռով փա րա վոն նե րի հա-

մար կա ռու ցում էին շքեղ դամ բա րան ներ՝ 

բուր գեր: 

Մինչև Ք. ա. XV դա րը ոչ մի փա րա վոն չէր 

կարողացել նվա ճել Ասորիքը և հասնել Եփ-

րատ գետին: Առա ջի նը դա հաջողվեց Թութ-

մոս III–ին (Ք. ա. 1468–1434 թթ.): Մե կը մյու սի 

հետևից պար տու թյան մատ նե լով բո լոր հա-

կա ռա կորդ նե րին՝ փա րա վո նի զոր քն ան-

ցավ Եփ րա տը և հասավ մինչև Հայ կա կան 

Տավ րո սի լեռ նե րը: Պատե րազմ նե րի ավար-

տին Եգիպ տո սի տե րու թյան տա րածքը հյու-

սի սից հա րավ ձգ վում էր շուրջ 3200 կմ: Թութմոս III փարավոն   
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«Հավերժ բարեկամներ»

Եգիպ տո սը և Խե թա կան տե րու թյու նը 

շուրջ եր կու դար ան հաշտ թշ նա մի ներ էին: 

Ք. ա. 1274 թ. Ասորիքում նրանց միջև տե ղի 

ու նե ցավ խոշ որ ճա կա տա մարտ: Հա կա ռա-

կորդ նե րից ոչ մե կը չկա րո ղա ցավ հաս նել 

վճ ռա կան հա ջո ղու թյան: 

Տասնվեց տարի անց փա րա վոն Ռամզես 

II–ը (Ք. ա. 1279–1213 թթ.) և խե թա կան ար քան 

կնքե ցին «Հա վեր ժա կան բա րե կա մու թյան» 

պայ մա նա գիր: Այն տեղ աս վում էր, որ այդ 

պահից սկսած՝ վի ճե լի հար ցե րը պետք է 

լուծ վե ին խա ղաղ բա նակ ցու թյուն նե րի ճա-

նա պար հով: Եթե որևէ թշ նա մի սպառ նար 

դաշ նա կից նե րից մե կին, մյու սը պար տա վոր 

էր նրան ան մի ջա պես օգ նել զոր քով: Պայ մա-

նա գիրն ամ րապնդ վեց Ռամ զե սի և խե թա-

կան ար քա յադս տեր ամուս նու թյամբ: 

Հատ ված ներ եգիպ տա–խեթա կան դաշ նագ րից

• «Ռամ զե սը՝ մեծ արքան՝ Եգիպ տո սի արքան, խաղա ղու թյան և եղբայ րու թյան մեջ 

է Խաթ թու սի լի սի՝ Խաթ թիի մեծ արքա յի հետ: Ամոն աստ ծու սիրե լի՝ Եգիպ տո սի արքա 

Ռամ զե սի որդի ներն ընդ միշտ պիտի մնան խաղա ղու թյան մեջ և եղբայր ներ լինեն մեծ 

արքա՝ Խաթ թիի արքա Խաթ թու սի լի սի որդի նե րի հետ»:

• «Ռամ զե սը՝ մեծ արքան՝ Եգիպ տո սի արքան, երբեք թշնա մու թյուն չպի տի անի Խաթ-

թիի դեմ՝ նրա նից որևէ բան վերց նե լու նպա տա կով: Եվ Խաթ թու սի լի սը՝ մեծ  արքան՝ 

Խաթ թիի  արքան,  երբեք  թշնա մու թյուն չպի տի անի Եգիպ տո սի դեմ՝ նրա նից որևէ բան 

վերց նե լու նպա տա կով»:

• «Եթե որևէ մեկը որպես թշնա մի գա Խաթ թիի դեմ, և Խաթ թու սի լի սը՝ մեծ արքան՝ 

Խաթ թիի արքան, գրի ինձ՝ «Արի՛ ինձ մոտ օգնու թյան՝ նրա դեմ», ապա Ռամ զե սը պիտի 

ուղար կի իր հետև ակ զոր քը և մար տա կառ քե րը, և նրանք կհաղ թեն այդ թշնա մուն և 

վրեժ կլու ծեն Խաթ թիի համար»:

• «Եվ Խաթ թու սի լի սի՝ Խաթ թիի արքա յի որդին Խաթ թու սի լի սի փոխա րեն կդառ նա 

արքա: Եվ եթե Խաթ թիի ժողո վուր դը նրա դեմ թշնա մու թյուն անի, ապա Ռամ զե սը՝ Ամոն 

աստ ծու սիրե լին, կու ղար կի իր հետև ակ զոր քը և մար տա կառ քե րը՝ վրեժ լու ծե լու»:

Ռամզես II փարավոն   
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որտե՞ղ է գտնվում Եգիպտոսը:

2.  Ինչո՞ւ է հույն պատմիչ Հերոդո տո սը Եգիպտոսն անվանել «Նեղոսի 

պարգև»:

3.  Եգիպտոսում ե՞րբ և ո՞ւմ կողմից ստեղծվեց միաց յալ թագավորություն: Ո՞րն 

էր դրա մայ րաքաղաքը:

4. Ի՞նչ էին անվանում արքա նե րին Եգիպտոսում: Ի՞նչ է դա նշա նա կում:

5. Նշե՛ք, թե որ արքաների օրոք է Եգիպտոսը եղել հզոր պետություն:

Գործնական աշխատանք

Տետրերում գծե՛ք և լրացրե՛ք  «Հավերժական բարեկա մու թյան» պայ մանա-

գրի վերա բեր յալ տրված աղյուսակը.

Ում մի ջև է կնքվել
Պայմանագրի 

բովանդակությունը

Պայմանագրի 

նշանակությունը

Նոր հասկացություններ, անուններ

Եգիպտոս, «Նեղոսի պարգև», Մինա, Մեմֆիս, փարավոն, բուրգ, Թութ-

մոս III, Ռամզես II, «Հավերժական բարե կա մության» պայ  մա նագիր
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§ 5.  ՄԻՋԱԳԵՏՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Շումերական պետությունները 

Մի ջա գետ քի հա րա վում՝ Եփ րատ գե տի 

ստո րին հո սան քի շրջանում, ապ րում էին 

շումեր ները: Նրանք առա ջինն էին Մի ջա-

գետ քում, ով քեր Ք.ա. IV հա զա րամ յա կում 

ստեղ ծե ցին ար հես տա կան ոռո գման հա-

մակարգ: 

Մինչև Ք.ա. XXIV դարը Շու մե րում մի աս-

նա կան պե տու թյուն չս տեղծ վեց: Փո խա րե նը 

գո յու թյուն ու նե ին մի քա նի տասն յակ մանր 

քա ղաք–պե տու թյուն ներ: Քաղաք–պե-

տությունն ընդգրկում էր քա ղա քը՝ հա րա կից 

մշա կո վի հո ղե րով: Դրան ցից աչ քի էին ընկ-

նում Ուրը, Ուրուկը, Լագաշը և այլն: Պա տե-

րազմ նե րն այդ պե տու թյուն նե րի միջև սո վո-

րա կան երևույթ էին: 
Սարգոն I Աքքադացի
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Աքքադ

Ք.ա. XXIV դարում Մի ջա գետ քում հաս-

տատ վե ցին արևմուտ քից ներ թա փան ցած սե-

մա կան ցե ղե րը: Շու տով դրան ցից մե կի 

առաջ նորդ Սարգոնը (Ք.ա. 2330–2295 թթ.) 

նվա ճեց Շու մե րը և հիմնադրեց Աքքադ 

պետությունը: Նա դար ձավ ամբողջ Մի ջա-

գետ քի արքա: 

Սար գո նը չսահ մա նա փակ վեց Մի ջա գետ-

քով: Նա մի քա նի խոշ որ ար շա վանք ներ կազ-

մա կեր պեց դե պի Ասորիք և Փոքր Ասի ա թե-

րակղ զի: Սարգոնը շատ տարածքներ նվա-

ճեց, որի համար ստացավ «Աշ խար հի չորս 

կող մե րի ար քա» տիտ ղո սը: 

Սար գո նի գոր ծն ար ժա նի ո րեն շա րու նա-

կեց նրա թոռը՝ Նա րամ սինը: 

Օրինաստեղծ արքան 

Շուրջ 30 տա րի Բա բե լո նի ար քա Համմ ու-

րա պին (Ք.ա. 1792–1750 թթ.) մարտն չում էր 

Նարամ սի նի հու շա կո թո ղը

Այս արքան վերան վաճեց Սար-

գո նի մահից հետո անկա խա-

ցած բոլոր երկր նե րը: Բարձ-

րա  քան դա կում պատ կեր ված 

է զոր քը դեպի լեռան գագաթն 

առաջ նոր դող արքան: 

Բարձ րա քան դա կում պատ կեր ված են Համ մու րա պին և 

արևի աստ ված Շամա շը: Օրենս գիր քը պարու նա կող այս-

պի սի յոթ հսկա քարա կո թող ներ էին կերտ վել: Քարա կո-

թող նե րից վեցը ժամա նա կի ընթաց քում ոչն չա ցել են: Պահ-

պան վել է միայն մեկը, որ պատ կեր ված է նկա րում: Այն 

գտել են հարև ան Էլա մի մայ րա քա ղաք Շոշի պեղում նե րի 

ժամա նակ, ուր տար վել էր որպես ռազ մա վար:

Այս պես է բացատ րում Համ մու րա պին օրենսգր քի 

ստեղծ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը. «Աստ ված նե րը հանձ նա-

րա րե ցին Համ մու րա պի ին երկ րում արդար կառա վա րում 

մտցնել, ոչն չաց նել չարա գործ նե րին, որպես զի ուժե ղը 

չվնա սի թույ լին, որպես զի արքան մարդ կանց կառա վա-

րի արևի աստ ծո պես՝ և՛ լու սա վո րի, և՛ ավե լաց նի նրանց 

բարօ րու թյու նը»:
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հարևան երկր նե րի դեմ: Մե կը մյու սի հետևից 

Համմուրապին կա րո ղա ցավ հնա զան դեց նել 

նրանց: Սա կայն ար քան լավ գի տակ ցում էր, 

որ զեն քով նվաճ վա ծը մի այն զեն քով հնա-

րա վոր չէ պահ պա նել: 

Նո րաս տեղծ պե տու թյու նում անհրաժեշտ 

էր կար գու կա նոն մտցնել: Այդ նպա տա կով 

Համ մու րա պին հրա մա յեց հա վա քել բո լոր 

գոր ծող օրենք նե րը և ստեղ ծել մի աս նա կան 

օրենս գիրք: Ստեղծված օրենսգիրքը բաղ-

կացած էր 282 հոդվածից: Այ նու հետև օրենս-

գիր քը փո րագր վեց քա րա կո թող նե րի վրա: 

Դրանք տե ղադր վեցին երկ րի տար բեր 

շրջան նե րում, որ պես զի օրենսգիրքը հա սա-

նե լի լի նի բո լո րին: 

Ստեղծ վե ցին դա տա րան ներ, որ տեղ ար-

դա րադատությունն իրականացվում էր միայն 

Համ մու րա պի ի օրենսգր քով: Ար քան ին քը պե-

տու թյան գե րա գույն դա տա վո րն էր: Մար դիկ 

արդեն կարող էին օրենքով  պաշտ պանվել 

ազն վա կա նու թյան ոտնձ գու թյուն նե րից: 

Գուդեա արքան Լագաշից. 

Ք. ա. 2060 թ., Փարիզ, Լուվր

Հոդ ված ներ   Համ մու րա պիի օրենսգր քից

•  Եթե մար դը կեղծ վկա յու թյուն տա և չապա ցու ցի իր ասա ծը, և եթե դրա պատ ճա ռով 

մար դը մահա նա, ապա այդ մար դը պետք է սպան վի:

•  Եթե դատա վո րը որո շում կայաց նի և այն հաս տա տի կնի քով, բայց հետո փոխի իր որո շու-

մը, ապա նրան պետք է հեռաց նել իր պաշ տո նից, և նա երբեք չի կարող դատա վոր դառ նալ:

•  Եթե մար դը գողա նա տաճա րի կամ պետու թյան սեփա կա նու թյու նը, ապա նա պետք է 

սպան վի, իսկ նա, ով գողա ցա ծը ստա ցել էր այդ մար դուց, նույն պես պետք է սպան վի:

•  Եթե մար դու տունն այր վում է, և մեկ ուրի շը, ով գնա ցել է այն տեղ՝ կրա կը մարե լու, աչք 

դնի նրա ունեց ված քի վրա, ապա այդ մար դուն պետք է նետել հրդե հի մեջ:

•  Եթե մար դը վկա նե րի ներ կա յու թյամբ արծաթ, ոսկի կամ որևէ իր է տվել այլ մար դու՝ 

պահ պա նե լու, և այդ մար դը ժխտում է դրանք վերց նե լու փաս տը, ապա նա պետք է 

վճա րի կրկնա կի:

•  Եթե որդին հար վա ծել է հորը, ապա նրա ձեռ քը պետք է կտրվի:

•  Եթե բժիշ կը վիրա հա տում է ազատ մար դուն, և նա մահա նում է, նրա ձեռ քը պետք է կտրել:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որ տե՞ղ էին ապ րում շու մեր նե րը:

2. Թվար կե՛ք Շու մե րի քա ղաք– պե տու թյուն նե րը:

3.  Մի ջա գետ քի ո՞ր առաջ նորդն էր ըն դու նել «Աշ խար հի չորս կող մե րի ար քա» 

տիտ ղո սը:

4. Քա նի՞ հոդ վա ծից էր բաղ կա ցած Համմ ու րա պի ի օրենս գիր քը:

5. Ին չո՞վ են նշա նա վոր վել Մի ջա գետ քի պատ մու թյան մեջ՝

 ա) Շու մե րը,  

 բ) Աքք ա դը, 

 գ) Բա բե լոնը:

Քննարկման հարց

Համմուրապին ինչո՞ւ ստեղծեց միասնական օրենսգիրք:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Միջագետք, Շումեր, Աքքադ, Սարգոն, Նարամսին, «Աշխարհի չորս կող-

մե րի արքա», Բաբելոն, Համմուրապի, օրենսգիրք
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§ 6.  ՄԻՋԱԳԵՏՔԻ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ասորեստանի վերելքը

Հյուսիսային Միջագետքում Ք.ա. XX դա-

րում Աշշուր քաղաքի շուրջը ստեղծվեց նոր 

պետություն՝ Ասորեստանը: Ժամանակի ըն-

թացքում Ասո րես տա նն ամրապնդվեց, իսկ 

Ք.ա. IX–VII դա րե րում վե րելք ապ րեց: Նրա 

ար քա նե րը տա րե կան մի քա նի ար շա վանք 

էին ձեռ նար կում տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով: 

Սալ մա նա սար III–ը հա սավ մինչև Մի ջերկ-

րա կան ծով և Կի լի կի ա: Ասո րես տան ցիները 

չափազանց դա ժա ն էին վերաբերվում իրենց 

հա կառա կորդ նե րին: Նվաճ ված քա ղաք նե րը 

հիմ նա հա տակ ավեր վում էին, իսկ բնա կիչ-

նե րը սպանվում կամ ստրկու թյան էին վա-

ճառ վում: 

Թիգլաթպալասար III և Սարգոն II 

Ասո րես տան յան տե րու թյու նը հա սավ իր 

հզո րու թյան գա գաթ նա կետին Թիգ լաթ պա-

լա սար III–ի (Ք.ա. 744–727 թթ.) և Սար գոն II–ի 

օրոք (Ք.ա. 721–705 թթ.): 

Թիգ լաթ պա լա սա րը կա տա րեց ռազ մա-

կան բա րե փո խում: Նա ստեղ ծեց արհեստա-

վարժ բա նակ, որն ամ բող ջու թյամբ պահ վում 

էր պե տու թյան հաշ վին: Զին վոր ները ստա-

նում էին աշ խա տա վարձ և ռազմա վա րի մի 

մա սը: Ունեին միանման զեն ք և հա գուս տ՝ 

կախ ված զո րա տե սա կից: Ստեղծ վեց սակ-

րա վոր նե րի զո րա մաս, որի գոր ծը ճա նա-

պարհ աշինությունն էր: Ամ րո ցի գրավ ման 
Սարգոն II–ը և Շամաշ 

աստվածը
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ժա մա նակ սակ րա վոր նե րը կա ռու ցում էին 

պաշ ա րո ղա կան մե քե նա ներ: Կար նաև հե-

տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն: 

Այս բա րե փո խում նե րի շնոր հիվ Թիգ-

լաթպա լա սա ր III–ը կա րո ղա ցավ կանգ-

նեցնել իր գլխավոր ախոյանի՝ Վա նի թա-

գա վո րու թյան առա ջըն թա ցը: Իսկ Սար գո նը 

ար շա վանք ձեռ նար կեց դե պի Հայ կա կան 

լեռ նաշ խարհ: Սարգոնը նվա ճեց Սի րի ան և 

Փոքր Ասի ա յի արևել քը: Ասորես տա նը կա-

րողացավ նույ նիսկ նվա ճել և հար կա տու 

դարձ նել Եգիպ տոսը: 

Ասո րես տա նի հանդեպ հարևան ժո ղո-

վուրդ նե րի մոտ դա րեր շա րու նակ ատե լու թյուն 

էր կու տակվել: Այդ էր պատ ճա ռը, որ երբ Բա-

բե լո նը և Մա րաս տա նը նվա ճե ցին Ասո րես տա-

նի մայ րա քա ղաք Նին վեն, այդ իրա դար ձու-

թյունը ժամանակակից ներն ըն դուն եցին որ-

պես փր կու թյուն: 

Բաբելոնի նոր թագավորությունը

Երկար ժամանակ Բա բե լո նը հարևան Ասո-

րես տա նի տի րա պե տու թյան տակ էր: Բա բե-

լո ն ցի նե րը բազ միցս փոր ձե ցին ապս տամ բել 

և ան կա խա նալ, սա կայն ապարդ յուն: Ապս-

տամ բու թյուն նե րը ճն շե լիս ասո րես տան յան 

ար քա նե րն հա ճախ ավե րում էին քա ղա քը և 

գե րե վա րում մարդ կանց: 

Այնուամենայնիվ, Ք.ա. VII դարի վերջերին 

Բա  բե լո նն արա գո րեն հզո րա ցավ: Նա դաշ-

նակ ցեց Ասո րես տա նի հա կա ռա կորդ Մա-

րաստանի հետ: Նրանց միացավ նաև հայոց 

թագավոր Պարույր Հայկազունը: 

Ք.ա. 612 թ. դաշնակիցները գրա վե ցին 

մայրա քաղաք Նին վեն և վերջ տվին Ասո րես-

Թիգլաթպալասար III

Բարձրաքանդակ Նեմրութից
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տա նին:  Նաբուգոդոնո սոր արքայի օրոք 

(Ք.ա. 605–562 թթ.) Բա բե լո նը վե րած վեց հզո-

րա գույն պե տու թյան: Այն տա րած վում էր 

Իրա նա կան սա րա հար թից մինչև Մի ջերկ րա-

կան ծով: 

Նա բու գո դո նո սո րը հայտ նի է նաև իր շի-

նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյամբ: Նա Բա բե լո-

նը դարձ րեց Ասի ա յի ամե նա խոշ որ և գե ղե-

ցիկ քա ղա քը: Հին աշ խար հի հրաշ ա լիք նե րից 

եր կու սը՝ Բաբելոնի աշտարակը և Շամիրամի 

կա խովի այգիները, ստեղծ վե ցին նրա օրոք: 

Այս եզա կի կառույ ցը, որը ստա ցել է «Կախո վի այգի ներ» անու նը, արքան ստեղ ծեց իր կնոջ՝ 

Մարաս տա նի արքա յադս տեր համար: Նա Մարաս տա նից բերել տվեց այդ երկ րին հատուկ 

ծառեր և կեն դա նի ներ, որպես զի թագու հին իրեն զգա ինչ պես  հայ րե նի քում: 91 մետր բարձ-

րու թյուն ունե ցող այս հսկա տաճարն  Աստ վա ծաշն չում հայտ նի է որպես Բաբե լո նի աշտա-

րակ: Սա աստի ճա նա ձև կառույց էր, որի վերև ում Բաբե լո նի գլխա վոր աստ ծու՝ Մար դու կի 

սրբա  վայրն էր: Քառան կյուն այս տաճա րի յու րա քան չյուր կող մի երկա րու թյու նը 400 մետր էր:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ և որտե՞ղ է ստեղծվել Ասորեստանը: Ո՞ր ար քա նե րի օրոք նա հա սավ 

իր հզո րու թյան գա գաթ նա կե տին:

2. Ռազ մա կան ի՞նչ բա րե փո խում կա տա րեց Թիգ լաթ պա լա սար III–ը:

3.  Ի՞նչ հա ջո ղու թյուն նե ր ձեռք բերեց Ասո րես տա նն այդ բա րե փո խում նե րի 

շնորհիվ:

4. Ե՞րբ և ո՞ւմ կող մից գրավ վեց  Ասորեստանի մայրաքաղաք Նին վեն:

5.  Բա բե լո նն ո՞ւմ օրոք վե րած վեց հզոր պե տու թյան, և մինչև ո՞ւր էին տա րած-

վում նրա սահ ման նե րը:

6. Աշ խար հի հրաշ ա լիք նե րից որո՞նք են ստեղծվել Բա բե լո նում:

Քննարկման հարց

Ձեր կարծիքով Ասորեստանի տերությունը ինչո՞ւ երկար չգոյատևեց:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Ասորեստան, Կիլիկիա, Թիգլաթպալասար III, Սարգոն II, Բաբելոնի Նոր 

թագավորություն, Պարույր Հայկազուն, Նաբուգոդոնոսոր, Բաբելոնի 

աշ տարակ, Կախովի այգիներ



ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔ

33

§ 7.    ՀԻՆ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ   
ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ

Խեթական տերությունը 

Փոքր Ասի ա յում ապ րող խե թե րը Ք.ա. III հա-

զա րամ յա կի վեր ջին ստեղ ծե ցին մի շարք փոքր 

պե տու թյուն ներ: Սրանք աշ խույժ առևտրա   կան 

կա պեր ու նեին Միջագետքի հետ: 

Ք.ա. XVII դա րում խե թա կան պե տու թյուն-

նե րի միջև սկս ված պայ քարն ավարտ վեց 

Լա բար նա արքայի հաղ թա նա կով: Մայ րա-

քա ղաք հռ չակվեց Խա թթու սասը: Նրան հա-

ջոր դած ար քան նվա ճեց ամբողջ Փոքր Ասի ա 

թե րակղ զին: Այսպես ստեղծվեց Խեթական 

թագավորությունը:

Ք.ա. XIV–XIII դարերում Խե թա կան տե րու-

թյու նը հա սավ իր հզո րու թյան գա գաթ նա կե-

Մայ րա քա ղա քի հիմ նա դիր 

արքան իրեն անվա նում էր 

«Առյուծ արքա»:

Խեթե րը կառու ցում էին 

հզոր և անմատ չե լի ամրոց-

ներ, որոնք աչքի էին ընկ նում 

շինա րա րա կան բարձր տեխ-

նի կա յով: Դրանց շինա րա րու-

թյան ժամա նակ օգտա գործ-

վում էին վիթ խա րի հղկված 

քարա բե կոր ներ: Ամրոց նե րի 

ներ սում փոր վում էին գաղտ-

նի գետ նան ցում ներ՝ պաշար-

ման ժամա նակ օգնու թյուն 

ստա նա լու նպա տա կով:

Խեթա կան պետու թյան մայ րա քա ղաք Խաթ թու սա սի 

գլխա վոր մուտ քը՝  զար դար ված առյուծ ի քան դակ նե րով



ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀ

34

տին: Խեթերը նվա ճե ցին Մի տա ննին, այ նու-

հետև հա սան մինչև Եգիպ տո սի սահ ման նե-

րը: Նրանք կա րո ղա ցան իրենց տի րա պե տու-

թյունը հաստատել նաև Փոքր Ասիայի 

արևմուտ քում: 

Եգիպ տո սի փա րա վոն Ռամ զես II–ի հետ 

կնքած բարեկամու թյան պայ մա նա գի րը 

կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Խե թա կան 

տե րու թյան հա մար: Տերու թյան արևմուտքում 

շուրջ կես դար շա րունակ վում էին պա տե-

րազմները` ընդդեմ Էգեյան ծովի արևմտյան 

ափի երկրների: Ի վերջո խեթերը կա-

րողացան նվաճել դրանք: 

Միտաննի 

Խուռի նե րն Առա ջա վոր Ասի ա յի զարգացած 

մշա կույթ ու նե ցող ժո ղո վուրդ նե րից էին: 

Նրանք տա րած ված էին Մի ջա գետ քում, Փոքր 

Ասի ա յում, Ասորիքում և Հայ կա կան լեռ նաշ-

խար հի մի մասում: 

Մայրաքաղաք Խաթթուսասի 

պե ղումներից հայտնաբերված 

հսկայական կարասներ

Խեթա կան պետու թյու նը 

երկար ժամա նակ թշնա մա-

կան հարա բե րու թյուն նե րի 

մեջ էր Հայ կա կան լեռ նաշ-

խար հի պետու թյուն նե րի հետ: 

Խեթե րի յու րա քան չյուր արշա-

վան քից հետո վեր ջին ներս 

ապս տամ բում էին և անց նում 

հակա հար ձակ ման: Հետա գա-

յում արև ել քից եկող սպառ նա-

լի քը կան խե լու նպա տա կով 

խեթա կան արքան իր քրո ջը 

կնու թյան տվեց Հայա սա յի 

արքա Խու կա նա յին, և նրանց 

միջև կնքվեց դաշ նակ ցա յին 

պայ մա նա գիր: 

Բարիդ րա  ցիա  կան հարա-

բե րու թյուն ներ հաս տատ վե-

ցին նաև Իսու վա երկրի (հե-

տա  գա յում՝ Ծոփք) հետ: 

Իսու վա յի արքա յի կինը 

խեթա կան արքա յա դուստրն 

էր:
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Ք.ա. XVI դա րում Ասորիքի և Մի ջա գետ քի 

հյու սի սում կազ մա վոր վեց խուռի ա կան Մի-

տան ն ի պե տու թյունը: Մի տանն ին հա ջո ղու-

թյամբ պայ քա րում էր եգիպ տա ցի նե րի և խե-

թե րի դեմ և շուտով իրեն են թար կեց ողջ 

Ասորիքը: Իսկ հարևան Ասո րես տա նը դար-

ձավ նրա հար կա տուն: 

Մի տանն ի ի առաջ խա ղա ցու մը կանգ առավ 

եգիպ տա կան փա րա վոն Թութ մոս III–ի ար-

շա վանք նե րի հետևան քով: Ավե լի ուշ եր կու 

երկր նե րի միջև հաս տատ վե ցին բա րիդ րա-

ցի ա կան հա րա բե րու թյուն ներ: 

Փյունիկյան պետությունները

Փյու նիկ յան քա ղաք նե րը սփռ ված էին Մի-

ջերկ րա կան ծո վի արևել յան ծո վա փին: 

Դրանք մեծ էին ու գե ղե ցիկ: Փյու նիկ յան քա-

ղաք նե րից իրենց հզո րու թյամբ աչ քի էին 

ընկ նում Բիբ լո սը, Սի դո նը և Տյու րոսը: Վեր-

ջինս ծո վա փից ոչ հե ռու ըն կած մի կղ զու 

վրա էր  և ան մատ չե լի էր հա կա ռա կորդ նե րի 

հա մար: 

Ք.ա. IX դա րի վերջին փյու նի կե ցի նե րը 

Աֆ րի կա յի հյու սի սում հիմ նե ցին նշա նա վոր 

Կար թա գեն քա ղա քը: Այն շու տով վե րած վեց 

հզոր պե տու թյան: 

Փյու նի կե ցի նե րն աշ խար հում առա ջի նը 

ստեղ ծե ցին հնչյունագիրը (այ բ բե նական 

գիր): Այդ գի րը նրան ցից փոխ առան հույ նե-

րը և մյուս ժո ղո վուրդ նե րը: Հին Հու նաս-

տա նի առա ջին մա թե մա տի կոս և փի լի-

սոփա Թալես Մի լեթ ացին ծա գու մով փյու-

նի կեցի էր: 

Փյու նի կյան արքա ներից 

մեկը ծովա փից ոչ հեռու  երկու 

ժայ ռոտ կղզի նե րը միաց րել 

էր և կառու ցել մի անմատ չե-

լի քաղաք–ամրոց՝ Տյու րո սը: 

Առա ջի նը այդ ամ րո ցը նվա ճեց 

Ալեք սանդր Մա կե  դո նա ցին 

(Ք.ա. IV դար): Ալեք սանդ րը 

հրա մա յեց քարե րով և հողով 

լցնել ցամա քը կղզուց անջա-

տող մոտ 600 մետր տարա-

ծու թյու նը, որից հետո միայն 

գրա վեց ամրո ցը և դաժան 

հաշ վե հար դար տեսավ բնակ-

չու թյան հետ:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որտե՞ղ է ստեղծվել Խեթական պետությունը:

2.  Ե՞րբ Խեթական պետությունը հասավ իր հզորության գագաթնակետին, ի՞նչ 

նվաճումներ իրականացրին խեթերը:

 3. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է կազ մա վոր վել Մի տանն ի պե տու թյու նը:

4.  Որ տե՞ղ էին գտնվում փյու նիկ յան քա ղաք նե րը: Դրան ցից որո՞նք էին առա-

վել հզոր:

5. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է հիմն վել Կար թա գեն քա ղա քը:

6. Առա ջին այ բ բե նական գի րը որ տե՞ղ է ստեղծվել:

Գործնական աշխատանք

Հիմ նա վո րե՛ք, որ Խե թա կան տե րու թյու նը Ք.ա. XIV–XIII դա րե րում հա սավ 

իր հզո րու թյան գա գաթ նա կետին:

Քննարկման հարց

Առա ջա վոր Ասի ա յի ժո ղո վուրդ նե րի կյանքում ին չո՞ւ էր առևտու րը կարևոր 

դեր խաղում:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Փոքր Ասիա, Խաթթուսաս, Լաբարնա, Խեթական պետություն, խուռիներ, 

Միտաննի, Փյունիկիա, Բիբլոս, Սիդոն, Տյուրոս, հնչյունային գիր, Թալես 

Միլեթացի
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§ 8. ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ ԵՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Արիացիները 

Ար դեն Ք.ա. III հա զա րամ յա կում Հնդ կաս-

տա նում գո յու թյուն ու նեին Մո հեն ջո դա րո յի 

և Խարապ պա յի զարգացած երկ րա գոր ծա-

կան կենտ րոնները: Կային խոշոր քաղաքներ, 

նրանք ստեղծել էին սեփական պատկերային 

գիրը:

Ք.ա. II հա զա րամ յա կում Հնդ կաս տան ներ-

խու ժե ցին ռազ մա տենչ արի ա կան ցե ղերը 

(արիացիների մասին կար դացե՛ք § 9–ում): 

Նրանք հեշ տու թյամբ  նվա ճե ցին տե ղի ժո ղո-

վուրդ նե րին և ստեղ ծե ցին իրենց իշ խա նու-

թյուն նե րը: Արի ա ցի նե րը քա նա կա պես զի-

ջում էին տե ղա ցի նե րին, սա կայն ավե լի կազ-

մա կերպ ված էին ու մար տու նակ: Տե ղի մե-

ծա քա նակ բնակ չու թյան նկատ մամբ իշ խա-

նու թյու նը պահ պա նե լու հա մար արի ա ցի-

ներն ապ րում էին մե կուսի: 

Հին հն դիկ նե րի կար ծի քով մար դիկ առա ջա-

ցել էին աստ ծո ստեղ ծած առա ջին մարդու՝ 

Պուրուշիի մարմ նի որևէ մա սից: Ըստ այդ 

պատ կե րաց ման՝ մարդիկ բա ժան վում էին 

վար նա նե րի՝ հասարակական խմբերի: Սրան-

ցից յու րա քանչ յու րն ու ներ որոշ ա կի զբաղ մուն ք, 

իրա վունք նե ր և պար տա կա նու թյուն նե ր: 

Քրմերին աստ ված ստեղ ծել էր իր շուր թե-

րից, ուս տի քուր մը կա րող էր խո սել աստ ծու 

անու նից: 

Ռազմիկները ստեղծ վել էին աստ ծու ձեռ-

քե րից: Գլ խա վոր ռազ մի կն ար քան էր: 

Արտադրողները՝ երկ րա գործ ները, ար-

Բրահ մա.

բարձր կաս տա

Փողո ցա յին վաճա ռող.

ցածր կաս տա
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հես տա վոր ներն ու առևտրա կան ները, 

ստեղծ վել էին աստ ծու ազդ րե րից: 

Ստրուկները ստեղծ վել էին աստ ծու՝ ցե-

խից աղտոտ ված ոտ քե րից: Սրանք հո ղա-

զուրկ աղ քատ ներն ու ստ րուկ ներն էին: 

Ուստի հա մար վում էին պիղծ և նրանց հետ 

շփ վողը դա տա պարտ վում էր: 

Աշոկա 

Երբ Ալեք սանդր Մա կե դո նա ցու զոր քը Հնդ-

կաս  տա նից վե րա դար ձավ, հնդիկ ներն ապս-

տամ բե ցին և ստեղ ծե ցին մի շարք պե տու-

թյուն ներ: Դրան ցից ամե նահ զորը Մա ուր յան 

պե տու թյունն էր: Ք.ա. III դա րում Աշո կա ար-

քա յի օրոք այն հա սավ իր հզո րու թյան գա-

գաթ նա կե տին: 

Ար քան նվա ճեց Հնդ կա կան թե րակղ զու մեծ 

մա սը: Նա հայտ նի է որ պես շի նա րար արքա: 

Ամե նու րեք կա ռու ցում էր պարս պա պատ քա-

ղաք ներ, ճա նա պարհ ներ, ջրանցք ներ: Հա սա-

րակ մարդ կանց հա մար նա բաց ե ց հի վան դա-

նոց ներ: Աշ ո կան մե ծա պես աջակ ցում էր բուդ-

դա յա կան կրո նի տա րած մա նը: 

Ցին կայսրությունը

Չի նաս տա նում առա ջին պե տու թյուն նե րը 

կազ մա վոր վել են դեռևս Ք.ա. III հա զա րամ յա-

կում: Դրանցից հա զար տա րի անց Չի նաս տա-

նի հյու սի սում ստեղծ վեց Չժո ու խոշ որ պե տու-

թյու նը, որը գո յատևեց գրե թե 700 տա րի: 

Սա կայն մինչև Ք.ա. III դա րը Չի նաս տա նում 

որևէ մե կին չհա ջող վեց մի ա վո րել եր կի րը: 

Կա յին բազ մա թիվ ինք նու րույն պե տու թյուն-

ներ, որոնք մշ տա պես պա տե րազ մում էին 

միմ յանց դեմ: Առա ջինը Ցին Շի Հու ան դին էր 
Մաուրյան ժամանակաշրջանի 

մետաղադրամ

Աշոկայի սյունը Վայշալիում. 

Հնդկաստան
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(Ք.ա. 246–210 թթ.), ով մի ա վո րեց ողջ Չի նաս-

տա նը: Կայս րը վե րաց րեց ազն վա կան նե րի 

ժա ռան գա կան տիտ ղոս նե րը և ար տո նու-

թյուն նե րը: Այ դու հետև պե տա կան բարձր 

պաշ տոն ներ ստա նում էին մի այն նրանք, ով-

քեր ու նե ին ար ժա նիք ներ և ծա ռա յում էին 

կայս րին: 

Եր կի րը բա ժան վեց մար զե րի: Սահ ման վե-

ցին կա յուն հար կեր: Մտց վե ցին մի աս նա կան 

դրամ, չա փի ու կշ ռի մի ա վոր ներ: Երկ րի հյու-

սի սում քոչվոր ցե ղե րի հար ձա կում նե րին դի-

մակայելու նպա տա կով սկս վեց Չի նա կան 

մեծ պարսպի շի նա րա րու թյու նը: 

Չի նաս տա նը մե տաք սի հայ րե նիքն է: 

Ու Դի կայս րը (Ք.ա. 140–87 թթ.), նվա ճելով 

Չի նաս տա նից արևմուտք ըն կած շր ջան նե րը, 

առևտրա կան ճա նա պարհ գցեց դե պի Իրան: 

Այն ձգ վում էր Չի նաս տա նից մինչև Սև ծով՝ 

մոտ 7000 կմ երկարությամբ, և կոչվեց «Մե-

տաք սի ճա նա պար հ»: Դրա մի հատվածն 

անց նում էր Հա յաս տանով: 

1974 թ.՝ ջրհոր փորե լու 

աշխա տանք նե րի ժամա նակ,  

պատա հա բար հայտ նա բեր վել 

է Ցին Շի Հուան դիի դամ բա-

րա նը՝  նրա բանա կի կրկնօ րի-

նա կով. 7500 կավե արձան ներ՝ 

հետև ակ, հեծե լա զոր, սպա-

ներ, նետա ձիգ ներ, ձիեր, մար-

տա կառ քեր՝ բնա կան չափե-

րով:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ինչպե՞ս էր ապրում Հնդկաստանի բնակչությունը մինչև արիացիների արշա-

վանքը:

 2.  Չնա յած փոք րաթ վու թյա նը՝ ինչո՞ւ արի ա ցի նե րին հա ջող վեց նվա ճել և իրենց 

իշ խա նու թյու նը պահ պա նել Հնդ կաս տա նի բնակ չու թյան նկատ մամբ:

3.  Ե՞րբ և ո՞ր ար քա յի օրոք Մա ուր յան պե տու թյու նը հա սավ իր հզո րու թյան 

գագաթ նա կե տին:

4. Չի նաս տա նում ե՞րբ են կազ մա վոր վել առա ջին պե տու թյուն նե րը:

5. Ո՞վ է առա ջի նը մի ա վո րել Չի նաս տա նը:

6.  Ի՞նչ անուն տրվեց Չի նաս տա նից մինչև Սև ծով ձգ վող առևտրա կան ճա նա-

պար հին, որ քա՞ն էր դրա եր կա րու թյունը:

Գործնական առաջադրանք

 Փոր ձե՛ք գծա պատ կե րի կամ նկա րի տես քով ներ կա յաց նել հին հն դիկ նե րի 

պատ կե րա ցում նե րը վարնաների առա ջաց ման մասին:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Հնդկաստան, Մոհեն ջո դարո, Խարապպա, Չինաստան, արիացիներ, 

Պուրուշի, վարնաներ, Աշոկա, Մաուրյան պետություն, Ցին Շի Հուանդի, 

Չինա կան մեծ պարիսպ, Ու Դի, Մետաքսի ճանապարհ
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§ 9.  ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ԻՐԱՆԸ

Իրանի ժողովուրդները

Ք.ա. III հա զա րամ յա կում Իրա նա կան սա-

րա հար թի հա րա վում ապ րում էին էլամ ցի-

ները: Նրանք ստեղ ծե ցին Էլամ պե տու թյու նը՝ 

Շոշ մայրա քա ղա քով: Էլամ ցի նե րն Առա ջա-

վոր Ասի ա յի զար գա ցած ժո ղո վուրդ նե րից 

էին: Մո տա վո րապես Ք.ա. 3000 թ. նրանք 

ու նե ին պատ կե րա յին գի ր: 

Ք.ա. II հա զա րամ յա կում Հայ կա կան լեռ-

նաշ խար հից Իրան ներ թա փան ցե ցին արի-

ա կան ցե ղերը: Նրանց տոհ մա յին ավա գա-

նին կոչվում էր արյա (ազն վա զարմ ), որ-

Ըստ Հերո դո տո սի՝ երբ Կյու րո սը սկսեց իր նվա ճում նե րը, հեռա վոր Լիդի ա յի արքա Կրե-

սոսն իր մեր ձա վոր նե րից մեկին ուղար կեց Հու նաս տա նում գտնվող նշա նա վոր Դել ֆյան 

տաճա րի պատ գա մա խո սի մոտ: Այն հար ցին, թե արդյոք ճիշտ կլի նի արշա վել պար սիկ նե րի 

դեմ, պատ գա մա խոսն այս պես պատաս խա նեց. «Եթե Կրե սոսն արշա վի պար սիկ նե րի դեմ, 

ապա մի մեծ տերու թյուն կկոր ծան վի»: Կրե սո սը մտա ծեց, որ այդ մեծ տերու թյու նը Կյու րո սի 

պետու թյունն է: Ուս տի նա Կյու րո սի դեմ պատե րազմ սկսեց, բայց պարտ վեց: Պատ գա մա խո-

սի հիշա տա կած «մեծ տերու թյու նը», պարզվեց, Լիդի ան էր, այլ ոչ Աքե մե նյան տերու թյու նը:
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տեղից էլ առա ջացել է այս ցեղերի ան ունը՝ 

արիա ցիներ: 

Մարաստանը և Կյուրոս Մեծը

Իրա նի հյու սի սում էին ապ րում իրա նա-

կան ծագման մա րա կան ցե ղերը: Էլամ ցի նե-

րից հե տո առա ջի նը մա րերն էին, ովքեր Ք.ա. 

VIII դարում Իրանում ստեղ ծե ցին միաս-

նական պե տու թյուն: Նին վե ի գրա վու մից հե-

տո Մա րաս տա նը նվա ճեց շատ տարածքներ՝ 

հաս նե լով մինչև Փոքր Ասի ա յի արևմուտք: 

Էլա մից արևելք ապ րում էին պարսկական 

ցեղերը: Նրանք Մա րաս տա նի տի րա պե տու-

թյան տակ էին: 

Պար սիկ նե րի առաջ նորդ Կյու րո սը ապս-

տամ բեց մա րե րի դեմ և Ք.ա. 550 թ.  գրա վեց 

նրանց եր կի րը: Կյու րո սն իր առջև նպա տակ 

էր դրել նվա ճելու Առա ջա վոր Ասի ան: 

Նա նվաճեց Առաջավոր Ասիայի երկու 

խոշոր պե տու թյունները՝ Բա բե լոնը և Լի դի ա-

յի թա գա վո րու թյունը:   Իսկ Կյուրոսի որդի 

Կամբյուսեսը նվաճեց նաև Եգիպտոսը:

Սակայն նրա մահից հետո երկրում սկսվե-

ցին ապստամբություններ և պայքար գահի 

համար: Պայքարում հաղթեց աքեմենյան 

տոհմից Դարեհը:

Դարեհ I (Ք.ա. 522–486 թթ.)

Նոր էր Դա րեհ I–ը ար քա հռ չակ վել, երբ 

նրա դեմ ապս տամ բե ցին նվաճ ված երկր-

ները՝ Բա բե լո նը, Մա րաս տա նը, Էլա մը, Հա-

յաս տա նը և մյուս նե րը: Եր կու տա րի տևեց 

այդ երկր նե րի վե րա նվա ճու մը: Այնուհետև 

Դա րե հը հե ռա վոր ար շա վանք սկ սեց դե պի 

Կավե գլա նի վրա Կյու րոս 

Մեծի սեպա գիր արձա նագ րու-

թյունն է նրա հաղ թա նակ նե րի և 

բարե գոր ծու թյուն նե րի մասին: 

Գտա ծոն հայտ նա բերվել է 

Բաբե լո նի պեղում նե րի ժամա-

նակ՝ 1879 թ., և պահվում է 

Լոնդոնի Բրի տա նա կան թան-

գա րանում:
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արևմուտք: Այս տեղ նա գրա վեց Փոքր Ասի ա 

թե րակղ զին: Դրանից հե տո ար շա վեց սկյութ-

նե րի երկիր և Հու նաս տան:

Դա րե հի ար շա վանք նե րի արդ յուն քում 

ստեղծ վեց նա խա դե պը չու նե ցող մի մեծ պե-

տու թյուն: Այն տա րած վում էր Մի ջին Ասի ա-

յից և Հնդ կաս տա նից մինչև Էգե յան ծով և 

Եգիպտոս: 

Դա րե հը մի շարք բա րե փո խում ներ կա-

տա րեց: Նա իր տե րու թյու նը բա ժա նեց մար-

զե րի՝ սատ րա պու թյուն ների: Դրան ցում նա 

կա ռա վա րիչ ներ նշա նա կեց իր ազ գա կան նե-

րին և մեր ձա վոր նե րին, որոշ երկրնե րում՝ 

նաև տեղական արքայատոհմերի ներ-

կայացուցիչների: Բո լոր մար զե րի հա մար 

սահ ման վե ցին հար կեր: 

 Աքեմենյան համաշխարհային 

տերությունը

Աքե մեն յան պետու թյու նը հա մաշ խար հա-

յին տե րու թյուն էր: Այն ներառել էր ամբողջ 

Առա ջա վոր Ասի ան: Ժա մա նա կի ըն թաց քում 

այն տեղ ապ րող բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի մոտ 

սկ սե ցին ձևավոր վել ընդ հան րու թյուն ներ 

կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում: Ընդ-

լայնվեցին տար բեր ժո ղո վուրդնե րի միջև 

տն տե սա կան և մշա կու թա յին կա պե րը: 

Միևնույն աստ ված նե րին երկրպագ ում էին 

տե րու թյան տար բեր շր ջան նե րում: 

Իր լայնածավալ տերության հեռավոր 

շրջանների միջև հաղորդակցությունը հեշ-

տացնելու նպատակով Դարեհը կառուցեց 

շուրջ 2500 կմ երկարությամբ նշանավոր 

«Արքայական ճանապարհը»: Այն ձգվում էր 

Իրանից մինչև Էգեյան ծովափ: Դարեհ I–ի բարձրաքանդակը

Աքե մե նյան տերու թյան 

մայ րա քա ղաք Պեր սե պո լի-

սի շինա րա րու թյու նը սկսեց 

Դարեհ I–ը, իսկ շարու-

նա կե ցին նրա հաջորդ-

նե րը: Այն տևեց շուրջ 70 

տարի: Քաղա քը կառուց վել 

էր միաս նա կան նախագ-

ծով: Ապա գա քաղա քի ողջ 

տարած քը հար թեց վել էր 

և ծածկ վել հսկա յա կան 

քարա բե կոր նե րով: Այնու հե-

տև կառուց վել էին արքա-

յա կան պալատ նե րը՝ կից 

շինու թյուն նե րով: Քաղա քի 

գլխա վոր մուտ քը աստի ճա-

նա ձև էր՝ բաղ կա ցած 111 լայն 

աստի ճան նե րից: Պեր սե պո-

լի սը համաշ խար հա յին ճար-

տա րա պե տա կան արվես տի 

գլուխ գոր ծոց նե րից է:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որ տե՞ղ էր տեղակայված Էլա մը, ո՞րն էր այդ պե տու թյան մայ րա քա ղա քը:

2.  Արի ա կան ցե ղե րը որ տե ղի՞ց են ներ թա փան ցել Իրան: Ի՞նչ է նշա նա կում 

արի ա ցի:

3.  Որ տե՞ղ էին ապ րում մա րա կան ցե ղե րը: Ե՞րբ մա րե րը ստեղ ծե ցին մի ա վոր-

ված պե տու թյուն:

4. Պար սիկ նե րի առաջ նորդ Կյու րո սը ե՞րբ նվա ճեց Մա րաս տա նը:

5.  Ի՞նչ նպա տակ էր դրել իր առջև Կյու րո սը: Թվար կե՛ք նրա նվա ճած երկրները:

6. Ո՞ր երկր ներն ապս տամ բե ցին Դա րեհ I–ի դեմ:

7.  Թվար կե՛ք Դա րեհ I–ի իրա կա նաց րած վե րա փո խում նե րը: Ի՞նչ նշա նա կու-

թյուն ու նե ցան դրանք:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Էլամ, Շոշ, Կրեսոս, Մարաստան, պարսիկներ, Կյուրոս Մեծ, Կամբյուսես, 

Դարեհ I, սկյութներ
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§ 10.  ԿՐՈՆ

Աստվածների պաշտամունքը

Կրո նա կան հա վա տա լիք նե րի ձևավոր ման 

շրջա նում տոհմն ու ներ իր հո վա նա վոր աստ-

վա ծու թյու նը կամ ոգին: Մար դիկ նրա մի ջո-

ցով էին հա ղոր դակց վում գերբ նա կան ու ժե-

րի հետ: Ոգին էր մարդ կանց պահ պա նում 

դժ բախ տու թյու նից և տա լիս բա րօ րու թյուն:

Երբ հա մայնք ներն ու ցե ղե րը մի ա վոր վե-

ցին և առաջացավ պե տու թյունը, մար դիկ 

նախ կին հա մայն քա յին աստ վա ծու թյուն նե-

րին օժ տե ցին որևէ բնա գա վա ռի հո վա նա վո-

րի դե րով: Միաստ վա ծու թյու նը դար ձավ 

ամպ րո պի աստ ված, մյու սը՝ բեր րի ու թյան, 

եր րոր դը՝ արևի, և այս պես շա րու նակ: 

Այսպես առաջացավ բազմաստվա ծու-

թյունը: Օրի նակ՝ Եգիպ տո սում երկր պա գում 

էին շուրջ հա  զար աստ վածների: Նույ ն վիճակն 

էր խե թե րի և այլ ժողովուրդների մոտ:  

Դիցարան

Ինչ պես պե տու թյունն ուներ իր գլ խա վո րը՝ 

ար քան, այդպես էլ աստ ված նե րի մեջ պետք 

է լի ներ գլ խա վոր: Այս պես՝ պե տա կա նու թյան 

հետ մի ա սին ի հայտ եկավ դի ցա րա նը: Դի-

ցա րա նը ստեղծ վում էր պե տու թյան առա ջին 

ար քա նե րից մե կի հրա մա նով, որ պես զի ամ-

րապն դվի իշ խող ցեղի կամ քա ղա քի գե րիշ-

խա նու թյու նը: Երբ պե տու թյան մայ րա քա-

ղաքը փոխ վում էր, եր բեմն փոխ վում էր նաև 

գլխա վոր աստ վա ծը: 

Եգիպ տո սի Հին թա գա վո րու թյան շր ջա-
Եգիպտական Օսիրիս, Հոր և 

Իսիդա աստվածները
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նում գլ խա վոր աստ վածն էր Ռան (արևի 

աստ  վա ծը), որին երկր պա գում էին Մեմֆիս 

քա ղա քում: Բայց երբ մայ րա քա ղաք դար ձավ 

Թեբեն, գլխա վոր աստ ված հռ չակ վեց  տե ղի 

աստ ված Ամոնը: Ք.ա. XIV դա րում փա րա վոն 

Էխնաթոնը գե րա գույն աստ ված հռչա կեց 

նախ կի նում գրե թե ան հայտ Աթոնին:  Դրա-

նով նա փորձեց Ամո նի տա ճա րի քր մե րին 

զր կել իրենց մեծ իշխանու թյու նից: 

Աշխարհաստեղծման առասպելը

Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րն ու նե ին բնու թյան, 

մարդ կանց, կեն դա նա կան և բու սա կան աշ-

խար հ ների ծագ ման մա սին առաս պել ներ: 

Եգիպտոս. «Սկզ բում հա մա տա րած ջուր էր: 

Այ նու հետև ջրի մեջ Պտահ աստ վա ծը ստեղ ծեց 

մի կղ զի, որը սկ սեց մե ծա նալ: Հե տո աստ վա ծ 

եր կի րը բա ժա նեց երկն քից, ստեղ ծեց օդը: Մի-

այն վեր ջում նա ստեղ ծեց մարդ կանց»: 

Շումեր. «Եր կի րը ստեղ ծեց Էլլիլ աստ վա-

ծը: Նա բա ժա նեց եր կի րը երկն քից, որոնք 

Եգիպտական Ռա աստվածը.

Նեֆերտարիի դամբարան

Թիամաթի և Մարդուկի 

մենամարտը
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սկզ բում մեկ մի աս նու թյուն էին կազ մում: 

Դրա նից հե տո նա կա վից ծե փեց մարդ կանց՝ 

իր իսկ նմա նու թյամբ»: 

Հնդկաստան. «Սկզ բում ոչինչ չկար՝ ո՛չ արև, 

ո՛չ լու սին, ո՛չ աստ ղեր: Ջրից ծն վեց կրա կը: 

Տա քու թյու նից ծնվեց Ոսկե ձուն: Ոս կե ձվից 

ծն վեց արա րիչ Բրահման: Նա ջար դեց ձուն, 

և այն ճեղք վեց եր կու մա սի: Վե րին կե սը դար-

ձավ եր կինք, ստո րին կե սը՝ եր կիր: Իսկ դրանց 

միջև Բրահ ման դրեց օդը: Նա հո ղը դրեց ջրե-

րի մեջ և ստեղ ծեց աշ խար հա մա սե րը, սկիզբ 

դրեց ժա մա նա կին»: 

Բաբելոն. «Սկզ բում հա մա տա րած ջրա յին 

տա րերք էր՝ օվ կի ա նո ս: Այս տեղ իշ խում էր 

հրեշ Թիամաթը: Բա բե լո նի գլ խա վոր աստ-

ված Մար դուկը հաղ թեց Թի ա մա թին: Վեր ջի-

նիս մարմ նի մի կե սից նա ստեղ ծեց եր կին քը, 

մյու սից՝ եր կիրը»: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Նկա րագ րե՛ք, թե ինչ պես է առա ջա ցել բազ մա թիվ աստ ված նե րի պաշ տա-

մուն քը կամ բազ մաստ վա ծու թյու նը: 

2. Ի՞նչ է դի ցա րա նը:

3.  Ձեր կար ծի քով՝ դի ցա րա նում ին չո՞ւ էր անհ րա ժեշտ ու նե նա լ գլ խա վոր 

աստ ված:

4. Եգիպ տո սում ին չո՞ւ էր հա ճախ փոխ վում գլ խա վոր աստ վածը:

Գործնական աշխատանք

Աղ յու սակ կազ մե լու մի ջո ցով հա մե մա տե՛ք աշ խար հաս տեղծ ման մա սին 

առաս պել նե րը, այդ թվում՝ հայ կա կա նը՝ նշե լով դրանց նմա նու թյուն ներն ու 

տար բե րու թյուն ները:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Բազմաստվածություն, դիցարան, գլխավոր աստված, Ռա, Ամոն, Էխ նա-

թոն, Պտահ, Էլլիլ, Բրահմա, Թիամաթ, Մարդուկ, աշխարհաստեղծման 

առասպել
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§ 11.  ԳԻՐ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏ

Ինչու էր անհրաժեշտ գիրը

Հնա դար յան մար դը մտա պա հում էր այն, 

ինչ անհ րա ժեշտ էր իրեն առօր յա կյան քում: 

Սա կայն վի ճա կը սկ սեց փոխ վել, երբ առա-

ջացավ պե տությունը: Անհ րա ժեշտ էր հաշ-

վա ռել ստաց ված բեր քը, պա լատ նե րի և տա-

ճար նե րի պա հեստ նե րում կու տակ վող 

մթեր քի և այլ իրե րի քա նա կը, հար կե րը և 

այլն: Այս ամե նը հնա րա վոր չէր հի շել: Պե-

տու թյուն նե րի ձևավո րու մով տար բեր 

երկրնե   րում ստեղծ վե ցին գրա յին հա մա-

կար գեր: 

Հին Արևել քի շատ ժո ղո վուրդ ներ ու նե ին 

իրենց գիրը: Դրանք միմ յան ցից տար բեր վում 

էին ոչ միայն ար տա քին տես քով, այլև նշան-

նե րի իմաստ նե րով: 

Եգիպտական գաղափարագիրը

Հույն պատ միչ Հե րո դո տո սը Եգիպ տոսում 

տա ճար նե րի պա տե րին տես ել էր բնու թյան 

տար բեր երևույթ ներ և առար կա ներ պատ-

կե րող գրա յին նշան ներ: Քա նի որ այդ գրից 

օգտ վում էին տա  ճար նե րի քր մե րը, նա այն 

ան վանեց հի ե րոգ լիֆ, այ սինքն՝ «սր բա զան 

գիր»: 

Եգիպ տա կան գի րը ստեղծ վեց Ք.ա. IV հա-

զա րամ յա կի վեր ջին: Այն բաղ կա ցած էր ավե-

լի քան 700 նշանից: 

Սկզ բում յու րա քանչ յուր նշան նշա նա կում 

էր որևէ բառ կամ նույ նիսկ նա խա դա սու-Եգիպտացի գրագիր
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թյուն: Հե տա գա յում նշան նե րը սկ սե ցին 

արդեն ար տա հայ տել վան կեր:  

Միջագետքյան սեպագիրը

Ք.ա. IV հա զա րամ յա կի վեր ջին շու մեր նե-

րը ստեղ ծե ցին գաղափարագիրը: Այն իր 

տես քով և բո վան դա կու թյամբ նման էր եգիպ-

տա կան հի ե րոգ լիֆ նե րին: 

Կա վի կամ քա րի վրա դժ վար էր կլորավուն 

նշաններ նկա րելը: Ուստի ժա մա նա կի ըն թաց-

քում գաղափարագի րը պար զեց վեց: Նշան նե-

րը աս տի ճա նա բար կորց րին իրենց սկզբ նա-

կան տես քը: Դրանք սկսե ցին նման վել սե պե-

րից բաղ կա ցած նշա նախմ բե րի: Այդ գի րը 

գիտ նա կան նե րն ան վա նել են սե պա գիր: 

Սե պա գի րն ուներ մոտ 600 նշան: Դրանք 

ար տա հայ տում էին մեկ կամ ավե լի բա ռեր և 

վան կեր: 

Սե պա գի րը փոխ առան շատ ժո ղո վուրդ-

ներ՝ հար մա րեց նե լով իրենց լե զու ներին: 

Ռոզեթյան քարը

Ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Ֆրան սո ւա Շամ պո լյոնը 

1822 թ. վեր ծա նեց եգիպ տա կան գաղա փա րա գի րը: 

Նապո լե ոն Բոնա պար տի եգիպ տա կան արշա վան-

քի ժամա նակ հայտ նա բեր վել է մի քար՝ Ռոզեթյան 

քարը: Դրա  վրա փորագրված է արձա նագ րու թյուն 

հին հու նա կան այբուբե նով և եգիպ տա կան գրե րով: 

Համե մա տե լով երկու գրե րը՝ Շամ պո լյո նը կարո ղա-

ցավ ընթեր ցել Կլե ո պատ րա և Պտղո մե ոս անուն նե րը: 

Հետա գա յում գիտ նա կան նե րը վեր ծա նեցին եգիպ տա-

կան գրի մյուս նշան նե րը:
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Ք.ա. III հազարամյակում Շումերում և Աք-

քա դում մեծ ուշադրություն էին դարձնում 

երեխա նե րի կրթությանը: Տաճարներին կից 

գործում էին դպրոց ներ, որտեղ երեխաներին 

սովորեցնում էին գրել, կարդալ, երգել, նվա-

գել: Շրջանա վար տը պարտա վոր էր տիրա-

պետել այն ժամանակ նե րում հայտնի բոլոր 

բնական գիտություններին, իմա նալ այս կամ 

այն աշ խատանքային գործու նե ության 

նրբություն ները  և կազմակերպել այն: 

Կարևոր էր ան գիր իմանալ բո լոր կրո նական 

ծեսե րը, ինչպես նաև կարողանալ կազ մա-

կերպել դրանց անց կա ցումը:  

Գրականություն 

Հին Արևել քում բարձր զար գաց ման հա սան 

հոգևոր մշա կույ թի բազմաթիվ ուղ ղու թյուն-

ներ: Դրանց շար քում առանձ նա հա տուկ տեղ 

ու նի գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը: 

Եգիպ տա ցի նե րը գրում էին քարի և պապի րու սի վրա: Պապի րու սը Նեղո սի ափա մերձ 

ճահիճ նե րում աճող եղեգ նի մի տեսակ էր, որի ցողու նից ստա նում էին նյութ և դրա վրա 

գրում: Գրե լուց հետո այն ոլո րում և պահում էին կաշ վե պատյա նի մեջ: Շնոր հիվ պատ-

րաստ ման բարձր որա կի՝ պապի րու սը կարող էր պահ պան վել հազա րա մյակ ներ: Այսօր 

թան գա րան նե րում պահ վում են այդ պի սի բազ մա թիվ արձա նագ րու թյուն ներ:
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Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն-

նե րն առավելա պես կրոնական և առասպելա-

կան բնույթ ունեին: Դրանք պատ  մու թյուն ներ 

են աստ ված նե րի և առաս պե լա կան հե րոս-

նե րի մա սին, ինչպես նաև աղոթքներ: 

Օրինակ՝ շումերները պատմություններ 

էին ստեղծում իրենց աստվածների և նշանա-

վոր ար քա ների հիշարժան գործերի մասին: 

Դրանք գրի էին առնվում և կրոնական տոնե-

րի ժամանակ ներ կա յացվում տաճարում 

հավաքված մարդ կանց: Այդ պիսի ստեղծա-

գործություններ կային նաև մյուս ժողովուրդ-

ների մոտ:

 Ճարտարապետություն և 

քանդակագործություն

Հին Արևել քի ճար տա րա պե տա կան կա-

ռույց ներն աչ քի են ընկ նում իրենց վիթ խա-

րի չափե րով: Դրանք ընդգծում էին ար քա-
Իշտար աստվածուհու տաճարի 

պարիսպներից մի հատված
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յա կան իշ խա նու թյան աստ վա ծա յին բնույ թը 

և ան սա սա նու թյունը: Այդ պի սի յու րա քանչ-

յուր կա ռույ ցի շի նա րա րու թյու նը տևում էր 

տաս նամ յակ ներ և եր բեմն ավարտ վում հա-

ջորդ ար քա յի օրոք: 

Շի նու թյուն նե րի ներ քին հար դա րան քն աչ-

քի էր ընկ նում մեծ շքե ղու թյամբ: Տա ճար նե-

րում տե ղադր վում էին աստ ված նե րի և մա-

հա ցած ար քա նե րի հո յա կերտ ար ձան ներ: 

Իսկ տա ճար նե րի պա տե րը զար դար վում էին 

բարձ րա քան դակ նե րով և որմ նան կար ներով: 

Հին Արևել քի երկր նե րում առանձ նա հա-

տուկ նշանակու թյուն ու ներ քան դա կա գոր-

ծու թյու նը: Պահ պան վել են աստ ված նե րի, 

ար քա նե րի, զա նա զան առաս պե լա կան էակ-

նե րի հա զա րա վոր մեծ ու փոքր ար ձան ներ: 

Դրան ցով զար դար ված էին ար քաների և 

ազն վա կա նների պա լատ նե րը, ինչպես նաև 

տա ճար նե րը և պաշ տա մուն քի մյուս կենտ-

րոն նե րը: 

Քա րե ար ձա նը զար դար վում էր թան կար ժեք 

քա րե րով և մե տաղ նե րով: Աստ ծու և ար քա յի 

ար ձա նը պետք է այն պի սի տեսք ու նե նար, որ 

մեկ ընդ միշտ տպա վոր վեր տեսնողի մոտ:   

Գիլգամեշ արքան

Գիլ գա մե շը շու մե րա կան Ուրուկ 

քաղա քի արքան էր: Նա իր ար-

ժա նա հի շա տակ գոր ծե րի համար 

հետա գա յում վերած վեց առաս-

պե լա կան կեր պա րի: Նրա անձի 

շուրջ հյուս վեց մի վիպեր գա կան 

պատ մու թյուն: Դա աշխար հում 

առա ջին վի պեր գն է:

Բարձրաքանդակ՝ ասորես-

տանյան Աշշուր աստծու 

պատկերով
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Հա սա րա կու թյան զար գաց ման ո՞ր փու լում է ստեղծ վել գի րը:

2. Ին չի՞ հետ է կապ ված գրի առա ջա ցու մը:

3.  Ե՞րբ է առա ջա ցել եգիպ տա կան գի րը և քա նի՞ նշանից էր բաղ կա ցած: Ի՞նչ 

էին ար տա հայ տում այդ նշան նե րը:

4. Ի՞նչ է սե պա գի րը: Ով քե՞ր են ստեղ ծել այն:

5.  Հին Արևել քի ժո ղո վուրդ ներն ին չո՞ւ էին վիթ խա րի չա փե րի շի նու թյուն ներ 

ստեղ ծում:

6.  Հին Արևել քի գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րն ի՞նչ բնույթ 

ունեն: Ինչի՞ մասին են դրանք:

7. Ո՞րն է աշխարհի հնագույն վիպերգը:

8. Ո՞ւմ էին նվիր ված Հին Արևել քի քա րե ար ձան նե րը:

 

Քննարկման հարց

Խմ բա յին աշ խա տան քի մի ջո ցով փոր ձե՛ք հիմ նա վո րել, որ գրի ստեղ ծումն 

անհ րա ժեշ տու թյուն էր մարդ կության հա մար:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Հիերոգլիֆ, պապիրուս, գաղափարագիր, սեպագիր, Գիլ գա մեշի վիպերգ, 

ճար տարապետու թյուն, քանդակագործություն, կեն դա նա կերպ աստ-

վածներ
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§ 12.  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Գիտական իմացության 

առաջացման նախադրյալները

Հին Առա ջա վոր Ասի ա յի երկրներում գի-

տա կան իմացությունը սկիզբ առավ և զար-

գա ցավ մարդ կանց առօր յա աշ խա տան քա յին 

գոր ծու նե ու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա-

տաս խան: Մարդ կանց անհ րա ժեշտ էր հաշ-

վել հո ղա տա րա ծքի մակերե սը, ստաց ված 

նյու թա կան բա րիք նե րը և այլն: Մե տաղ ներ 

ձու լե լիս, տարբեր հա մա ձուլ վածքներ ստա-

նա լիս հարկ էր իմանալ դրանց քի մի ա կան 

հատ կու թյուն նե րը: Աստ ղե րի ու մո լո րակ նե-

րի դիր քն ու շար ժում ն իմանալն անհ րա ժեշտ 

էր օրա ցույց կազ մե լիս: 

Մար դիկ գի տակ ցում էին, որ հի վան դու թյուն-

նե րը հնա րա վոր չէ բու ժել մի այն գու շա կների և 

հե քիմ նե րի օգ նու թյամբ: Անհ րա ժեշտ էր մար-

դու մարմնի կառուցվածքի իմա ցու թյուն: 

Գիր ստեղ ծե լիս անհրաժեշտ էր իմա նալ 

այս կամ այն լեզ վի հնչ յու նա կան կա ռուց ված-

քը: Գրերի շնորհիվ սերուն դների կու տակ ված 

փորձն ամ փո փվում և պահպանվում էր: 

Այսպես աս տի ճա նա բար առա ջա ցան գի տու-

թյան տար բեր բնա գա վառ նե րին վերա բերող 

գի տե լիք ներ: Գի տու թյու նը հին ժա մա նակ նե-

րում ուներ գործ նա կան նշա նա կու թյուն: Գի-

տու թյամբ զբաղ վում էին կրթ ված քր մե րը: 

Հատ կա պես մեծ զար գա ցում ապ րե ցին բնա-

կան գի տու թյուն նե րը: Բնա գի տա կան գիտելիք-

ները մարդ կանց անհ րա ժեշտ էին ամե նօր յա 

կյան քում: Մարդիկ իրենց իմացությունը փո-
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խան ցում էին օժտ ված երե խա նե րին: 

Վերջիններս դպրոց նե րում ու սա նում էին ժա-

մա նակ ի բո լոր հայտ նի գի տե լիք ները: 

Մաթեմատիկա

Եգիպտոս. ստեղ ծե ցին հաշ վելու տաս նոր-

դա կան հա մա կարգը (10, 100, 1000 և այլն), կա-

րո ղա նում էին հաշ վել եռանկ յան, ուղ ղանկ յան 

և շրջա նի մա կե րե սը, գի տեին կո տո րա կը: 

Հնդկաստան. հայտ նա գոր ծե ցին զրո թիվը 

և դրա նշա նա կու թյու նը մա թե մա տի կա կան 

հաշ վարկ նե րում: Ստեղ ծե ցին այն թվան շան-

նե րը, որոնք այ սօր հայտ նի են որ պես արա-

բա կան թվեր: Դրան ցից օգտ վում ենք նաև 

մենք: 

Քիմիա

Եգիպտոս. փա րա վոն նե րի և ազն վա կան նե-

րի մար մի նը մու մի ավորե լու ըն թաց քում ստա-

նում էին այն պի սի քի մի ա կան խառ նուրդ ներ, 

որոնք պահ պա նում էին մար մի նը քայ քա յու մից: 

Չինաստան. ստացան վառոդը, որի շնոր-

հիվ հե տա գա յում ստեղծվեց հրա նո թը: 

Աստղագիտություն

Եգիպտոս. ստեղծեցին 12 ամիսներից և 

365 օրից կազմված արևային օրա ցույց: 

Ամիսը բաղ կա ցած էր 30 օրից, իսկ տարվա 

վերջին ամ սին գումարում էին ևս 5 օր: 

Մոլորակները տարբե րում էին աստ ղերից: 

Կազմեցին աստ ղային երկնքի քարտեզ: 

Միջագետք. ստեղծեցին լուսնային օրա-

ցույց՝ կազմված 354 օրից: Կա րո ղա նում էին 

հաշ վար կել երկ նա յին լու սա տու նե րի շար-

Մաթեմատիկական տախտակ 

Միջագետքից
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ժում նե րը, Արեգակի և Լուս նի խա վա րում նե-

րի ժա մա նա կը: 

Հնդկաստան. գի տե ին, որ Երկիրը կլոր է 

և պտտ վում է իր առանց քի շուր ջը, իսկ Լու-

սի նն իր լույ սը ստա նում է Արեգակից: Օրա-

ցույ ցը բաղ կա ցած էր 12 ամիսներից, յու րա-

քանչ յու րը՝ 30 օր տևո ղու թյամբ: 

Բժշկություն

Եգիպտոս. գի տե ին մար դու ներ քին օր գան նե-

րի ճշգ րիտ կա ռուց ված քը և դրանցից յու րա քանչ-

յու րի նշանակությունը մար դու կյան քի հա մար: 

Հի վան դին զն նե լիս առա ջին հեր թին ստու գում 

էին նրա զար կե րա կը: Կա տա րում էին ներ քին 

օր գան նե րի վի րա հա տու թյուն ներ: Կա րո ղա նում 

էին փչա ցած ատա մի փո խա րեն նո րը տե ղադ-

րել: Գո յու թյուն ու նե ին հիվանդանոցներ, որոնք 

կոչ վում էին «կյան քի տուն»: Այդտեղ աշ խա տում 

էին արհեստավարժ բժիշկներ: 

Հնդկաստան. կար արհեստավարժ բժիշկ-

նե րի խավ, որոնք հի վան դու թյուն նե րը բու-

ժում էին խո տա բույ սե րի, քսուք նե րի մի ջո-

ցով և այլ եղա նակ նե րով: Նրանք կա րո ղա-

նում էին բու ժել աչ քի, սր տի, ստա մոք սի, թո-

քե րի և մաշ կի հի վան դու թյուն ներ:  

Չինաստան. պար զե ցին թեյի բու ժիչ հատ-

կու թյուն նե րը, և այն օգ տա գոր ծում էին ամե-

նա տար բեր հի վան դու թյուն նե ր բուժելու 

նպա տա կով: 

Գիտության այլ բնագավառներ

Հնդկաստան. ստեղ ծվեց հին հնդ կե րենի՝ 

սանսկ րի տի քե րա կա նու թյու նը: 

Չինաստան. ստեղ ծե ցին կողմ նա ցույ ցը, 

թուղ թը, մե տաք սը, հրա նոթը: 

Բժշկական սարքավորումների 

պատկերներ. Եգիպտոս

Բաբելոնում է ստեղծվել աշ-

խար հի հնագույն քարտեզը
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Հնա գույն գիտ նա կան նե րը չկա րո ղա ցան 

հաղ թա հա րել կրո նա կան նա խա պաշ ար ում-

նե րը: Նրանց կար ծի քով՝ Եր կիրը և նրա վրա 

գտն վող ամեն ինչ ստեղծ ված էր աստ ված նե-

րի կող մից: Օրի նակ՝ երկ նա յին լու սա տու նե րի 

շար ժում նե րը կա ռա վա րում էին աստ ված նե-

րը: Կամ՝ որ քան էլ բժիշ կը ձգ տի բու ժել հի վան-

դին, ոչինչ չի ստաց վի, եթե աստ ված չկա մե նա: 

Ստեղծ ված գի տա կան ար ժեք նե րը դրե ցին 

գի տու թյան հե տա գա զար գաց ման հիմքերը: 

Այդ ար ժեք նե րի մեծ մա սն այ սօր շա րու նա-

կում է գո յատևել: 

Չինական կողմնացույցի մոդել

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Որո՞նք են գի տա կան իմացության առա ջաց ման նա խադր յալ նե րը:

2. Հին ժա մա նակ նե րում ով քե՞ր էին զբաղ վում գի տու թյամբ:

3. Գի տու թյան ո՞ր բնա գա վառ ներն էին զար գա ցած Հին Արևել քում:

4.  Նշե՛ք, ըստ ձեզ, Հին աշ խար հի ամե նա կարևոր հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը, 

որոնք այ սօր էլ ծա ռա յում են մարդ կանց:

Գործնական առաջադրանք

Տետրում լրացրե՛ք աղյուսակը:

    Գիտություն

Երկիր
Մաթե մա-

տի կա
Քիմի ա

Աստղա-

գիտու  թյուն

Բժշկու-

թյուն

Այլ բնա-

գա վառ ներ

Եգիպտոս

Հնդկաստան

Չինաստան

Միջագետք

 

Նոր հասկացություններ, անուններ

Գիտական գիտելիքներ, բնական գիտություններ, վառոդի գյուտ, լուս-

նային օրացույց, «կյանքի տուն», սանսկրիտ, արևային օրացույց, կողմնա-

ցույց, թուղթ, հրանոթ
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ԲԱԺԻՆ  2 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  Եգիպ տա կան պետու թյու նը և մշա կույ թը Նեղո սի ափե րին ապրող եգիպ-

տա կան ժողովր դի հավա քա կան, նպա տա կա ուղղ ված գոր ծու նե ու թյան 

արդյունքն են: Նոր թագա վո րու թյան շրջա նում Եգիպ տոսն Առա ջա վոր 

Ասի ա յի ամե նահ զոր պետու թյուն նե րից մեկն էր: 

 Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ունե ցավ Եգիպ տո սի միա վո րու մը: Ո՞ր երկր նե-

րի միջև է կնքվել «Հավեր ժա կան բարե կա մու թյա ն» պայ մա նա գի րը: 

Թվար կե՛ք եգիպ տա կան նշա նա վոր փարա վոն նե րին. ո՞ւմ կառանձ-

նաց նեք նրան ցից, ինչո՞ւ: 

2.  Շումերը, Աքքադը և Բաբելոնը Միջագետքի պատմության կերտողներն 

էին: Շումերներն առաջինը ստեղծեցին պետություն, աքքադացիներն 

առաջինը միավորեցին Միջագետքը և անցան տարածքային նվաճումների 

Փոքր Ասիայում և Ասորիքում: Համմուրապիի օրենսգիրքն առաջին փորձն 

էր՝ ստեղծելու իրավական պետություն: Հետագայում Առաջավոր Ասիայի 

բոլոր օրենսդիր արքաները հենվում էին այդ օրենսգրքի վրա: 

 Թվարկե՛ք Միջագետքի քաղաք–պետությունները: Ինչո՞ւ Համմու-

րապի արքան ստեղծեց օրենսգիրք: Արդյո՞ք այդ օրենսգրքի որոշ հոդ-

վածներ կիրառելի են այսօր:

3.  Ք.ա. I հազարամյակում Առաջավոր Ասիայի պետությունների շարքում մի 

քանի դար շարունակ առաջատարը Ասորեստանն էր: Սակայն Իրանական 

սարահարթից մինչև Միջերկրական ծով և Եգիպտոս տարածվող այս տե-

րությունը չէր կարող երկար գոյատևել: Ասորեստանի անկումից հետո 

տա րածաշրջանում այդ դերն անցավ Բաբելոնիային: 

 Ո՞ր արքա նե րի օրոք հզո րա ցավ Ասո րես տա նը: Ովքե՞ր և ե՞րբ կոր-

ծա նե ցին Ասո րես տա նի տերու թյու նը: Բնու թագ րե՛ք Նաբու գո դո նո սոր 

արքա յին. ինչո՞վ է նա հայտնի:

4.  Ք.ա. XVII դարում Փոքր Ասիա թերակղզում ստեղծված Խեթական պե-

տությունը հետագայում վերածվեց Առաջավոր Ասիայի հզորագույն տե-

րու թյան: Խեթերը հատկապես սերտ փոխհարաբերու թյուններ ունեին 

հայկական պետական կազմավորումների հետ:
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 Ե՞րբ է Խեթական պետությունը հասել իր հզորության գագաթնա-

կե տին: Գահաժառանգման մասին օրենքը ի՞նչ նշանակություն 

ունեցավ:

5.  Միջերկ րա կան ծովի արև ե լյան ափե րին և Ասո րի քում Ք.ա. III–I հազա րա-

մյակ նե րում ստեղծ վել էին տաս նյակ խոշոր և մանր պետու թյուն ներ: Այս 

տարա ծաշր ջա նի երկր նե րից միայն Միտան նին էր, որ կարո ղա ցավ կարճ 

ժամա նա կով վերած վել հզոր պետության: 

 Ի՞նչ պետություններ կային այս տարածաշրջանում: Որո՞նք էին 

դրանց եկամտի հիմնական աղբյուրները: Ովքե՞ր, որտե՞ղ և ե՞րբ են 

հիմնել Կարթագեն քաղաքը: 

6.  Հնդկաս տա նը և Չինաս տա նը խոշոր և բազ մազգ երկր ներ էին: Հնա գույն 

ժամա նակ նե րից սկսած՝ այս տեղ գոյու թյուն ունե ին բազ մա թիվ պետու-

թյուն ներ, որոնք մշտա պես պայ քա րում էին միմյանց դեմ: Երկու երկր նե րի 

զար գաց ման գլխա վոր շար ժիչ ուժը դար ձավ քաղա քա կան միա վո րու մը: 

Միա վոր ման պահից սկսած՝ այս տեղ նկատ վեց մշա կու թա յին ան  նախ-

ըն թաց վերելք, որն արտա հայտ վեց նյու թա կան և հոգև որ արժեք նե րի 

ստեղծ մամբ:

 Ովքե՞ր էին արի ա ցի նե րը և ի՞նչ դեր են խաղա ցել Հնդկաս տա նի 

պատ մու թյան մեջ: Ինչո՞վ է նշա նա վոր Աշո կա արքան. հիմ նա վո-

րե՛ք ձեր պատաս խա նը: Հիշե՛ք, թե որ արքան է առա ջի նը միա վո-

րել Չինաս տա նը: Ո՞ւմ հետ և ո՞ր ճանա պար հով էին առև տուր անում 

չինա ցի ները:

7.  Իրանի տարած քում ապրում էին տաս նյակ ժողո վուրդ ներ և ցեղեր: Նրանց 

մի մասը Ք.ա. I հազա րա մյա կի սկզբնե րին Ասո րես տա նի, ապա Վանի 

թագա վո րու թյան գերիշ խա նու թյան տակ էր: Աքե մե նյան Իրա նի կազ մա-

վո րու մը և Առա ջա վոր Ասի ա յի խոշո րա գույն տերու թյուն դառ նա լը նոր 

փուլ սկզբնա վո րեց Հին Արև ել քի պատ մու թյան մեջ: 

 Ի՞նչ գիտեք Էլա մի և Մարաս տա նի մասին: Հայաս տա նի ո՞ր արքա-

ներն են  հարա բեր վել Մարաս տա նի հետ: Կյու րոս Մեծը հասա՞վ իր 

նպա տա կին: Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ունե ցան Դարեհ I–ի իրա կա նաց րած 

վերա փո խում նե րը: Ինչո՞ւ ենք ասում, որ Աքե մե նյան Իրա նը համաշ-

խար հա յին պետու թյուն էր:

 Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք և ասե՛ք Հին Արև ել քի հայտ նի պետու-

թյուն նե րի անուն նե րը, թվար կե՛ք դրանց մայ րա քա ղաք ները:
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8.  Դուք արդեն գիտեք, որ հավա տը գերբ նա կան ուժե րի հան դեպ ծագել է 

մարդ կու թյան պատ մու թյան վաղ փու լում: Պետու թյան կազ մա վո րու մից 

հետո հասա րա կու թյան կյան քում կրո նի դերն ու նշա նա կու թյու նը ավե լի 

ամրապնդ վեց: Դա դրսև որ վում էր նաև մարդ կանց առօ րյա կյան քի բոլոր 

բնա գա վառ նե րում: Կրոնն իր դերով չէր զիջում աշխար հիկ իշխա նու թյա-

նը, նա ի վիճա կի էր մեր ձեց նել ժողո վուրդ նե րին կամ, ընդ հա կա ռա կը, 

միմյան ցից հեռացնել:

 Ի՞նչ նմա նու թյուն ներ կան Արև ել քի ժողո վուրդ նե րի, այդ թվում՝ 

հայե րի աշխար հա գո յաց ման առաս պել նե րի միջև: Եգիպ տո սում 

հաճախ էր փոխ վում դիցա րա նի գլխա վոր աստ վածը. ինչո՞ւ:

9.  Գիրը մարդ կու թյան ստեղ ծած կարև ո րա գույն հոգև որ արժեք նե րից է: Առա-

ջա վոր Ասի ա յի շատ երկր նե րում ստեղծ վե ցին գրա յին տար բեր համա կար-

գեր: Եգիպ տա կան գաղա փա րա գի րը և միջա գետ քյան սեպա գի րը ծառա-

յե ցին մարդ կա յին հասա րա կու թյա նը շուրջ երեք հազա րամյակ: 

 Ինչո՞ւ էր անհրաժեշտ գիրը: Թվարկե՛ք Հին աշխարհում ստեղծված 

մի քանի գրային համակարգեր: Փորձե՛ք պարզաբանել գրի պատ-

մական նշանակությունը: 

10.  Հին Արևելքի երկրների մշակութային բազմաթիվ նվաճումների շարքում 

կարևոր տեղ ունեն ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը և 

գեղարվեստական գրականությունը: Շատ գործեր իրենց մտահղացմամբ 

և կատարողական արվեստով մնացել են անգերազանցելի: 

 Հին Արև ել քի արվես տի և գրա կա նու թյան ի՞նչ նշա նա վոր գոր ծեր 

կարող եք թվար կել:  Ձեր կար ծի քով՝ ո՞րն է դրան ցից ամե նան շա նա-

վո րը. հիմ նա վո րե՛ք ձեր ընտ րու թյունը: 

11.  Մեծ էր գիտե լիք նե րի դերն արև ե լյան երկր նե րի ժողո վուրդ նե րի կյան-

քում: Այս դարաշր ջա նում դրվե ցին բնա կան գիտու թյուն նե րի հիմ քե րը: 

Մարդ կու թյան կարև ո րա գույն նվա ճում նե րից էին մեծա քա նակ գիտա կան 

հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը, որոնք այսօր էլ ծառա յում են մարդ կանց:

 Գիտության ո՞ր բնագավառներն էին զարգացած Հին Արևելքում: 

Հասարակական ի՞նչ նշանակություն ունեին գիտական գիտելիքները: 

Հին Արևելքի գիտական ո՞ր հայտնագործություններն են մինչ այսօր 

ծառայում մարդկանց:
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§ 13.  ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԸ

Երկիրը և ազգաբնակչությունը

Հին հույ ներն իրենց պատ մու թյու նը կեր-

տել են Բալկանյան թերակղզու հարավում և 

Էգե յան ծովի ավա զա նում՝ Հու նաս տան, Էգե-

յան կղզի ներ, Փոքր Ասի ա յի առափ նյա շրջան-

ներ: Հունաստանը լեռ նե րով կտրտված՝ ոչ 

մեծ երկ րա մա սերով տարածք է, որոն ցում 

չկան խոշոր գետեր, արգա վանդ դաշ տա վայ-

րեր ու անտառ ներ: Ուս տի գյու ղատն տե սու-

թյան զար գաց ման համար անհ րա ժեշտ էր 

հողի պարար տա ցում և ոռո գում: Հու նաս տա-
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նին միշտ պակա սել է հացա հա տի կը, որը 

ներկր վել է այլ երկրներից: Արո տա վայ րե րի 

սակավության պատճառով մար դիկ պահում 

էին հիմ նա կա նում մանր եղջե րա վոր անա-

սուն ներ՝ այծ, ոչխար:

Երկի րը հարուստ էր օգտակար հանա ծո-

նե րով՝ երկաթ, պղինձ, անագ, ոսկի, արծաթ, 

մար մար, կավ և այլն: Դրանք նպաս տա վոր 

պայ ման ներ էին ստեղ ծում արհես տա գոր-

ծու թյան համար: Կտրտված ծովա փե րին 

նավա հան գիստ նե րի համար կային բազ մա-

թիվ հար մար ծովա ծո ցեր: Ժամա նա կի 

ընթաց քում հույ նե րը դար ձան հմուտ նավա-

գնաց ներ և հասան Միջերկ րա կան ու Սև 

ծովե րի հեռա վոր ափե րը:

Հույ ներն այդ բնա կան միջա վայ ր էին ներ-

գաղ թե լ առան ձին ցեղախմ բե րով Բալ կա նյան 

թերակղ զու հյու սի սից, որոնք հաս տատ վել 

էին երկ րի տար բեր հատ ված նե րում: Այդ 

ցեղախմ բերն էին աքա յա ցի նե րը, դորի ա ցի-

նե րը, հոնի ա ցի նե րը: Երբեմն նրանք պատե-

րազ մում էին միմյանց դեմ, սակայն օտար նե-

րի դեմ պայ քա րե լիս, որոնց անվա նում էին 

բար բա րոսներ, միա վոր վում էին: 

 Կրետեի 

տիրապետության դարաշրջանը 

(Ք.ա. 3000–1100–ական թթ.) 

Կրե տե կղզին Էգե յան ծովի հարա վում է: 

Այս տեղ բնակ վող ցեղե րը զբաղ վում էին երկ-

րա գոր ծու թյամբ և անաս նա պա հու թյամբ: 

Հետա գա յում զար գա ցան արհեստ նե րը՝ 

մետա ղա ձու լու թյուն, կավա գոր ծու թյուն, 

կաշե գոր ծու թյուն, փայ տամ շա կու թյուն և այլն:

Համա տեղ աշխա տան քի և պաշտ պա նու-

Որմ նան կար 

Կնո սո սի պալա տից
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թյան նպա տա կով գյու ղա կան համայնք ները 

սկսե ցին միա վոր վել ամրոց–պալատ նե րի 

շուր ջը: Այդ պալատ նե րում ապրում էին տե-

ղա կան արքա յիկ նե րը: Կրե տե ում կային 

տաս նյակ պալա տա կան նման  կենտ րոն ներ: 

Ք.ա. III հազա րա մյա կի վեր ջին դրանք միա-

վոր վե ցին միաս նա կան պետու թյան մեջ: 

Դրա մայ րա քա ղա քը Կնո սոսն էր:

Ք.ա. XVII–XV դարե րում Կրե տեի թագա վո-

րու թյու նը հասավ իր հզո րու թյան գագաթ նա-

կե տին: Նա իր տիրա պե տու թյու նը տարա ծեց 

Էգե յան կղզի նե րի և Բալ կա նյան Հու նաս տա-

նի վրա: Այդ տերու թյունն անվան վել է նաև 

Կրետեի ծովա պե տու թյուն:

Սակայն Կրե տեի հզո րու թյու նը փլուզ վեց 

Ք.ա. XV դարի կեսե րին: Պատ ճա ռը բնա կան 

աղետն էր. Էգե յան ծովի հարա վում տեղի 

ունե ցավ ավե րիչ երկ րա շարժ: 

Շու տով Կրե տե ներ թա փան ցե ցին հու նա-

կան աքա յա կան ցեղե րը: Նրանք ժառան գե-

ցին տեղա կան մշա կույ թը, կրո նը և պետա-

կան կառա վար ման կար գը: Սակայն չկա րո-

ղա ցան դիմա կա յել Ք.ա. XII դարի կեսե րին 

սկսված հու նա կան այլ ցեղի՝ դորի ա ցի նե րի 

Հնա գետ նե րը ուսում նա -

սի րել են Կնո սո սի փլա-

տակ նե րը: Այն հսկա յա կան 

պալա տա կան երկ հարկ հա-

մա լիր էր, տեղ–տեղ եռա-

հարկ էր: Ուներ հարյու րա-

վոր սենյակ նե ր: Դրանք 

ծառա յում էին տար բեր 

նպա տակ նե րի՝ արքա յա կան 

ընդու նա րան ներ, սրբա զան 

արա րո ղու թյուն նե րի սրահ-

ներ, կացա րան ներ, հսկա-

յա կան պահեստ ներ: Արքա յի 

իշխա նու թյու նը բա ցար ձակ 

էր: Նա միա ժա մա նակ երկ-

րի գերա գույն քուրմն էր: 

Կնո սո սի պալա տի ավե րակ նե-

րը Կրե տե կղզում
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ավե րիչ արշա վանք նե րին: Դրանց հետև ան-

քով Կրե տեի տերու թյու նը հեռա ցավ պատ-

մու թյան ասպա րե զից:

Մարդ կու թյու նը ժառան գել է Կրե տեի մշա-

կու թա յին նվա ճում նե րը՝ շինա րա րա կան 

արվեստը, կրոնը, գիր ու գրա կա նու թյունը, 

գիտա կան միտքը: 

 Հոմերոսյան դարաշրջանի 

Հունաստանը (Ք.ա. XII–IX դարեր)

Դարաշր ջանն այս պես են անվա նում, 

քանի որ ուսում նա սի րու թյան հիմ նա կան 

սկզբնաղ բյուր նե րը Հոմե րո սի «Իլի ա կա ն» և 

«Ոդի սա կա ն» պոեմ ներն են:

Այս դարաշր ջա նի Հու նաս տա նում տիրա պե-

տող էր տոհ մա ցե ղա յին հասա րա կու թյու նը: 

Դորի ա ցի ներն ապրում էին տոհ մա ցե ղա յին 

կեն ցա ղով: Երբ նրանք, Բալ կան նե րի հյու սի-

սից շարժ վե լով հարավ, ավե րե ցին ու թալա-

նե ցին Կրե տեի պալա տա կան համա լիր նե րը, 

Հու նաս տա նը հետա դի մեց. անկում ապրե ցին 

արհեստ ներն ու առև տու րը: Հաճա խա կի դար-

ձան ավե րիչ պատե րազմ նե րը: Զորեղ պետա-

Կրե տեի Մինոս թագա վո րը Աթեն քի վրա դրել էր ծանր ու ստո րա ցու ցիչ հարկ. աթե նա ցի-

նե րը յու րա քան չյուր ինը տարին մեկ պետք է Կրե տե ուղար կե ին յոթ պատա նի և յոթ աղջիկ: 

Նրանց խժռում էր մար դու մարմ նով և ցու լի գլխով հրե շը՝ Մինո տավ րո սը, որն ապրում էր 

հռչա կա վոր Լաբի րին թո սում:

Աթե նա կան արքա յի որդին՝ հզոր Թեսև սը, որո շում է գնալ Կրե տե և մարտն չել հրե շի հետ:

Կրե տե ում Մինոս թագա վո րի դուստ րը՝ Արի ադ նեն, Թեսև սին գաղտ նի տալիս է սուր և մի 

կծիկ թել: Թեսև սը թելի ծայ րը կապում է Լաբի րին թո սի մուտ քից և քան դե լով թելի կծի կը՝ խորա-

նում Լաբի րին թո սում: Հրե շը, եղջյուր ներն առաջ պար զած, մռնչալով նետ վում է Թեսև սի վրա, 

սակայն հերո սին հաջող վում է բռնել նրա եղջյու րը և սու րը մխրճել կուրծ քը: Թելի հետ քե րով 

Թեսևսն իր ուղե կից նե րի հետ դուրս է գալիս Լաբի րին թո սից:

«Արի ադ նեի թել» ար տա հայ տու թյու նը նշա նա կում է դժվար վիճա կից դուրս գալու միջոց:

Թեսև սի և Մինոտավրոսի 

մենամարտը
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կան միա վո րում նե րին փոխա րի նե ցին առան-

ձին ցեղերն ու ցեղա յին միա վո րում նե րը:

Հոմե րո սյան հասա րա կու թյան հիմ նա կան 

խավը ազատ գյու ղա ցի ներն էին: Նրանք անձ-

նա պես ազատ էին, ունե ին հողի իրենց մաս նա-

բա ժի նը, վարում էին սեփա կան տնտե սու թյու-

նը և միա ժա մա նակ զին վոր էին: Ավա գա նին 

բաղ կա ցած էր նշա նա վոր տոհ մե րի ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րից: Օգտա գոր ծե լով իրենց հեղի նա-

կու թյունն ու ազդե ցու թյու նը՝ ավա գա նու 

անդամ ներն արդեն հասց րել էին ձեռք բերել 

հողի մեծ մաս նա բա ժին ներ և հարս տու թյուն: 

Ունե ին ստրուկ ներ, որոնք ռազ մա գե րի ներ էին:

Ցեղե րի և ցեղախմ բե րի գլուխ կանգ նած 

էր արքա յի կը (բասի լևս), որը նաև զոր քի 

հրա մա նա տարն էր: Նրա իշխա նու թյու նը 

բացար ձակ չէր, այլ սահ մա նա փակ ված էր 

ավա գա նու խորհր դով: Այդ խոր հուր դը որո-

շում ներ էր կայաց նում բոլոր կարև որ հար ցե-

րի կապակ ցու թյամբ: Հաճախ հրա վիր վում 

էր աշխար հա ժո ղով (ագո րա): Դրան մաս-

նակ ցում էին բոլոր չափա հաս տղա մար դիկ:

Հոմե րո սյան դարաշր ջա նի վեր ջում տոհ-

մա ցե ղա յին կար գե րը սկսե ցին քայ քայ վել:

Հին ասքե րի երգիչ–ասա-

ցող Հոմերոսն ապրել է 

Ք.ա. VIII դարում: Նա ի մի է 

բերել հին ասքե րը և ստեղ ծել 

«Իլի ա կան» և «Ոդի սա կան» 

պոեմ նե րը: Դրանք պատ մում 

են Տրո յա յի (Իլի ոն) դեմ մղված 

տաս նա մյա պատե րազ մի և 

հերոս Ոդի սև սի տուն դար ձի 

թափա ռում նե րի մասին:

Պոեմ նե րը «հու նա կան 

կյան քի հան րա գի տա րան» 

են, քան զի այն տեղ ման րա-

մասն նկա րագր ված են հին 

հույ նե րի կեն ցա ղը, սովո-

րույթ նե րը, կրո նը, հասա-

րա կա կան կյան քը: Երկար 

ժամա նակ դրանք հու նա կան 

դպրոց նե րում օգտա գործ վում 

էին որպես դասա գիրք:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք այն տարածքները, որտեղ բնակվել 

են հին հույները:

2. Հունական ի՞նչ ցեղախմբեր կարող եք հիշել:

3.  Ե՞րբ է ստեղծվել Կրետեի միասնական պետությունը: Ո՞րն էր դրա մայրա-

քաղաքը:

4.  Կրետեի թագավորությունը ո՞ր դարերում հասավ իր հզորության գագաթ-

նակետին:

5. Հունական ո՞ր ցեղերը ներթափանցեցին Կրետե Ք.ա. XII դ. կեսերին:

6.  Ինչո՞ւ է Հունաստանի Ք.ա. XII–IX դարերի պատմությունը ստացել հոմերոս-

յան դարաշրջան անվանումը:

7.  Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ դորիացիների ներթափանցումը Կրետե և Հու-

նաս տան:

Քննարկման հարց

Ձեր կար ծի քով՝ ինչո՞ւ էր Կրե տեի թագա վո րու թյու նը ստա ցել ծովա պե տու-

թյուն անվա նու մը:

Գործնական աշխատանք

Գծա պատ կե րի միջո ցով ներ կա յաց րե՛ք հոմե րո սյան հասա րա կու թյան 

կառա վար ման համա կար գը: Դիտե՛ք հատ ված ներ Կնո սո սի պալա տա կան 

համա լի րը ներ կա յաց նող ֆիլմից:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Բալկանյան թերակղզի, Էգեյան ծով, աքայացիներ, դորիացիներ, հոնիա-

ցիներ, Կրետեի ծովապետություն, Կնոսոս, հոմերոսյան դարա շրջան, 

ազատ գյուղացի, արքայիկ (բասիլևս), արքայաժողով (ագորա), ավագանի



ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

67

§ 14.    ԱՐԽԱԻԿ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ
          (Ք.Ա. VIII–VI ԴԱՐԵՐ)

Պոլիսային կարգը

Հու նաս տա նի պատ մու թյան այս դարաշր-

ջա նը կոչ վում է արխա իկ (վաղն ջա կան),  

քան զի հին հույ նե րը գրեթե ոչինչ չէին 

հիշում Կրե տեի տիրա պե տու թյան մասին: 

Այս դարաշր ջա նում հույ ներն սկսե ցին 

ընթա նալ իրենց ուրույն պատ մա կան ուղի-

ով՝ ստեղ ծե լով ինք նիշ խան քա ղաք–պետու-

թյու ն՝ պոլիս: Այն ձևա վոր վեց միև նույն 

երկ րա մա սի ցեղե րի միա վոր ման շնոր հիվ: 

Պատ ճա ռը համա տեղ պաշտ պա նու թյան ու 

կառա վար ման անհ րա ժեշ տու թյունն էր: 

Միա վոր ման հիմ քը ընդ հա նուր բար բա ռը, 

աստ ված նե րի ու նախ նի նե րի պաշ տա մուն-

քը, սովո րույթ ներն էին: Երկ րա մա սե րի 

կենտ րո նա կան բնա կա վայ րերը՝ Մեգա- Ակրոպոլիսը Աթենքում
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րան, Կորն թոսը, Աթենքը, վերած վե ցին 

խոշոր պոլիս նե րի:

Դրան ցում սկսե ցին բուռն զար գա ցում 

ապրել գյու ղատն տե սու թյու նը, արհեստ-

ները, առև տու րը, ծովագ նա ցու թյու նը: 

Ժողովր դի՝ դեմո սի ճնշող մեծա մաս նու-

թյու նը ազատ երկ րա գործ ներ էին: Շու կա յա-

կան գնե րի տատա նում նե րի պատճառով 

ոմանք հարս տա նում էին, ոմանք, ընդ հա կա-

ռա կը, կորց նում էին ունեց ված քը: Վեր ջին նե-

րիս թիվն անհա մե մատ շատ էր:

Դրու թյու նը շտկե լու նպա տա կով նրանք 

փողի դիմաց գրավ էին դնում իրենց հողա-

կտո րը և դառնում հողա զուրկ երկ րա գործ-

ներ:  Հողը կորց նե լուց հետո նրանք երբեմն 

գրավ էին դնում իրենց և ընտա նի քի անդամ-

նե րին: Պարտ քը չվճա րե լու դեպ քում նրանք 

դառնում էին պար տա յին ստրուկ նե ր:

Հակա ռակ դրան՝ ձևա վոր վել էր ավա գա նու 

Դեմո սի ներ սում կային 

մարդիկ, որ լքում էին հողը 

և մեկնում քաղաք: Այս տեղ 

նրանք դառ նում էին սևա գործ 

գոր ծա վոր ներ, ար հես տա-

վոր ներ, ձեռ նե րեց ներ, առևտ-

րա կան ներ:

Ոմանք հարս տա նում էին 

և կարո ղու թյամբ հավա սար-

վում ավա գա նու ամե նա հա-

րուստ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 

(էվպատ րիդ նե րին):

Հակա ռակ պատ կերն էին 

ներ կա յաց նում պար տա յին 

ստրուկ նե րը: Տերե րը հաճախ 

նրանց վաճա ռում էին իրենց 

երկ րա մա սից դուրս: 

Արխա իկ հասա րա կու թյան կառուց ված քը
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մի նեղ վեր նա խավ, որն ուներ և՛ հող, և՛ հարս-

տու թյուն, և՛ հասա րա կա կան բարձր դիրք: 

 Տիրանիան. ճանապարհ դեպի 

ժողովրդավարություն 

Արխա իկ դարաշր ջա նի սկզբում զար գա-

ցած պոլիս նե րում ավա գա նու (էվպատ րիդ-

նե ր) վեր նա խավն իր ձեռքն առավ իշխա նու-

թյու նը: Բոլոր կարև որ որո շում ներն ընդու-

նում էր նրանց խոր հուր դը: Նրանց էր պատ-

կա նում կառա վա րու թյու նը և դատա րա նը: 

Կառա վա րման այս եղանակը կոչ վում է 

խմբիշ խա նու թյուն (օլի գար խիա):

Այդ կառա վար ման նկատ մամբ ընդ դի մա-

դիր ուժը դեմոսն էր: Ընդ դի մա դիր նե րին 

միա վո րում էր իրա վունք նե րից զուրկ լինելը 

և պետու թյան կառա վար ման գոր ծին մաս-

նակ ցու թյուն չու նե նալը:

Ք.ա. VII դարի սկզբից հու նա կան զար գա-

ցած պոլիս նե րը դար ձան դեմո սի և էվպատ-

րիդ նե րի պայ քա րի թատե րա բեմ: Ի վեր ջո 

դեմո սը հաղ թեց: Ուղի հարթ վեց դեպի կառա-

վար ման նոր համա կարգ՝ ժողովր դա վա րու-

թյուն (դեմոկ րա տիա):

Իշխա նու թյունն անցավ դեմո սի առաջ-

նորդ նե րին: Նրանց անվանում էին տիրան-

ներ, իսկ կառա վար ման ձևը՝ տիրա նիա: 

Նախա պես այդ բառը չէր նշա նա կում «բռնա-

պե տ» և չու ներ բացա սա կան իմաստ:

Տիրան նե րը վերաց նում էին պար տա յին 

ստրկու թյու նը, էվպատ րիդ նե րի հաշ վին հող 

տալիս ունե զուրկ գյու ղա ցի նե րին: Ստեղ ծում 

էին գրա վոր օրենք ներ, որոնց առջև բոլոր 

քաղա քա ցի նե րը հավա սար էին: Նպաստում 

էին արհեստ նե րին, առևտ րին, ծովագ նա ցու-

Անտիկ հունական քանդակ

«Դելփյան ձիավարը»
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թյա նը, նպաս տում արվեստ ի ու գի տու  թյան 

զար գացմա նը:

Սակայն տիրանները ժամա նա կի ընթաց-

քում սկսե ցին չարա շա հել իշխա նու թյու նը և 

իրենց վեր դասել օրենք նե րից: Տիրա նի ան 

վերած վեց խոչըն դո տի, և դեմո սը իր պայ-

քարն ուղ ղեց տիրան նե րի դեմ: Ք.ա. VI դ.

երկրորդ կեսին տիրանիայի դարա շրջանն 

ավարտվեց: Դեմոսն իր ամբողջ ուժն ուղ ղեց 

ժողովր դա վա րու թյուն հաս տա տե լու նպա-

տակի իրականացմանը: 

Հունական մեծ գաղութացումը 

Ք.ա. VIII–VI դարե րը նշա նա վոր վե ցին հու-

նա կան մեծ գաղու թաց մամբ: Դրա հիմ նա-

կան պատ ճառ նե րը տնտե սա կան էին՝ հացա-

հա տի կի պակա սը, օգտա կար հանա ծո նե րի 

ու հում քի կարի քը: Բացի այդ, պոլիս նե րի 

ներ սում պայ քար էր ընթա նում էվպատ րիդ-

նե րի, իսկ ապա՝ տիրան նե րի դեմ: Պարտ ված 

կող մը լքում էր հայ րե նի քը և օտար ափե րում 

հիմ նում նոր բնակավայր՝ գաղութ:

Հույ նե րը նախ յու րաց րին Հարա վա յին 

Իտա լի ան՝ հիմ նե լով շատ գաղութներ՝ պոլիս-

Հունական կարմրանկար 

սափոր

Դրանք օգտա գործ վում էին հեղուկ նյու թե րի պահ պան-

ման և տեղա փոխ ման համար: Դրանց արտադ րու թյամբ 

աչքի էր ընկ նում հատ կա պես Կորն թո սը, իսկ հետա գա-

յում նաև Աթեն քը: Վար պետ նկա րիչ նե րը սափոր նե րի 

պատե րը նկա րա զար դում էին՝ պատ կե րե լով հին հույ նե-

րի (և հատ կա պես ավա գա նու) կյան քի տար բեր տեսա-

րան ներ՝ սրբա զան ծիսա կա տա րու թյուն ներ, խնջույք ներ, 

մար զա կան խաղեր և այլն:
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ների ձևով: Դրա նից հետո գաղու թաց ման 

ալի քը տարած վեց Սիցի լի ա յում, Հարա վա յին 

Ֆրան սի ա յում և Իսպա նի ա յում: Սև ծովի 

ափե րին նույն պես հիմն վե ցին բազմա թիվ 

հու նա կան պոլիս ներ:

Գաղութ նե րի մի մասն ինք նիշ խան էր, իսկ 

մյուս մասը ենթա կա էր մայր պոլիսին: 

Նրանց միջև հաս տատ վում էին փոխ շա հա-

վետ տնտե սա կան ու քաղա քա կան հարա բե-

րու թյուն ներ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ է պոլիսը: Ինչպե՞ս են ձևավորվել հունական պոլիսները:

2.  Թվարկե՛ք Ք.ա. VIII–VII դդ. արհեստների և գյուղատնտեսության զար-

գացման հիմնական արդյունքները:

3. Ովքե՞ր էին պարտային ստրուկները:

4. Ի՞նչ է օլիգարխիան:

5. Նշե՛ք հունական մեծ գաղութացման պատճառները:

6.  Թվարկե՛ք այն տարածքները, որտեղ հիմնվեցին հունական գաղութներ:

Քննարկման հարցեր

1.  Պարզաբանե՛ք «դեմոկրատիա» (ժողովրդա վարություն) բառի ծագումը:

2. Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ տիրանիան տապալ վեց:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Պոլիս, Մեգարա, Կորնթոս, Աթենք, դեմոս, էվպատրիդներ, պարտային 

ստրուկ, խմբիշխանություն (օլիգարխիա), դեմոկրատիա (ժողովրդա վա-

րություն), տիրանիա, հունական մեծ գաղութացում
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§ 15.  ՀԻՆ ՍՊԱՐՏԱՆ ԵՎ ԱԹԵՆՔԸ

Սպարտայի հասարակական կարգը

Սպարտան Բալ կա նյան Հու նաս տա նի 

հարա վում էր՝ Լակո նի ա յում: Հնա գույն 

ժամա նակ նե րում այս տեղ ապրում էին աքա-

յա ցի նե րը: Ք.ա. XII դարում երկ րա մա սը գրա-

վե ցին դորի ա կան ցեղե րը:

Սպարտայի հասա րա կու թյու նը կազմված 

էր երկու հակա դիր դասերից՝ սպար տի ատ-

ներից և հելոտ ներից: 

Սպար տի ատ նե րը դորի ա ցի ներն էին, 

որոնք իրենց ունեց ված քով և իրա վունք նե-

րով հավա սար էին միմյանց: Հողը պատ կա-

նում էր համայն քին: Սակայն սպարտիատ-

ները չէին զբաղ վում երկ րա գոր ծու թյամբ և 

արհեստ ներով: Նրանք զին վոր էին և ժամա-

նա կի մեծ մասը նվի րում էին մարմ նա կր թու-

թյա նը: 

Յու րա քան չյուր ընտա նի քի տրա մադր վում 

էր հողակտոր՝ այնտեղ ապրող հելոտ նե րով: 

Վեր ջին ներս պար տա վոր էին մշա կել հողը և 

սպար տի ա տին վճա րել սահ ման ված չափի 

հարկ՝ բնամ թեր քով:

Հելոտ նե րը նվաճ ված և ստրկաց ված 

աքա  յա ցի ներն էին: Նրանք սպար տի ատ նե րի 

համայն քի սեփա կա նու թյունն էին. ոչ ոք իրա-

վունք չու ներ նրանց վաճա ռե լու: Ունե ին 

իրենց ընտա նի քը և փոք րիկ տնտե սու թյու նը: 

Հելոտ նե րը զուրկ էին տար րա կան իրա-

վունք նե րից:

Լիկուր գոս

Համա ձայն պատ մա կան  

ավան դույ թի՝ նա ստեղ ծել էր 

Սպար տա յի հասա րա կա կան 

և պետա կան կար գը Ք.ա. VIII 

դարում: Արքա յա կան տոհ-

մից էր, այցե լել էր բազ մա-

թիվ երկր ներ, ուսում նա սի րել 

դրանց կար գը: Վերա դառ նա-

լով Սպար տա՝ ձեռ նար կել էր 

իր բարե փո խու թյուն նե րը: 

Դրանց նպա տակն էր երկ րում 

հաս տա տել բարե կար գու-

թյուն, «որպես զի ավա գա նին 

և արքա նե րը շատ չհզո րա-

նան, իսկ ժողո վուր դը նրանց 

հպա տակ վի ինք նա կամ»:
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 Սպարտայի պետական 

կառավարումը

Սպար տա յում համա տեղ կառա վա րում 

էին երկու արքա: Ըստ ավան դույ թի՝ նրանք 

սերում էին հերոս Հերակ լե սից: Արքա նե րի 

իշխա նու թյու նը ժառան գա կան էր:

Կար նաև Ծերա կույտ, որը կազմ ված էր 

28 անդա մից: Նրանք ընտր վում էին ցմահ՝ 

ամե նա փա ռա պանծ տոհ մե րի ներկայա ցու-

ցիչներից: Արքա նե րի հետ նրանք կազ մում 

էին պետա կան կառա վար ման գերա գույն 

մարմի նը:

Կառա վար ման մար մին նե րից էր Աշխար-

հա ժո ղո վը, որին մաս նակ ցում էին բոլոր 

չափա հաս սպար տի ատ նե րը: Աշխարհա-

ժողովը հրա վիր վում էր ամի սը մեկ անգամ: 

Իրա վա սու թյուն նե րը սահ մա նա փակ էին:

Հատ կան շա կան էին սպար տա ցի նե րի 

համա տեղ ճաշ կե րույթ նե րը: Տար բեր տարի-

քի ու դիր քի 15–20 տղա մարդ ամեն օր ճաշում 

էին միա սին: Դա առիթ էր մտեր միկ շփման: 

Քննարկ վում էին պետա կան կարև որ հար-

ցեր: Համա տեղ ճաշ կե րույթ նե րը նպաս տում 

էին սերունդ նե րի միջև փոր ձի փոխա նակ մա-

նը և կապի ամրապնդ մա նը:

Պետու թյան հզո րու թյան հիմ քը բանակն էր: 

Մար տու նակ բանա կի միջո ցով Սպար-

տան իր տիրա պե տու թյու նը տարա ծեց Հա-

րա  վա յին Հու նաս տա նում (Պելո պո նես): 

Սպար տա յի կողմն անցան նաև Միջին Հու-

նաս տա նի այն պի սի զար գա ցած պոլիս ներ, 

ինչ պի սիք էին Կորն թո սը և Մեգա րան: Եվ 

Ք.ա. VI դարում ձևա վոր վեց Պելո պո նե սյան 

միու թյու նը:

Հին Սպարտա.

թատրոնի ավերակները

Սպարտիատ

Սպար տա ցի զին վորն 

ուներ միայն մեկ ճանա պարհ՝ 

հաղ թել կամ մեռ նել: Որդուն 

պատե րազ մի ուղար կող մայ-

րը, նրան տալով վահա նը, 

պատ վի րում էր. «Վահա նով 

կամ վահա նի վրա»: Զոհ ված-

նե րին Սպար տա էին բերում 

վահան ների վրա: 

Սպար տի ատն ապրում էր 

չափա վոր կյան քով: Սակա-

վա խոս էր, մտքերն արտա-

հայ տում էր կարճ ու դիպուկ՝ 

լակո նա կան ոճով:



ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀ

74

Աթենքը Ք.ա. VII–VI դարերում

Աթե նա կան պոլի սը Միջին Հու նաս տա նի 

Ատտի կա մար զում էր: Ք.ա. VII դարում 

աստի ճա նա բար ձևա վոր վեց Աթեն քի քաղա-

քա կան կար գը: Անցու մը պետա կա նու թյան 

ուղեկց վում էր տոհ մա յին ավա գա նու և դեմո-

սի միջև սուր բախում ներով:

Երկրում տիրող լարված իրավիճակը 

շտկելու նպատակով Աթենքի կառավարիչ 

Սոլո նը Ք.ա. 594 թ. բարե նո րո գում ներ ձեռ-

նար կեց: Նա վերաց րեց պար տա յին ստրկու-

թյու նը: Պետու թյան միջոց նե րով փրկագ նեց 

այն աթե նա ցի նե րին, որոնք ստրկու թյան էին 

վաճառ վել արտեր կիր: Էվպատ րիդ նե րից 

բռնագ րա վեց հողի մի մասը և տվեց ունե-

զուրկ նե րին: Ըստ ունեց ված քի՝ աթե նա ցի նե-

րին բաժա նեց չորս խավի՝ հիմք ընդու նե լով 

նրանց տարե կան եկա մու տը: Ծագումն այլևս 

վճռո րոշ նշա նա կու թյուն չու ներ: 

Սպարտիատների փաղանգը

Բանա կի գլխա վոր ուժը 

ծան րա զեն հետևակն էր: 

Սպար տիատնե րը կռվում էին 

հոծ մար տա շա րով, որ կոչ-

վում էր փաղանգ: Այն աչքի 

էր ընկ նում իր երկա թյա կար-

գա պա հու թյամբ: Բանակն 

առաջ նոր դում էր արքա նե րից 

մեկը՝ երեք հարյուր հեծյա լի 

ուղեկ ցու թյամբ: Դրանք ամե-

նա հայտ նի ընտա նիք նե րի 

զա վակ ներն էին:
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Սոլո նը բարե փո խեց նաև աթե նա կան 

պետու թյու նը: Սկսեց պար բե րա բար հրա-

վի րել Աշխար հա ժո ղո վի (էկլե սիա)  և 

ժողովր դա կան դատա րա նի  նիս տեր: 

Դրանց մաս նակ ցե լու իրա վունք ունե ին 

բոլոր քաղա քա ցի նե րը: Գոր ծում էին նաև 

Պետա կան խոր հուր դը և Կառա վա րու թյու-

նը, որոն ցում ընտր վե լու իրա վունք ունե ին 

միայն ունև որ քաղա քա ցի նե րը: Սոլո նը 

համոզ ված էր, որ դա պետք է շահագրգ ռի 

աղքատ նե րին՝ հարս տա նա լու և հավա սար-

վե լու նրանց:

Կատա րեց նաև դրա մա կան բարե փո խու-

թյուն՝ դյու րաց նե լով Ատտի կա յի առևտ րա կան 

հարա բե րու թյուն նե րը այլ երկր նե րի հետ: 

Սոլոնից հետո, սակայն, իրավիճակն 

Աթեն քում ավելի սրվեց: Պայքար սկսվեց 

տարբեր խմբա վորումների միջև: Ք.ա. 557 թ. 

Պիսիստ րատը գրա վեց իշխա նու թյու նը և 

որպես տիրան կառա վա րեց երե սուն տարի:

Նա շարու նա կեց էվպատ րիդ նե րի հողե րը 

բռնագ րա վել և հանձ նել ունե զուրկ գյու ղա-

ցի նե րին: Շու տով Ատտի կա յում տիրա պե-

տող դար ձավ միջին ունեց ված քի դասը: 

Ստեղծ վեց ոստի կա նու թյուն, ամրապնդ վեց 

պետա կան կար գը: Կազ մա վոր վե ցին շրջիկ 

դատա րան ներ, որոնք օրենքն ու արդա-

րությու նը հասց նում էին մին չև հեռա վոր 

գյու ղեր:

Բուռն զար գա ցում ապրե ցին արհեստ նե-

րը, առև տու րը և ծովագ նա ցու թյու նը: Էգե յան 

ծովի ավա զա նում հաս տատ վեց Աթեն քի 

տնտե սա կան գերա կա յու թյու նը:

Պիսիստ րա տի ջան քե րով կառու ցա պատ-

վեց Աթեն քի միջ նա բեր դը: Բանաս տեղծ նե րը 

Սոլո ն

Հու նա կան յոթ իմաս տուն նե-

րից մեկն էր: Արեց ամեն բան, որ 

Աթեն քը խու սա փի տիրա նի ա յից 

և բռնու թյուն նե րից: Նա կար ծում 

էր, որ մար դիկ կարող են հաս նել 

հաջո ղու թյուն նե րի փոխ զիջ ման 

ճա նա պար հով. «Հարուստ ները 

թող հրա ժար վեն բացար ձակ 

իշխա նու թյու նից, իսկ աղքատ-

նե րը՝ անկար գու թյու նից և ընչա-

քաղ ցու թյու նից»:

Մի անգամ ժողո վուր դը Սոլո-

նին հարց րեց. «Որո՞նք են լավա-

գույն օրենք նե րը»: Նա պատաս-

խա նեց. «Նրանք, որոնք դուք 

կարող եք ընդու նել, իրա գոր ծել 

և ապրել բարե կե ցիկ կյան քով»:
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կար գա բե րե ցին Հոմե րո սի «Իլի ա կա ն» և 

«Ոդի սա կա ն» պոեմ նե րի տեքս տե րը: 

Կլիս թե նե սը շարունակեց իր նա խորդների 

բարե նո րո գում  նե րը: Նա դար ձավ ժո-

ղովրդա վա րա կան կար գե րի իրա կան կեր-

տո ղը:

Կլիսթենեսը Ք.ա. 506 թ. Ատտի կա յի տարած-

քը բաժան եց վար չա կան տասը շրջան նե րի: 

Դրանք իրենց հեր թին բաժան ված էին գյու ղե-

րի, որոնք կառա վա րում էին պետա կան պաշ-

տո նյա նե րը: Աթե նա ցի ներն սկսե ցին ապրել 

համա պե տա կան օրենք նե րով:

Պետա կան խորհր դի կազ մում քաղա քա-

ցի ներն սկսե ցին ընտր վել առանց ունեց-

ված քա յին տար բե րու թյուն նե րի: Նույն 

սկզբուն քով ստեղծ վեց կառա վար ման նոր 

բարձ րա գույն մար մի նը՝ ստրա տե գոս նե րի 

խոր հուր դը: Ստրա տե գոս նե րը տասն էին՝ 

ընտր ված ամե նա հե ղի նա կա վոր քաղա քա-

ցի նե րից: 

Կլիս թե նե սի նորա մու ծու թյուն նե րից էր 

նաև օստ րա կիզ մի իրա վուն քը: Դրա էու-

թյու նն այն էր, որ ամեն տարի Աշխար հա ժո-

ղո վի մաս նա կից նե րին առա ջադր վում էր 

հետև յալ հար ցը. «Ո՞ւմ ես համա րում Աթեն-

քի համար վտան գա վոր»: Նախա պես բա-

ժան  ված կավե սալիկ նե րի (օստ րա կոն) վրա 

յուրաքանչյուրը գրում էր նրա անու նը, ում 

համա րում էր այդ պի սին: Ով ամե նից շատ 

էր հիշա տակ վում, տասը տարով լքում էր 

Աթեն քը: Օստ րա կիզ մը կարև որ դեր խաղաց 

աթե նա կան ժողովր դա վա րու թյան կայաց-

ման գոր ծում:

Հնա գի տա կան պեղում նե-

րի ժամա նակ հայտ նա բեր վել 

են բազ մա թիվ օստ րա կոն ներ: 

Դրանց վրա արձա նագր ված 

են շատ հայտ նի և անհայտ 

անուն ներ: Այո՛, օստ րա կիզ մի 

ենթարկ ված անձը լքում էր 

Աթեն քը, սակայն պահ պա-

նում էր իր ունեց ված քը:

Առան ձին դեպ քե րում Աշ-

խար հա ժո ղո վը որո շում էր 

ընդու նում աքսո րյա լին սահ-

ման ված ժամ կե տից շուտ 

վերա դարձ նե լու մասին: Առաջ -

նորդ վում էր նրա մարդ կա յին 

և գոր ծա րար հատ կա նիշ նե-

րով, որոնք կարող էին օգտա-

կար լինել Աթեն քին:

Օստրակոն՝ վտարման 

ենթակա անձի անունով
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Հասարակական ի՞նչ դասերի էր բա ժան ված Սպարտան: Ի՞նչ իրա վունքներ 

ուներ դրան ցից յուրաքանչյուրը:

2. Ի՞նչ է Ծերակույտը: Ովքե՞ր էին դառնում դրա անդամ:

3. Ի՞նչ նշանակություն ուներ բանակը Սպար տայում:

4.  Ներկա յաց րե՛ք սպար տա ցի նե րի դաս տի ա րա կու թյան առանձ նա հատ կու-

թյունները:

5.  Որտե՞ղ է գտնվում Աթենքը: Ո՞վ էր Սոլո նը: Ինչո՞ւ նա բարե փո խում ներ ձեռ-

նար կեց:

6.  Ներ կա յաց րե՛ք պետու թյան կառա վար ման բնա գա վա ռում Սոլո նի իրա կա-

նաց րած բարե փո խում նե րը:

7.  Ի՞նչ ձեռք բե րում ներ ունե ցավ Աթեն քը Պիսիստ րա տի կառա վար ման տարի-

նե րին:

8.  Ի՞նչ կարև որ ներդ րում ունե ցավ Կլիս թե նե սը աթե նա կան ժողովր դա վա-

րու թյան կայաց ման գոր ծում:

Գործնական աշխատանքներ

1.  Գծապատկերի տեսքով ներկայացրե՛ք Սպարտայի կառավարման հա մա-

կարգը: 

2. Պատկերներով ներկայացրե՛ք սպարտական ռազմակարգը՝ փաղանգը:

3.  Համեմատե՛ք Աթենքի երեք նշանավոր պետական գործիչներին՝ կատա-

րելով «Տրամագիր» վարժությունը:

 

Նոր հասկացություններ, անուններ

Սպարտա, սպարտիատներ, հելոտներ, համատեղ ճաշկերույթներ, փա-

ղանգ, «Վահանով կամ վահանի վրա», լակոնական ոճ, Պելոպոնեսյան 

միություն, Ծերակույտ, Սոլոն, Աշխարհաժողով (էկլեսիա), Ատտիկա, 

Պիսիստրատ, Կլիսթենես, ստրատեգոս, օստրակիզմ
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§ 16.  ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ Ք.Ա. V ԴԱՐՈՒՄ

 Հույն–պարսկական 

պատերազմները (Ք.ա. 500–449 թթ.)

Ք.ա. VI դարի վեր ջին պար սիկ ներն իրենց 

տիրա պե տու թյու նը հաս տա տե ցին Փոքր 

Ասի ա յի առափ նյա հու նա կան պոլիս նե րի 

վրա՝ Միլեթ, Եփե սոս, Հալի կառ նաս: Նրանք 

վերաց րին ժողովր դա վա րա կան կար գե րը և 

իշխա նու թյու նը հանձ նե ցին իրենց հնա զանդ 

տիրան նե րին: Դրա նից հետո պար սիկ նե րը 

նպա տակ դրե ցին գրա վե լու Էգե յան ծովի 

կղզի նե րը և Բալ կա նյան Հու նաս տա նը:

Ք.ա. 490 թ. Աքե մե նյան Իրա նի բանակն 

ափ իջավ Ատտի կա յի առափ նյա Մարա թո նի 

դաշ տում: Սակայն աթե նա կան աշխարհազորը 

Միլ թի ա դե սի գլխավորու թյամբ կատա րյալ 

հաղ թա նակ տարավ:
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Պար սիկ նե րի գլխա վոր արշա վան քը տեղի 

ունե ցավ Ք.ա. 480–479 թթ.: Արշա վան քը 

ղեկա վա րում էր Քսերք սես արքան:

Պարսիկներին դիմագրավելու նպատակով 

աթե նա կան առաջ նորդ Թեմիս տոկ լե սը մշա-

կեց ծովա յին պատե րազ մի ծրա գի րը: Դրա էու-

թյու նը հետև յալն էր. ստեղ ծել ռազ մա կան ուժեղ 

նավա տորմ և ապա գա պատե րազ մի ելքը վճռել 

ծովում, որտեղ հակա ռա կոր դը թույլ էր:

Այս անգամ պար սից հարյուր հա զա րա նոց 

բանա կը հյու սի սից մտավ Հու նաս տան: Թեր-

մո պի լյան կիր ճում Սպար տա յի արքա Լեո նի-

դա սը փոր ձեց կանգ նեց նել հակա ռա կոր դին, 

բայց ուժե րը խիստ անհա վա սար էին: Նա 

Վիլհելմ ֆոն Կաուլբախ.

«Սալամինի ճակատամարտը»,

1868 թ.

Սալա մի նի  ճակա տա մար տը

Ծովա փին՝ բարձր բլրի վրա՝ ոսկե գահա վո րա կին, բազ մել էր պար սից արքան: Դիտում 

էր ճակա տա մար տը և կաս կած չու ներ հաղ թա նա կի վերա բե րյալ: Կող քին գրա գիր ներն էին, 

որպես զի հավեր ժաց նե ին ծովա մար տի ման րա մաս նե րը:

Սակայն արքա յի հույ սե րը չար դա րա ցան: Հույ նե րը լավ գիտե ին տեղան քը, քամի նե րի ու 

հոսանք նե րի ուղ ղու թյու նը: Նրանց նավե րը թեթև էին ու դյու րա շարժ: Մինչ դեռ հակա ռա-

կորդ նավե րը ծանր էին, մեծ ու դժվար կա ռա վա րե լի, խրվում էին ծովա ծո ցի ծան ծա ղուտ-

նե րում: Հույ նե րը մոտե նում և այրում էին հակա ռա կոր դի նավե րը, կռվում էին արտա կարգ 

քաջու թյամբ: Շատե րը զոհ վում էին հանուն հայ րե նի քի ազա տու թյան:

Օրվա վեր ջին հակա ռա կոր դի նավե րից քչերն էին մնա ցել: Դրանք լքե ցին Սալա մի նի 

ծովա ծո ցը: Հույ նե րի հաղ թա նա կը կատա րյալ էր:
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ընկավ իր 300 մար տիկ նե րի հետ: Սերունդ նե-

րի հիշո ղու թյան մեջ Լեո նի դա սը մնաց իբրև 

հերո սու թյան ու փառ քի մարմ նա ցում:

Հակա ռա կոր դը ներ խու ժեց Ատտի կա, 

որտե ղից բնակ չու թյու նը հասց րել էր տեղա-

փոխ վել Սալա մին կղզի: Սալա մի նի ծովա ծո-

ցում աթե նա կան նավա տոր մը փայ լուն հաղ-

թա նակ տարավ: Քսերք սե սը թողեց իր 

բանա կը և վերա դար ձավ: Նա այլևս չէր 

հավա  տում իր հաղ թա նա կին:

Դրա նից հետո պատե րազմն ընթա ցավ Էգե-

յան ծովի կղզի նե րում և Փոքր Ասի ա յում: 

Ի վերջո Ք.ա. 449 թ. կնքվեց հաշ տու թյան դաշ-

նա գիր: Պար սիկ նե րը հրա ժար վում էին նվա-

ճո ղա կան ծրագ րե րից և խոս տա նում այլևս 

չմի ջամ տել Հու նաս տա նի ներ քին գոր ծե րին:

Հույն–պարս կա կան պատե րազմ ներն 

ավարտ վե ցին հու նա կան պոլիս նե րի հաղ-

թա նա կով:

 Պերիկ լե սյան դարաշր ջա նի Աթեն քը 

(Ք.ա. 444–429 թթ.)

Հույն–պարսկական պատե րազմ նե րի 

ընթաց քում Հու նաս տա նում տեղի ունե ցավ 

ժողովր դա վա րու թյան հետա գա խորա ցում: 

Կատար վե ցին բարե նո րո գում ներ, որոնք 

իրենց տրա մա բա նա կան ավար տին հան գե-

ցին ակա նա վոր պետա կան գոր ծիչ Պերիկ լե-

սի օրոք: Տասն հինգ տարի անընդմեջ նա 

ընտր վեց առա ջին ստրա տե գոս:

Պերիկ լե սը կար գա վո րեց Աթեն քի հասա-

րա կա կան կյան քի բոլոր կող մե րը՝ կարև ո րե-

լով նախ և առաջ քաղա քա ցի ու թյան հար ցը: 

Քաղա քա ցի ճանաչ վե ցին շուրջ 50 000 չափա-

հաս տղա մար դիկ, որոնց ծնող նե րը աթե նա-

Սպարտայի արքա Լեոնիդաս
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ցի ներ էին: Կանայք ու երե խա նե րը, ինչ պես 

նաև բազ մա քա նակ օտա րերկ րա ցի նե րը, 

որոնք բնակ վում էին Ատտի կա յում, քաղա-

քա ցի չէին համար վում: Աթե նա ցի նե րի հետ 

նրանք կազ մում էին երկ րի ազատ բնակ չու-

թյու նը՝ մոտ 350 000 մարդ:

Նրանց հակադր ված էին անա զատ նե րը՝ 

մեծ մասամբ օտար ծագու մով ստրուկ ներ: 

Նրանք պատ կա նում էին իրենց տերե րին, 

իրա վա զուրկ էին և կազ մում էին Ատտի կա յի 

բնակ չու թյան մոտ 20 տոկո սը: 

Պերիկ լեսն օրեն քով սահ մա նեց քաղա քա-

ցի նե րի իրա վա հա վա սա րու թյու նը: Անկախ 

իրենց ունեց ված քա յին, մտա վոր ու կրթա-

կան մակար դա կից՝ Աթեն քի քաղա քա ցի ներն 

օրեն քի առաջ հավա սար էին: Պետա կան 

պաշ տոն վարե լու համար սահ մա նվեց 

աշխա տա վարձ: Ամե նա աղ քատ քաղա քա ցի-

ներն անգամ  հնա րա վո րու թյուն ստա ցան 

մաս նակ ցե լու պետա կան գոր ծե րին:

Մեծա ցավ Աշխար հա ժո ղո վի դերը: Այն 

ընդու նում էր պետա կան բոլոր օրենք նե րը և 

հետև ում դրանց կատար մա նը: Աշխարհա ժո-

ղովը պար բե րա բար քննար կում էր բոլոր պաշ-

տո նյա նե րի հաշ վետ վու թյու նը, որո շում արտա-

քին քաղա քա կա նու թյան կարև ո րա գույն 

խնդիր նե րը: Իսկ ընթա ցիկ խնդիր նե րը լու ծում 

էր Պետա կան խոր հուր դը, որը ենթա կա էր 

Աշխար հա ժո ղո վին:

Պերիկ լե սյան Աթեն քը դար ձավ ար վեստ-

նե րի և գիտու թյան կենտ րոն: Այս տեղ ապրում 

ու ստեղ ծա գոր ծում էին շատ նշա նա վոր պատ-

մա գիր ներ, իմաս տա սեր ներ, թատե րա գիր-

ներ, ճար տա րա պետ ներ, նկա րիչ ներ, քան դա-

կա գործ ներ: Քաղա քում կառուց վե ցին բազ-

Պերիկլես

Սերում էր ազն վա կան ըն-

տա   նի քից, ստա ցել էր համա-

կող մա նի կրթու թյուն, փայ-

լուն հռե տոր էր: Միտքն ու 

գոր ծը միտ ված էին ժողովր-

դի բարե կե ցու թյան ապա-

հով մա նը: Իզուր չէ, որ նրա 

կառա վար ման տարի նե րը 

համար վում են պոլի սա յին 

ժողովր դա վա րու թյան ծաղկ-

ման ժամա նա կաշր ջան:
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մա թիվ տաճար ներ, պետա կան ու բնա կե լի 

շինու թյուն ներ: Աթեն քը վերած վեց Հու նաս-

տա նի մշա կու թա յին կենտրոնի: 

Պոլիսային կարգի անկումը

Ք.ա. 431–404 թթ. Հու նաս տա նում ընթա-

ցավ այսպես կոչված Պելո պո նե սյան պատե-

րազ մը: Հույ նե րը կռվում էին միմյանց դեմ՝ 

հողի, հարս տության և ազդե ցու թյան համար: 

Հիմ նա կան ախո յան նե րը Աթեն քը և Սպար-

տան էին: Իրա նի նյու թա կան օժան դա կու-

թյամբ Սպար տան կոր զեց հաղ թա նա կը:

Պատե րազ մը քայ քա յեց երկրի տնտե սու թյու-

նը, սրեց նեքին հակա սու թյուն նե րը: Դրան 

հետև ե ցին սովն ու համա ճա րա կը: Այս ծանր 

պայ ման նե րում հու նա կան զար գա ցած պոլիս-

նե րում միա ձույլ դեմո սը սկսեց վերա սեր վել 

ամբո խի: Նրան օտար դար ձան բարձր գաղա-

փար նե րը: Ի հայտ եկավ քաղա քա կան գոր ծիչ-

նե րի մի նոր սերունդ, որն առաջ նորդ վում էր ոչ 

թե հասա րա կու թյան, այլ սեփա կան շահե րով: 

Նրանց կոչում էին ամբո խա վար ներ: Ընտ րա-

կա շառ քով և գեղե ցիկ խոս տում նե րով նրանք 

ժողովր դին դարձ նում էին կույր գոր ծիք:

Ընդուն ված է համա րել, որ այս իրա դար-

ձու թյուն նե րով ավարտ վեց Հին Հու նաս տա-

նի դասական դարաշր ջա նի պատ մու թյու նը:

Տեսարան Ակրոպոլիսից.

Արեոպագոս
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ են սկսվել հույն–պարս կա կան պատե րազմ նե րը: Ք.ա. 490 թ. ի՞նչ նշա-

նա վոր ճակա տա մարտ է տեղի ունե ցել:

2.  Թվար կե՛ք Քսերք սե սի արշա վան քի ժամա նակ տեղի ունե ցած գլխա վոր 

իրա դար ձու թյուն նե րը:

3. Ե՞րբ և ինչո՞վ ավարտ վեցին հույն–պարս կա կան պատե րազ մները:

4.  Ինչ պե՞ս Պերիկ լե սը լու ծեց Աթեն քի բնա կիչ նե րի քաղա քա ցի ու թյան հար ցը:

5.  Պետա կան կառա վար ման համա կար գում ի՞նչ փոփո խու թյուն ներ կա տա-

րեց Պերիկ լե սը:

6. Գնա հա տե՛ք Պերիկ լե սի գոր ծու նե ու թյու նը:

7.  Ե՞րբ և ի՞նչ պատ ճառ նե րով անկում ապրեց ժողովր դա վա րությունը: Ի՞նչ է 

ամբոխավարությունը:

Գործնական աշխատանքներ

Կազմակերպե՛ք «Երեք հարյուր սպար տա ցիներ» ֆիլմի ցուցադրու թյունը, 

տվե՛ք անհրա ժեշտ բացատրություններ:

Քննարկման հարց

Համա ձա՞յն եք Թեմիս տոկ լե սի՝ «Հայ րե նի քը պոլի սի ո՛չ պատերն են, ո՛չ տա-

ճար  նե րը, ո՛չ էլ անգամ նախ նի նե րի գերեզ ման նե րը, այլ քաղա քա ցի նե րը և 

նրանց օրենք նե րը» արտա հայ տու թյան հետ: Հիմ նա վո րե՛ք ձեր պատաս-

խանը:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Հույն–պարսկական պատերազմներ, Թեմիստոկլես, Լեոնիդաս, Սալա-

մինի ծովամարտ, Քսերքսես, Պերիկլես, Աթենքի քաղաքացի, ամբոխա-

վա րություն, դասական դարաշրջանի ավարտ
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§ 17.    ԴԱՍԱԿԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ   
ՀՈՒՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Կրոնը

Հույ նե րի կրո նը բազ մաստ վա ծա յին էր: 

Ք.ա. VIII–VI դարե րում ձևա վոր վեց օլիմ պի ա-

  կան տաս ներ կու աստ ված նե րի պաշ տա-

մուն քը: Ըստ հույների՝ աստ ված նե րը բնակ-

վում էին Օլիմ պոս լեռան գագա թին:

Զևսը օլիմ պի ա կան աստ ված նե րի հայ րն 

էր, կյան քի արա րիչը, երկն քի, լույ սի, արդա-

րու թյան աղբյուրը: Ուներ նաև պատ ժիչ գոր-

ծա ռույթ. շան թե րով սաս տում էր կար գա-

զանց նե րին:

Հերան ընտա նի քի, մայ րու թյան, բարո յա-

կան մաք րու թյան դիցու հին էր, Զևսի կինը:

Ապո լոնը  Արե գա կի, լույ սի, ճշմար տու թյան, 

գու շա կու թյան, բժշկու թյան դիցն էր: Հո   վա նա-

վո րում էր գիտու թյուն նե րը, ար վեստ  նե րը և 

ար հեստ նե րը:

Ափրո դի տեն գեղեց կու թյան ու սիրո դի ցու-

հին էր:

Աթե նասը իմաս տու թյան, ճար տա րու թյան 

և արհեստ նե րի դիցու հին էր:

Արտե միսը Լուս նի դիցու հին էր, բույ սե րի 

ու կեն դա նի նե րի հովա նա վորը: 

Դեմետ րան մայր հողի և պտղա բե րու թյան 

դիցու հին էր: 

Հեփես տոսը կրա կի, դարբ նու թյան և ճար  -

տա րու թյան դիցն էր: 

Հեր մեսը Զևսի բան բե րն էր: Նախապես հո -

տե րի և հովիվ նե րի, ապա նաև ճա նա պարհ-

նե րի և առևտ րա կան նե րի պահա   պանն էր: 

Արեսը ռազ մի դիցն էր: 

Զևսի արձանը 
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Դիո նի սոսը պտղա բե րու թյան, խաղո ղի 

որթի, գինու և զվար ճան քի դիցն էր: Հովա-

նա   վո րում էր թատ րո նը: 

Պոսեյ դոնը գետե րի, լճե րի, ծովե րի և օվ-

կի ա նո սների տիրա կալն էր, նավա գ նաց նե-

րի հովա նա վո րը:

Բացի օլիմ պի ա կան ընտա նի քի աստ ված-

նե րից՝ կային բազմաթիվ ոգի ներ, հերոս ներ, 

որոնց հույ նե րը նույն պես պաշ տում էին: 

Կրթությունը

Ք.ա. VIII դ. Հու նաս տա նում սկզբնա վոր-

վեց գրա վոր մշա կույ թը: Հույ նե րը փյու նի կե-

ցի նե րից փոխ առան այբու բե նը և հար մա-

րեց րին իրենց լեզ վին՝ ստեղ ծե լով 22 տառից 

կազմված այ բու բեն: Գրա ռում նե րը կատար-

վում էին մոմա ծածկ տախ տակ նե րի կամ 

պապի րուս նե րի վրա: Ստեղծ վե ցին առա ջին 

գրքե րը:

Արխա իկ դարաշր ջա նում գրա ճա նաչ մարդ-

 կանց մեծ պահանջ առա ջա ցավ: Պոլիս նե րում 

սկսե ցին պետա կան ծախ սե րով բա ցել տար-

րա կան դպրոց ներ: Երե խա նե րին սո վո րեց-

նում էին գիր, հաշիվ, սրբա զան երգեր ու 
Ռաֆայել Սանտի.

«Աթենքի դպրոցը»
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ծեսեր: Ք.ա. V դ. Հունաստանում գրա ճա նա չու-

 թյան մա կար դա կը բավա կանին բարձր էր:

Հետա գա յում հայտն վե ցին նաև բարձր 

տիպի դպրոց ներ: Դրանք մաս նա վոր էին, 

պատ կա նում էին հան րա ճա նաչ իմաս տա սեր-

նե րին: Այդ պի սիք էին Պլա տո նի ակա դե մի ան 

և Արիս տո տե լի լիկե ո նը: Իմաս տա սեր ներն 

իրենց աշա կերտ նե րին գիտե լիք ներ էին տա-

լիս բնու թյան և հասա րա կու թյան մասին: 

Գրականությունը և թատրոնը

Գրա կա նու թյու նը ձևա վոր վել է հնա գույն 

առաս պել նե րի և ասքե րի հիման վրա: Կային 

աստ ված նե րին և հերոս նե րին նվիր ված շար-

քեր: Հատ կա պես մեծ տարա ծում ուներ ասքե-

րի այն շար քը, որը պատ մում էր Տրո յա յի դեմ 

աքա յա ցի նե րի մղած տաս նա մյա պա տե  րազ-

մի մասին: Ք.ա. VIII դարում դրանք վե րամ շա-

կել է վիպա սաց Հոմե րո սը, և ծնունդ են առել 

«Իլի ա կա ն» ու «Ոդի սա կա ն» պոեմ նե րը: Դրանք 

համաշ խար հա յին գրա  կա նու թյան գլուխ գոր-

ծոց նե ր են: 

Արխա իկ դարաշր ջա նում ձևա վոր վեց գրա-

կա նու թյան մի նոր ժանր՝ քնա րեր գու թյու նը: 

Դիոնիսոսի թատրոնը 

Դելփիքում

Հոմերոս
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Քնա րի նվա գակ ցու թյամբ բանաս տեղծ նե րը 

կար դում էին իրենց ստեղծագործու թյուն -

ները, որոնք սիրո և տառա պան քի, հրճվան-

քի և հիաս թա փու թյան, հավա տար մու թյան և 

խար դա վան քի մասին էին:

Նույն դարաշր ջա նում Դիո նի սոս աստ ծուն 

նվիր ված ծիսա կա տա րու թյուն նե րից ծնվեց 

թատ րո նը: Հու նա կան թատ րոն նե րում բեմա-

դր վում էին ողբեր գու թյուն ներ (տրա գե դիա) 

և կատա կեր գու թյուն ներ (կոմե դիա):

Ներ կա յա ցում նե րի համար սկսե ցին կա ռու-

 ց ել կիսաշր ջա նի տես քով հատուկ շինու թյուն-

ներ, որոնք կոչ վե ցին ամֆի թատ րոն ներ:

Ք.ա. V դարի խոշո րա գույն ողբեր գակ ներից 

են Էսքի լե սը, Սոփոկ լե սը, Էվրի պի դե սը:

Արվեստը

Հու նաս տա նում հատ կա պես զար գա ցած 

էին ճար տա րա պե տու թյունն ու քան դա կա-

գոր ծու թյու նը: Համա չա փու թյան սկզբունքով 

հույն վար պետ ները ստեղ ծում էին բազում 

շինու թյուն ներ: Շաղախ չէին օգտա գոր ծում, 

խոշոր քարե րը՝ մար մար, կրա քար, բազալտ, 

մշա կում էին մեծ ճշգրտու թյամբ և դնում 

իրար վրա: Ճար տա րա պե տա կան մեծարժե ք 

շինու թյուն ներ էին ստեղծ վում բոլոր զար գա-

ցած պոլիս ներում: 

Մարմնակրթությունը

Մարմ նա կան դաս տի ա րա կու թյու նը հույ նե-

րի կյան քի անբա ժանելի մասն էր: Նրանց 

կարծիքով՝ մար դը պետք է ձգտեր կատա րե-

լու թյան ինչ պես մտա վոր, այն պես էլ մարմ-

նա կան զար գաց ման գոր ծում: Կառու ցում էին 

գիմ նա զի ոն ներ, որտեղ մար դիկ զբաղ վում 

Օլիմ պի ա կան խաղեր

Խաղե րն անց կաց վում էին 

Օլիմ պիա ավա նում, որ տեղ 

Զևսի և նրա կնոջ՝ Հերա 

դիցուհու տաճար նե րն էին: 

Կառուց վել էին նաև գիմ նա-

զի ոն՝ մար զում նե րի և ստա-

դի ոն՝ մրցում նե րի համար: 

Դասա կան շրջա նում խա-

ղերը տևում էին հինգ օր:

Առա ջին օրը կատար վում 

էին սրբա զան ծիսա կա տա-

րու թյուն ներ: Մար զիկ ներն 

ու դատա վոր նե րը հան դի-

սա վոր երդ վում էին լինել 

ազնիվ ու արդար:

Հաջորդ երեք օրե րին 

մար զիկ նե րը մրցում էին 

ձիա վա րու թյու նից, մար տա-

կառք կառա վա րե լուց, ըմբ-

շա մար տից, կռփա մար տից, 

վազ քից և այլն:

Վեր ջին՝ հին գե րորդ օրը 

հրապարակվում էին հաղ -

թող նե րի անուն նե րը: Նրանք 

պար գև ատր վում էին դափ-

նեպ սա կով: Դրան հաջոր-

դում էր սրբա զան ճաշ կե-

րույթ: Մար զիկ նե րը լքում 

էին Օլիմ պիա ավա նը՝ խոս-

տա նա լով բարձր պահել 

խաղե րի հեղի նա կու թյու նը:

Օլիմ պի ա կան խաղերը 

շա  րու նա կվել են մին չև 393 թ.: 

Քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու 

պա հան ջով դրանք արգելվել 

են: Վերա կանգն վել են միայն 

1896 թ., երբ Աթեն քում կազ-

մա կերպ վե ցին մեր ժամա-

նակ նե րի Առաջին օլիմ պի ա-

կան խաղե րը:
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էին տար բեր մար զա ձև ե րով՝ վազք, կռփա-

մարտ, նետաձ գու թյուն, ձիա վա րու թյուն և 

այլն: Շու տով սկսե ցին կազ մա կեր պել տե ղա-

կան և համա հու նա կան մրցում ներ:

Դրան ցից ամե նա ճա նաչ վա ծը աստ ված նե-

րի պատ վին կազ մա կերպ վող օլիմ պի ա կան 

խաղերն  էին: Առա ջին օլիմ պի ա կան խաղե րը 

անցկացվել են Ք.ա. 776 թվականին Հարա-

վա յին Հու նաս տա նի Էլի դա երկ րա մա սում: 

Խաղերը կազմակերպվում էին չորս տարին 

մեկ անգամ: Այդ ընթաց քում Հու նաս տա նում 

հռչակ վում էր համընդ հա նուր խաղա ղու թյուն:Սկավառականետորդը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ըստ հույ նե րի՝ որտե՞ղ էին բնակ վում իրենց աստ ված նե րը:

2.  Ումի՞ց էին հույ նե րը փոխ ա ռել այբու բե նը: Քանի՞ տառ  ուներ հու նա կան 

այբու բե նը: Թվար կե՛ք Հին Հու նաս տա նի բարձր տիպի դպրոց նե րը: Ի՞նչ 

էին այն տեղ սովո րեց նում:

3.  Հունական ո՞ր պոեմ ներն են համաշխարհային գրականության գլուխ գոր-

ծոցներ: Ո՞վ և ե՞րբ է դրանք վերամ շա կել:

4. Ինչ պե՞ս է առա ջա ցել թատ րո նը: Ի՞նչ էին բեմադ րում թատ րոն նե րում:

5. Ե՞րբ և որտե՞ղ են կայա ցել Առա ջին օլիմ պի ա կան խաղերը:

Գործնական աշխատանք

Տետրում լրացրե՛ք աղյուսակը՝ ըստ տրված օրինակի:

Հու նական դիցարան Ինչի աստվածն է
Հայկական դիցարանի հա-

մարժեք աստվածը (եթե կա)

Ափրոդիտե Սիրո և գեղեցկության Աստղիկ

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Oլիմպիական տասներկու աստվածներ, իմաստասեր (փիլիսոփա), Պլա-

տոն, Պլատոնի ակադեմիա, Արիստոտել, Արիստոտելի լիկեոն, Հոմերոս, 

ողբերգություն, կա տակերգություն, ամֆիթատրոն, Ֆիդիաս, Պարթենոն, 

գիմնազիոն, օլիմպիական խաղեր 
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ԲԱԺԻՆ  3 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  Հու նաս տա նը, հնում ունե նալով մարդ կա յին և նյու թա կան սահ մա նա փակ 

հնա րա վո րու թյուն ներ, մեծ ավանդ է ներդ րել համաշ խար հա յին պատ մու-

թյան մեջ: Հին Հու նաս տա նից է սկսվում արդի Եվրոպան:  

 Կրետեի թագա վո րու թյու նն ի՞նչ դեր է խաղա ցել Հու նաս տա նի 

պատ մու թյան մեջ: Բնու թագ րե՛ք Հոմե րո սյան դարաշր ջա նը, որքա՞ն 

է այն տևել:

2.  Արխա իկ դարաշր ջա նում Հու նաս տա նում ձևա վոր վեց պետու թյան մի ինք-

նա տիպ տարա տե սակ՝ պոլի սը (քաղաք–պետու թյու նը): Դրա նում աս տի-

ճա նա բար հզո րա ցավ միջին ունեց ված քի հասա րա կա կան դասը, որը տա-

պա լեց ավա գա նու տիրա պե տու թյու նը և ճանա պարհ հար թեց ժո ղովրդա-

վա րա կան կար գե րի հաս տատ ման համար: Մեծ գաղու թաց ման շնոր հիվ 

հու նա կան կեն ցաղն ու մշա կույ թը տարած վե ցին Միջերկ րա կան և Սև 

ծովե րի ավա զա ններում:

 Թվար կե՛ք հու նա կան մի քանի հայտ նի պոլիս ներ և ցո՛ւյց տվեք 

քար տե զի վրա: Պոլիս նե րում կառա վար ման ի՞նչ համա կարգ հաս-

տատ վեց: Ի՞նչ է օլի գար խի ան: Ինչո՞ւ հույ նե րը գաղութ ներ հիմ նե ցին 

ծովափ նյա տար բեր վայ րե րում: 

3.  Ք.ա. VIII–VI դարե րում ձևա վոր ված Սպար տա պետու թյու նը մեծ դեր է 

խաղա ցել Հու նաս տա նի պատ մու թյան մեջ: Դա պայ մա նա վոր ված էր նրա 

յու րօ րի նակ հասա րա կա կան կառուց ված քով, ինչ պես նաև սպար տա ցի նե-

րի բարո յա կան և մարդ կա յին արժեք նե րով:

      

 Գծապատ կե րով ներ կա յաց րե՛ք Սպար տա յի դասա յին կառուց-

վածքը և կառա վար ման համա կար գը: Դաս տի ա րա կու թյան ի՞նչ հա-

մա  կարգ էր գոր ծում Սպար տա յում: Բնու թագ րե՛ք և փոր ձե՛ք պատ կե-

րել մի սպար տացու:

4.  Աթենքը Ատտի կա երկ րա մա սի կենտ րոնն էր, որը Միջին Հու նաս տա նում է: 

Նշված դարաշր ջա նում Աթեն քում անզի ջում պայ քար ծավալ վեց էվպատ-

րիդ նե րի խմբիշ խա նու թյան դեմ: Պետու թյու նը բռնեց բարե փո խում նե րի 

ուղին, որը հան գեց րեց ժողովր դա վա րա կան պոլի սի ձևա վոր մանը: 
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 Ո՞ւմ բարեփոխումների շնորհիվ Աթենքում հաստատվեց ժողովրդա -

վարություն: Գծապատկերով ներկայացրե՛ք Աթենքի կառա վար ման 

համակարգը:

5.  Ք.ա. V դ. սկզբնե րին պատե րազմ ներ սկսվե ցին հույ նե րի և Աքե մե նյան 

Իրա նի միջև: Աքե մե նյան Իրա նի դեմ մղված ազա տագ րա կան պայ քա րի 

ընթաց քում Աթեն քում մեծ զար գա ցում ապրեց ժողովր դա վա րու թյունը: 

Նրա գագաթ նա կե տը դար ձան Պերիկ լե սի կառա վար ման տասն հինգ տա-

րիները:

          

 Որո՞նք էին հույն–պարս կա կան պատե րազմ նե րի պատ ճառ նե րը, 

ինչո՞վ ավարտ վե ցին դրանք: Ինչ պե՞ս են կոչ վում և ի՞նչ նշա նա կու-

թյուն ունե ցան Պերիկ լե սի կառա վար ման տարի նե րը: Ասում են՝ 

Աթեն քը դար ձավ Հու նաս տա նի հոգև որ կենտ րո նը. հիմ նա վո րե՛ք այդ 

տեսա կետը:

6.  Դասա կան դարաշր ջա նում հին հույ նե րը ստեղ ծե ցին մշա կու թա յին անանց 

արժեք ներ, որոնք կազ մում են եվրո պա կան արդի մշա կույ թի հիմ քը: 

Դրանք վերա բե րում են ամե նա տար բեր բնա գա վառ նե րի՝ կրոն և իմաս-

տա սի րու թյուն, թատ րոն և ճար տա րա պե տու թյուն, դպրոց և գրա կա նու-

թյուն, կեր պար վեստ և մարմ նակր թու թյուն: 

 Ո՞ր ժամա նա կաշր ջանն է ընդգր կում հու նա կան դասա կան մշա-

կույ թը: Ներ կա յաց րե՛ք այդ մշա կույ թի նվա ճում ներն՝ ըստ բնա գա-

վառ ների: Ե՞րբ և որտե՞ղ են կայա ցել Առա ջին օլիմ պի ա կան խաղերը: 

Այսօր անց կաց վո՞ւմ են օլիմ պի ա կան խաղեր: Ի՞նչ գիտեք դրանց 

մասին:
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§ 18.   ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱԿԵԴՈՆԱՑԻ

Մակեդոնիայի վերելքը

Հու նա կան պոլիս նե րի ճգնա ժա մի շրջա-

նում Հու նաս տա նից հյու սի ս հզո րա նում էր 

Մակե դո նի ան: Այդ երկի րը համե մա տա բար 

ուշ մտավ պատ մա կան ասպա րեզ: Նրա նում 

դեռ կեն սու նակ էին տոհ մա կան կյան քի վեր-

ապ  րուկ նե րը:  Ավա գա նին ուժեղ էր, իսկ ար-

քա  յա կան իշխա նու թյու նը՝ թույլ:

Իրա վի ճակը փոխ վեց  Փիլի պոս II–ի 

(Ք.ա. 359–336 թթ.) օրոք: Ամրապնդ վեց ար-

քա յա կան իշխա նու թյու նը, զար գա ցավ տնտե-

 սա կան կյան քը: Ստեղծ վեց ժամա նա կի 

լավա գույն բանա կը, որի կորի զը հու նա կան 

կատա րե լա գործ ված փաղանգն էր:

Արքան վարում էր արտա քին նպա տա-

կաս լաց քաղա քա կա նու թյուն: Նա քաջա  տեղ-

 յակ էր ներ հու նա կան գոր ծե րին և նպա տակ 

ուներ նվաճելու Հու նաս տա նը: Այնտեղ նա 

բազ մա թիվ համա խոհ ներ ուներ: Գոր ծե լով 

մերթ դիվա նա գի տու թյամբ, մերթ ռազ մա կան 

միջոց նե րով՝ Փի լի պոս II–ը ի վեր ջո հասավ 

իր նպա տա կին: Ք.ա. 338 թ. նրա բանա կը 

մտավ Հու նաս տան և պար տու թյան մատ նեց 

պոլիս ների միացյալ զորքին: Նա Կորն թո-

սում հրա վի րեց վեհա ժո ղով: Փիլի պոս II–ի 

ղե կա  վա րու թյամբ ստեղծ վեց համա հու նա-

կան միու թյուն, որի նպա տակն էր վրեժ լու-

ծել պար սիկ նե րից հույ նե րի ոտնա հար ված 

Փիլի պոս II

Մակե դո նի ա յի այս արքան 

բարդ ու հակա սա կան անձ նա-

վո րու թյուն էր: Հեռա տես էր 

ու զգույշ, բայց միա ժա մա նակ՝ 

հախուռն ու անկան խա տե սե լի:

Իրեն պահում էր պարզ ու 

հասա րակ, լսում էր անգամ 

հասա րակ զին վո րի կար ծիքը: 

Այդու հան դերձ, սիրում էր շքե-

ղու թյու նն ու փառքը:

Հաճախ խախ տում էր կնքած 

պայ մա նագ րե րը: Սիրում էր 

կրկնել. «Ոսկով բեռն ված ավա-

նա կը կարող է գրա վել ուզածդ 

ամրո ցը»:
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պատ վի համա ր: Փիլի պոսը ներ կա յա նում էր 

որպես հույ նե րի և մակե դո նա ցի նե րի առաջ-

նորդ: Նա սկսեց պատե րազմի  նախա պատ-

րաս տվել Իրա նի դեմ, սակայն Ք.ա. 336 թ. 

դավադ րա բար սպան վեց:

Գահ բարձ րա ցավ թագա ժա ռանգ Ալեք-

սանդ րը (Ք.ա. 336–323 թթ.): Տաղան դավոր 

այդ երի տա սարդը ստա ցել էր հու նա կան 

հիմ նա վոր կրթու թյուն: Նրա ուսու ցիչն էր 

իմաս տա սեր Արիս տո տե լը: Գիտե լիք նե րի և 

անկոտ րում կամ քի շնոր հիվ նրան վերա-

պահ ված էր դառ նա լ Հին աշխար հի մեծա-

գույն գոր ծիչ նե րից մեկը:

Ալեքսանդր Մակեդոնացին ավար տին 

հասց րեց հակա պարս կական պատե րազ մի 

նախա պատ րաս տությունը: 

 

 Ալեքսանդր Մակեդոնացու սարկոֆագը, որի վրա քանդակված են դրվագներ 

նրա հերոսական արշավանքներից
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 Ալեքսանդրի Արևելյան արշավանքը  

և մեծ տերության կազմավորումը

Ք.ա. 334 թ. երի տա սարդ արքան 40–հազա-

րա նոց բա նա կով մուտք գործեց Ասիա: 

Սկսվեց նրա նշա նա վոր՝ Արև ե լյան արշա-

վան քը:  Այն տևեց շուրջ տասը տարի՝ մին չև 

Ք.ա. 325 թ.: Ալեքսանդրը նախ գրա վեց Փոքր 

Ասի ա յի արևմ ուտքը, ապա՝ Փյու նի կի ան, 

Եգիպ տո սը և Ասո րի քը:  Գլխա վոր ճակա տա-

մար տը տեղի ունե ցավ Ք.ա. 331 թ. Հյու սի սա-

յին Միջա գետ քում՝ Գավ գա մե լա կոչ վող վայ-

րում: Պարս կա կան զոր քը ջախ ջախվեց:

Հետա գա յում պար սիկ ներն առանց դիմա դ -

րու թյան հանձ նե ցին իրենց մայ րա քա ղա քը՝ 

Պեր սե պո լի սը: Այն կողոպտ վեց ու ավեր-

վեց: Այնուհետև Ալեք սանդ րը հպա տա կեց-

րեց Արև ել քը՝ ընդ հուպ մինչև Հնդկաս տան: 

Նա ուներ բազմաթիվ մտահ ղա ցում նե ր, 

սակայն բանա կը հոգ նել էր: Հրա ժար վե լով 

առաջ շարժ վելուց՝ Ալեք սանդ րին զին վոր-

ները ստի պե ցին դադա րեց նել արշա վան քը:

Ք.ա. 331 թ. գար նա նը Ալեք-

սանդր Մակե դո նա ցին դուրս 

եկավ Եգիպ տո սից և ուղ  ղու-

թյուն վերց րեց դեպի Միջա-

գետք: Նրան այցե լե ցին պար սից 

արքա Դարեհ III–ի դես     պա  նորդ-

նե րը: Արքան առա ջար կում էր 

կնքել խաղա ղու թյան դաշ նա-

գիր՝ խոս տա նա լով ճանա չել 

Ալեք սանդ րի իշխա նու թյու նը 

Եփրա տից արև մուտք ընկած 

տարածք նե րի նկատ մամբ: Ալեք-

սանդ րի պատաս  խանը դիպուկ 

էր ու լակո նական. «Պետք չէ 

ինձ զիջել այն, ինչ արդեն գրա-

վել եմ զեն քով»:

Շառլ Լեբրեն.

 «Ալեքսանդր Մակեդոնացու 

մուտքը Բաբելոն»
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Ք.ա. 325 թ. արքան վերադարձավ Բաբե-

լոն, որը դար ձրել էր իր տերու թյան մայ րա-

քա ղա քը: Պատ մու թյան մեջ նախա դե պը չու-

նեցող տերությունը միա վո րում էր Հու նաս-

տա նից ու Մակե դո նի ա յից մին չև Հնդկաս-

տան ընկած ողջ տարածքը: 

 Հելլենականություն

Հել լե նա կա նու թյու ն բառա ցի նշա նա կում է 

հու նա կա նու թյուն: Ալեք սանդ րի տերու թյան 

ստեղծ մամբ տեղի ունե ցավ հու նա կան և 

արև ե լյան մշա կույթ նե րի փոխ ներ թա փան-

ցում, համադ րում:

Ալեք սանդ րի տերու թյան հսկա յա կան 

տարած քում լուրջ խնդիր ծառա ցավ: Անհրա-

ժեշտ էր կար գա վո րել այնտեղ ապրող ժողո-

վուրդ նե րի կյան քը, որոնք հասա րա կա կան 

զար գաց ման ամե նա տար բեր մակար դակ նե-

րում էին՝ տոհ մա ցե ղա յին կեն ցա ղից մին չև 

պոլի սա յին կարգ:

Ալեք սանդ րը փոր ձեց միա վո րել Արև ել քի՝ 

իր իշխա նու թյա նը ենթա կա ժողո վուրդ նե-

րին: Նա սկսեց հետաքրքր վել նրանց օրենք-

Ալեք սանդ րի ուսու ցիչ Արիս տո տե լը նրան հոր դո րում էր գրա վել Արև ել քը և ստրկաց նել 

տեղա ցի նե րին: Սակայն նա հրա ժար վեց այդ ծրագ րից: Ընդ հա կա ռա կը, արեց ամեն բա՝ 

արև ել ցի նե րի համակ րան քը շահե լու համար:

Պատ մում են, որ Աքե մե նյան վեր ջին արքա Դարեհ III–ը իր ենթա կա նե րից մեկի դավադ-

րու թյա ն զոհ դար ձավ: Ալեք սանդ րը ձեր բա կա լեց դավադ րին և կազ մա կեր պեց դատա վա րու-

թյուն: Ինքն էլ հան դես եկավ որպես մեղադ րող: Վեր ջում պահան ջեց մահա  պա տիժ, քանի որ 

«նա ձեռք էր բարձ րաց րել իր աստ վա ծա յին տիրա կա լի վրա»:

Ալեք սանդ րը գիտեր գնա հա տել իր հակա ռա կորդ նե րին: Եվ դա բազ մա պատ կում էր նրա 

փառ քը:

Արիստոտելը դասավանդում է 

Ալեքսանդրին
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նե րով, սովո րույթ նե րով ու բար քե րով, իր 

կողմն էր գրա վում ավա գա նուն: Նրա նպա-

տակն էր համադ րել այն լավա գույ նը, որ 

ստեղ ծել էին հույ նե րը և Արև ել քի ժողո-

վուրդ նե րը: Հու նա րե նը դար ձավ ազգա մի ջ-

յան հաղոր դակ ցու թյան պաշ տո նա կան 

լեզու:

Փորձ արվեց համադ րու թյունն իրա գոր ծել 

նաև կրո նի ասպա րե զում: Արքան ցան կա-

նում էր իր տերու թյան մեջ հաս տա տել հա-

վեր ժա կան կրա կի պաշ տա մուն քը: Մտցվեց 

նաև արքա յի պաշ տա մուն քը: Նա ներ կա յաց-

վում էր իբրև կեն դա նի աստ ված:

Ալեք սանդ րը մեծ կարև ո րու թյուն էր տալիս 

քաղաք նե րին՝ իբրև փոխշփումների միջա-

վայ րի: Նա իր արշա վան քի ժամա նակ հիմ-

նեց ավե լի քան յոթա նա սուն քաղաք:

Այս ամե նով հան դերձ՝ յու րա քան չյուր երկ-

րում հու նա կան և արև ե լյան արժեք նե րի հա-

մադ րու թյու նը դրսև որ վում էր յու րա հա տուկ 

ձևե րով և երանգ նե րով:  Հու նաս տա նի և 

Արև ել քի արժեք նե րի՝ երեք հարյու րա մյակ 

տևած այս համադ րու թյու նը աշխար հի միա-

վոր ման (համաշ խար հայ նաց ման) առա ջին 

պատ մա կան փոր ձն էր:

Ալեք սանդր Մակե դո նա ցին և 

Դարե հը III–ը Գավ գա մե լա յի 

ճակա տա մար տում. 

խճան կար
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ո՞ր արքայի օրոք Մակեդոնիայում ամրապնդվեց արքայական իշխա-

նությունը:

2. Ո՞րն էր Կորնթոսյան միության պաշտոնապես հռչակված նպատակը:

3.  Ե՞րբ է սկսվել Ալեքսանդր Մակեդոնացու Արևելյան արշավանքը: Քանի՞ 

տարի է տևել այն:

4.  Թվարկե՛ք Ալեքսանդր Մակեդոնացու նվաճած երկրներն ու տարածք ները:

5.  Բացատրե՛ք «հելլենականություն» հասկացությունը: Հասարակական 

կյանքի ո՞ր բնագավառներում այն դրսևորվեց:

6.  Իր արշավանքների ընթացքում քանի՞ քաղաք է հիմնադրել Ալեք սանդրը: 

Ինչո՞ւ:

Քննարկման հարց

Փորձե՛ք հիմնավորել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին Հին աշխարհի մե ծա-

գույն գործիչներից է:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Մակեդոնիա, Փիլիպոս II, Կորնթոսյան միություն, Ալեքսանդր Մա կե դո-

նացի, Արևելյան արշավանք, Գավգամելա, Պերսեպոլիս, հել լենա կա-

նություն
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§ 19.  ՀԵԼԼԵՆԻՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ

Պետությունները

Ալեք սանդր Մակե դո նա ցին մահա ցավ 

Ք.ա. 323 թ. 33 տարե կան հասա կում: Իշխա-

նու թյան համար դաժան պատե րազմ ներ 

սկսվեցին: Միմյանց դեմ պայ քա րում էին 

արքա յի զորա վար նե րը, որոն ցից յու րա քան-

չ յու րը ձգտում էր զբա ղեց նել թափուր գահը: 

Ի վեր ջո Ալեք սանդ րի տերու թյու նը տրոհ վեց: 

Առաջացան հել լե նիստա կան նոր պետու-

թյուն ներ՝ Սելև կյան տերու թյու նը, Եգիպ տո-

սը, Մակե դո նի ան, Պեր գա մո նը և այլն:

Հելլենիստական Եգիպտոսը

Այս պետու թյու նը հիմ նել է Ալեք սանդ րի 

զորա վար նե րից Պտղո մե ո սը Ք.ա. 305 թվա-

կա նին: Տարածքն ընդգր կում էր Նեղո սի 

հովի տը և Էգե յան ծովի արև ե լյան ափի որոշ 

հատ ված ներ: Բանա կը և կառա վար ման 

բոլոր լծակ նե րը կենտ րո նա ցած էին մակե դո-

նա ցի նե րի և հույ նե րի ձեռ քին:

Համայ նա կան գյու ղա ցի ներն իրա վա զուրկ 

էին՝ կիսաստ րու կի մակար դա կի: Նրանք 

պար տա վոր էին պետու թյա նը առա ջին հեր-

թին մատա կա րա րել հացա հա տիկ: Գյու ղա-

ցի նե րից քիչ էին տար բեր վում արհես տա-

վոր նե րը:

Դրան հակա ռակ՝ արքու նիքն ապրում էր 

շվայտ կյան քով: Արքան իր մտե րիմ նե րին, 

պաշ տո նյա նե րին ու զին վո րա կան նե րին 

նվի րում էր կալ վածք ներ և ստրուկ ներ՝ դարձ-

նե լով պետա կան իշխա նու թյան հենա րան:

Պտղո մե ոս I

Ալեք սանդր Մակե դո նա ցու 

ման կու թյան ընկերն էր: Մաս-

նակ ցել է նրա բոլոր ձեռ նար կում-

նե րին: Արև ե լյան արշա վան քի 

ժամա նակ եղել է մակե դո նա կան 

հեծե լա զո րի հրա մա նա տար նե-

րից մեկը:

Պահել է օրա գիր, որտեղ 

նկա րագ րել է արշա վան քի պատ-

մու թյու նը, որը սկզբնաղ բյուր է 

դար ձել հետա գա հեղի նակ նե րի 

համար:

Ալեք սանդ րը նրան վստա հել է 

հարուստ և զար գա ցած Եգիպ-

տո սի կառա վա րու մը: Արքա յի 

մահից հետո Պտղո մե ո սը նրա 

դիա կը տարել և թաղել է Ալեք-

սանդ րի ա յում: Հույս ուներ դառ-

նա լու նրա ժառան գոր դը, որը, 

սակայն, չիրա կա նա ցավ:
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Մայ րա քա ղա քը Ալեք սանդ րի ան էր, որը 

հիմ  նել էր Ալեք սանդր Մակե դո նա ցին 

Ք.ա. 332 թ.: Ալեքսանդրիան ուներ 100 հա-

զարից ավե լի բնակ չու թյուն: Մեծա  մաս նու-

թյու նը մակե դո նա ցի ներ և հույ ներ էին: 

Եգիպ տա ցի նե րը, որ Ալեք սանդ րին դիմա վո-

րել էին իբրև ազա տա րա րի, այժմ մերժ ված 

էին: Նրանց ու նվա ճող նե րի միջև հակա սու-

թյունն ու պայ քա րը երբեք չդա դա րեց: Դա 

աստի ճա նա բար թու լաց րեց հել լե նա կան 

Եգիպ տո սը: Ք.ա. 30 թ. երկի րը գրավ վեց Հռո-

մի կող մից և վերած վեց նրա մի նահանգի: 

Սելևկյան տերությունը

Այս պետու թյու նը հիմ նել է Ալեք սանդ րի 

զորա վար նե րից Սելև կո սը Ք.ա. 305 թ.: Իր 

տարած քով հել լե նիստա կան երկր նե րից 

ամե նա մեծն էր: Մայ րա քա ղաքն էր Անտի ո քը: 

Ասո րի քից բացի՝ տերու թյու նը ներա ռում էր 

Միջա գետ քը, Իրա նը, Միջին Ասի ան՝ ընդ-

հուպ մինչև Հնդկաս տա ն: 

Երկ րի հիմ նա կան բնակ չու թյու նը գյու ղա-

ցի ներն էին: Նրանք միա վոր ված էին հա-

մայնք նե րի մեջ և ազատ էին: Համայնքն 

արքա յին վճա րում էր չափա վոր հարկ, 

կատա րում շինա րա րա կան աշխա տանք ներ: 

Արքան հովա նա վո րում էր գյու ղա ցի նե րին:

Ծառա յու թյան դիմաց իր գոր ծա կալ նե րին 

ու զին վո րա կան նե րին արքան նվի րա բե րում 

էր հող և ստրուկ ներ: Դրանց հիման վրա 

ստեղծ վում էին մաս նա վոր տնտե սու թյուն-

ներ՝ դաս տա կերտ ներ, ագա րակ ներ, որտեղ 

հիմ նա կան աշխա տող ուժը ստրուկ ներն էին:

Քաղաք ներն ունե ին արտո նյալ կար գա վի-

ճակ: Արքա յին վճա րում էին սահ մա նա փակ 

Սելև կոս Նիկա տոր

Ալեք սանդր Մակե դո նացու 

զորա վար նե րից էր: Աչքի չի 

ընկել զորա վա րա կան տաղան-

դով, սակայն ուներ կազ մա-

կերպ չա կան մեծ ընդու նա կու-

թյուն ներ:

Ալեք սանդ րի մահից հետո 

դար ձել է Բաբե լո նի ա յի կառա-

վա րիչը: Իշխա նու թյան համար 

ծավալ ված պայ քա րում Սելև-

կո սը հաջո ղու թյամբ խու սա-

նա վում էր զանա զան խմբա-

վո րում նե րի միջև:

Իրեն հռչա կեց հել լե նիս-

տա կան ամե նա մեծ տերու-

թյան արքա: Հիմք դրեց 

Սելևկյան նե րի արքա յա տոհ-

մին:
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հար կեր և ունե ին ներ քին ինք նա վա րու թյուն: 

Հետև ե լով Ալեք սանդ րի օրի նա կին՝ Սելև կյան 

արքա նե րը հիմ նում էին նորա նոր քաղաք-

ներ: Դրանք հել լե նա կա նու թյան և արքա յա-

կան իշխա նու թյան կայուն հենա րան ներն 

էին: Այդ քաղաք նե րով էին անց նում միջազ-

գա յին առևտ րի մայ րու ղի նե րը՝ Չինաս տա նից 

և Հնդկաս տա նից դեպի Միջերկ րա կա նի 

ավա զա նի երկր նե րը: 

Ք.ա. 190 թ. Մագ նե սիա քաղա քի մոտ սելև-

կյան նե րը ծանր պար տու թյուն կրե ցին հռո-

մե ա ցի նե րից: Եվ հպա տակ ժողո վուրդ նե րից 

շատերն անկա խա ցան: 

Այնու հե տև Սելև կյան պետու թյու նը սահ-

մա նա փակ վեց Ասո րի քի տարած քում: Երկի-

րը բզկտվում էր գահա կա լա կան կռիվ նե րից: 

Եվ աստի ճա նա բար միտք հղա ցավ՝ հրա վի-

րե լու մի կարող և հեղի նա կա վոր տիրա կա լի: 

Ընտ րու թյու նը կանգ առավ հայոց Տիգ րան 

Մեծ արքա յից արքա յի վրա: Ք.ա. 83 թ. Ասո-

րի քը միաց վեց հայոց տերու թյա նը: Դա Սելև-

կյան պետու թյան վերջն էր:

Հետա գա յում Ասո րի քը բռնակց վեց Հռո մին 

և վերած վեց նրա մի նահանգի: 

 Հելլենիստական մշակույթի 

կենտրոնները

Հել լե նիստա կան տիրա կալ նե րը հել լե նիս-

տա կան մշա կույ թը ծառա յեց նում էին հպա-

տակ նե րին միա վո րե լու և իրենց իշխա նու-

թյունն ամրապն դե լու նպա տա կին: Նրանց 

հովա նա վո րու թյամբ ձևա վոր վե ցին մշա կույ-

թի կենտ րոն նե ր Ալեք սանդ րի ան, Պեր գա մո-

նը, Անտի ո քը և այլն:

Ալեք սանդ րի ան Ք.ա. III դարի առա ջին 

Մետա ղադ րամ` 

Տիգ րան Մեծի պատ կե րով

Հայոց արքա Տիգ րան Մեծը 

(Ք.ա. 95–55 թթ.) սերում էր 

Արտա շե սյան արքա յա տոհ մից: 

Ծնվել է մոտ Ք.ա. 140 թվա-

կա նին:

Գրա վել է Ծոփ քը և ավար-

տել Մեծ Հայ քի միա վոր ման 

գոր ծըն թա ցը: Դաշ նակ ցել է 

Պոն տո սի թագա վո րու թյան 

հետ, հաղ թա նակ տոնել պար-

թև նե րի նկատ մամբ:

Ստեղ ծել է իր տերու թյու նը, 

որը տարած վում էր Կով կա-

սյան լեռ նե րից մին չև Եգիպ տո-

սի սահ ման նե րը: Կառու ցել է 

Տիգ րա նա կերտ մայ րա քա ղա-

քը և բազ մա թիվ այլ քաղաք-

ներ:

Ք.ա. 69–68 թթ. ծանր պա տե-

րազմ է վարել Մեծ Հայք ներ-

խու ժած հռո մե ա կան բանա կի 

դեմ և հաղ թա նակ տոնել:

Ք.ա. 66 թ. Հռո մի հետ կնքել 

է խաղա ղու թյան դաշ նա գիր: 

Հրա ժար վել է արտա քին նվա-

ճում նե րից և ճանաչ վել «Հռո-

մի բարե կամ»:
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կեսից սկսեց վերած վել համաշ խար հա յին 

մշա կույ թի կենտ րո նի: Ստեղծ վեց նշա նա վոր 

Մու սե յո նը, ուր հրա վիր վե ցին ժամա նա կի 

ակա նա վոր մաթե մա տի կոս ներ, աշխար հագ-

րա գետ ներ, պատ մա գիր ներ, իմաս տա սեր-

ներ, բանաս տեղծ ներ: Պետու թյու նը հոգում 

էր նրանց բոլոր ծախ սե րը. նրանց մնում էր 

միայն ստեղ ծա գոր ծել: Ժամա նա կի ընթաց-

քում ձևա վոր վեց Ալեք սանդ րի ա յի գրա դա րա-

նը, որտեղ պահ վում էր շուրջ 500 հազար 

ձեռագիր գիրք: 

Հել լե նիստա կան գիտու թյան նվա ճում նե-

րից էր նաև Ալեք սանդ րի ա յի փարո սը՝ շուրջ 

120 մետր բարձ րու թյամբ մի աշտա րակ: Փարո-

սի բրոն զե հայե լի նե րը լու սա վո րում էին ծովը 

և ապա հո վում անվ տանգ նավար կու թյուն:

Պեր գա մո նը համա նուն թագա վո րու թյան 

մայ րա քա ղաքն էր: Այն Փոքր Ասի ա յի արև-

մուտ քում էր: Ք.ա. III դարի վեր ջին այս տեղ 

2002 թ. Ալեքսանդրիայում 

հին գրադարանի տեղում կա-

ռուցվեց նոր և ժամանակակից 

«Ալքեսանդրիայի գրադա-

րանը», ուր  պահվում է մոտ 

8 մլն գիրք: Ընթերցասրահը 

զբաղեցնում է 70000 մ2 տա-

րածք: Մուտքն ազատ է բոլոր 

ցան կացողների համար: 

Այն կոչված է վերականգ-

նելու գրադարանի նախկին 

փառքը

«Ալեքսանդրիայի գրա դարա նում»

XIX դ. փորագրություն



ՀԵԼԼԵՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

101

հիմն վե ցին ակա դե միա և գրա դա րան՝ 

350 հազար ձեռագ րով: Այս տեղ հոր թի կաշ-

վից ստեղծ վել էր գրու թյան հատուկ նյութ՝ 

մագա ղաթ:

Անտի ո քը նույն պես ամբա րել էր մեծ 

քանա կու թյամբ գիտա կան և գեղար վես տա-

կան գրա կա նու թյուն: Այս տեղ ձևա վոր վել էր 

իմաս տա սի րա կան դպրոց, որը շարու նա կում 

էր Արիս տո տե լի Լիկե ո նի ավան դույթ նե րը:

Ժամա նա կա կից նե րը հիաց մուն քով էին 

խոսում Անտի ո քի ճար տա րա պե տա կան 

տեսքի մասին: Նրբա գե ղու թյամբ այն չու ներ 

իր հավա սա րը ողջ հել լե նիստա կան աշ-

խարհում:

Պեր գա մո նի զոհա սե ղա նը

Համար վել է աշխար հի հրա շա լիք նե րից մեկը: Կառուց վել է Պեր գա մո նի արքա նե րի ջան-

քե րով մոտ Ք.ա. 160 թվա կա նին: Ուներ 120 մ լայ նու թյուն: Զոհա սե ղա նի երկայն քով ձգվում էր 

շքեղ հար թա քան դակ նե րի շար քը: Այն պատ կե րում էր օլիմ պի ա կան աստ ված նե րի պայ քա րը 

չար ուժե րի (տիտան նե րի) դեմ:

Վերա կանգն ված վիճա կում այժմ պահվում է Բեռ լի նի ազգա յին թան գա րա նում:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ալեք սանդ րի տերու թյան տրոհ ման արդյուն քում հել լե նա կան ի՞նչ պետու -

թյուն ներ առա ջա ցան:

2.  Ք.ա. 305 թ. ո՞վ հիմ նադ րեց հել լե նա կան Եգիպ տո սը: Ո՞րն էր դրա մայ րա-

քա ղա քը: Ե՞րբ է այն հիմնադրվել:

3.  Ո՞վ և ե՞րբ է հիմ նադ րել Սելև կյան տերու թյու նը: Ո՞ր տարածք ներն էր այն 

ընդգր կում:

4.  Ինչո՞վ էր բացատր վում քաղաք նե րի արտո նյալ կար գա վի ճա կը Սելև կյան 

տերու թյու նում:

5.  Ի՞նչ հետև անք ներ ունե ցավ Մագ նե սի ա յի ճակա տա մար տը Սելև կյան 

տերու թյան համար:

6. Հայոց ո՞ր տիրա կա լը հրա վիր վեց՝ բազ մե լու Սելև կյան գահին:

7. Թվար կե՛ք հել լե նա կան մշա կույ թի կենտ րոն նե րը:

8.  Նշե՛ք՝ ա) Ալեք սանդ րի ա յի, բ) Պեր գա մո նի, գ) Անտի ո քի մշա կու թա յին կարև-

ո րա գույն ձեռք բե րում ները:

Քննարկման հարց

 Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ Ալեքսանդրի մահից քիչ ժամանակ անց նրա ստեղ ծած 

աշխարհակալ տերությունը տրոհվեց:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Պտղոմեոս, Ալեքսանդրիա, Սելևկյան տերություն, Անտիոք, Մուսեյոն, 

Ալեքսանդրիայի գրադարան, Ալեքսանդրիայի փարոս, Պերգամոն, մա-

գաղաթ
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ԲԱԺԻՆ  4 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  Ալեք սանդր Մակե դո նա ցու գոր ծու նե ու թյամբ համաշ խար հա յին պատ մու-

թյան մե ջ սկսվում է մի  նոր դարաշր ջան, որը ստա ցել է հել լե նա կա նու-

թյուն անու նը: Համադր վե ցին արև ե լյ ան և հու նա կան արժեք նե րը արտադ-

րու թյան, հասա րա կա կան կյ ան քի կազ մա կերպ ման, գիտու թյան, արվես-

տի և կրո նի ասպա րեզ ներում:

 Ե՞րբ սկսեց զորե ղա նալ Մակե դո նի ան: Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք 

Ալեք սանդ րի նվա ճած երկր ներն ու  տարածք նե րը: Ալեք սանդր Մակե-

դո նա ցին համար վու մ է համաշ խար հա յին պատ մու  թյան մե ծա գու յն 

դեմ քե րից մե կը:

Համա ձա՞յն եք այս տեսա կե տի հետ, տվե՛ք ձեր գնա հա տա կանը:

2.  Ալեք սանդր Մակե դո նա ցու մահից հետո ձևա վոր վե ցին մի  շարք հել լե-

նա կան պետու թյուն ներ: Դրան ցում պետա կան հովա նա վո րու թյամբ մե ծ 

զար գաց ման հասան գիտու թյունն ու մշա կույթը: 

 Ինչո՞ւ Ալեք սանդ րի տերու  թյու  նը նրա մահից հետո արա գո րեն 

տրոհ վեց: Թվար կե՛ք հել լե նիս տա կան պետու  թյու ն նե րը: Հայոց պատ-

մու  թյու  նից հիշե՛ք, թե Հայաս տա նը եղե՞լ է հել լե նիս տա կան երկիր: 

Որո՞նք էին հել լե նիս տա կան մշա կու յ թի կենտ րոն նե րը, ի՞նչ նվա ճու մ-

նե րով են դրանք հայտնի:
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ԲԱԺԻՆ  5 ՀԻՆ ՀՌՈՄ

§ 20.  ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԸ

 Հին Իտա լի ա յի 

 բնական պայմանները և 

ազգաբնակչությունը

Հռո մի պատ մու թյու նը սկզբնա վոր վել ու 

ծավալ վել է Իտա լի ա յում` Ապե նի նյան 

թերակղ զում: Իտա լի ա յի ափե րը երեք կող-

մից ողո ղում են Միջերկ րա կան ծովի ջրե րը: 

Ալպյան լեռ նե րը հյու սի սից բաժա նում են 

երկի րը մնա ցած Եվրո պա յից: Իտա լի ա յի 

մասն են կազ մում նաև հարա կից կղզի նե րը, 

որոն ցից ամե նա մե ծը Սիցի լի ան է:

Հյու սի սում կան ջրա ռատ գետեր, արգա-

վանդ դաշ տեր, առատ բու սա կա նու թյուն, 

հարա վը քար քա րոտ է, սակա վա հող: Ընդեր-

քը հարուստ է պղնձով, անա գով, երկա թով, 

ոսկով ու արծա թով:

Հնուց ի վեր Իտա լի ա յում բնակ վում էին 

տար բեր ցեղեր ու ցեղախմ բեր: Նրանք 

զբաղ վում էին երկ րա գոր ծու թյամբ, անաս-

նա պա հու թյամբ, արհեստ նե րով: Հյու սի սում 

ապրող ժողովուրդներից հայտ նի էին 

էտրուսկ նե րը, Միջին Իտա լի ա յում՝ լատին-

նե րը, իսկ հարա վում՝ հույ նե րը, որոնք  

գաղու թաց ման ալի քով էին այս տեղ հաս-

տատվել: 
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 Հռոմը թագավորական 

դարաշրջանում

Հռոմ քաղաք–պետու թյու նը հիմն վել է 

Ք.ա. 753 թ. Միջին Իտա լի ա յում՝ Տիբ րո սի 

գետա բե րա նից ոչ հեռու՝ յոթ բլուր նե րի վրա: 

Համա ձայն ավան դույ թի` Հռո մի հիմ նա դի րը 

հերոս Հռո մու լոսն էր: Նա միա վո րել էր 

հարև ան ցեղե րը` տալով քաղա քին ու 

պետու թյա նը իր անու նը: Սկսվել էր Հռո մի 

պատ մու թյան արքա յա կան դարաշր ջա նը, 

որը տևեց մոտ երկու հարյուր հիսուն տարի: 

Այդ ընթացքում միմյանց հաջոր դեցին յոթ 

արքա:

Հռոմում դեռևս պահ պան վել էին տոհ մա-

ցե ղա յին կեն ցա ղի շատ վերապ րուկ ներ: 

Հասա րա կա կան կյան քի կարև ո րա գույն 

օղակն ընտա նիքն էր: Հայ րը բացար ձակ 

իշխա նու թյուն ուներ կնոջ և զավակ նե րի 

նկատ մամբ: Արյու նա կից ընտա նիք նե րը 

միա վոր վում էին տոհ մի մեջ` առաջ նոր դի 

ղեկա վա րու թյամբ: Տոհ մերն իրենց հեր թին 

Հռո մի հիմ նադ րու մը

Լատի նա կան քաղաք նե րից մեկում արքա յի դուստ րը ռազ մի Մարս աստ ծուց ունե ցավ 

երկ վո րյակ ներ՝ Հռո մու լո սին և Հռե մո սին: Արքա յի եղբայ րը, վախե նա լով, որ երե խա նե րը 

կժա ռան գեն գահը, որո շեց ազատ վել նրան ցից, դրեց կողո վը և նետեց Տիբ րոս գետը:

Սակայն ալիք նե րը նրանց ափ հանե ցին, էգ գայլն էլ կերակ րեց: Մի հովիվ մեծաց րեց ու 

դաս տի ա րա կեց նրանց: Եղբայր նե րը վրեժ լու ծե ցին թշնա մուց:

Որո շե ցին հիմ նել իրենց քաղա քը: Այն տեղ, ուր ալիք նե րը նրանց ափ էին հանել, սկսե ցին 

քաղաք կառու ցել: Բայց վեճ ծագեց, և Հռո մու լո սը սպա նեց Հռե մո սին:

Նա ավար տին հասց րեց քաղա քի շինա րա րու թյու նը և իր անու նով կոչեց Հռոմ: Խորհր դա-

նի շը դար ձավ էգ գայ լը:

Տար բեր վայ րե րից մար դիկ եկան և բնակ վե ցին Հռո մում: Հրա պա րա կում կատար վեց 

հան  դի սա վոր ծիսա կա տա րու թյուն. փոր վեց մի փոս, և յու րա քան չյուրն այն տեղ լցրեց իր հայ-

րե նի քից բեր ված հողը: 

Հռոմի խորհրդանիշը՝ 

կերակրող գայլը
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միա վոր վում և կազ մում էին ցեղ, որի առաջ-

նորդն ընտր վում էր ամե նա ազ դե ցիկ տոհ մե-

րի ավագներից:

Ցեղին պատ կա նող ընդ հա նուր հողա տա-

րած քը պար բե րա բար վերա բա ժան վում էր 

ըստ տոհ մե րի և ընտա նիք նե րի անդամ նե-

րի: Հետա գա յում այդ կար գը խախտ վեց: 

Ավե լի ուժեղ ներն իրենց ամրակ ցե ցին մեծ 

ու բեր րի հողակ տոր ներ: Այդու հան դերձ, 

հողի միակ սեփա կա նա տե րը ցեղն էր: Այդ 

իրա վուն քը փոխանց վեց հռո մե ա կան 

պետու թյա նը, որի հողա տա րածք նե րը կոչ-

վում էին հասա րա կա կան դաշտ: Ցեղա կից-

նե րը, ապա նաև հռո մե ա կան քաղա քա ցի նե-

րը ձևա կա նո րեն ունե ին հա վա սար իրա-

վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Սակայն 

գերա կա յում էր տոհ մա կան ավա գա նին:

Բոլոր չափա հաս տղա մար դիկ, Հռո մի 

քաղա քա ցի ճանաչ վե լով, իրա վունք էին 

ստա նում ընտա նիք կազ մե լու և հասա րա կա-

կան դաշ տից հողակ տոր ձեռք բերե լու: 

Նրանք դառ նում էին նաև զին վոր` պատ-

րաստ կյան քով պաշտ պա նե լու հայ րե նի քը: 

Քաղա քա ցի նե րի իրա վունքն էր մաս նակ ցել 

Աշխար հա ժո ղո վին:

Տոհ մե րի ավագները (շուրջ 300 հոգի) կազ-

մում էին հռո մե ա կան պետու թյան գերա գույն 

մար մի նը` Ծերա կույ տը (Սենատ): Այն որո-

շում ներ էր կայաց նում պետա կան կյան քի 

բոլոր հիմ նախն դիր նե րի վերա բե րյալ և 

հետև ում դրանց կատար մա նը:

Պետու թյան գլուխ կանգ նած էր արքան, 

որի իշխա նու թյու նը, սակայն, ժառան գա կան 

չէր: Նրան ընտ րում էր Ծերա կույ տը` Աշխար-

հա ժո ղո վի հավա նու թյամբ: Արքան գերա-

Սեր վի ոս Տու լի ոս

Ըստ պատ մա կան ավան-

դու թյան՝ հասա րակ ծագում 

ուներ: Ուշիմ էր ու բանի մաց: 

Արքան նրան որդեգ րեց և 

ամուս նաց րեց իր դստեր հետ:

Ժառան գե լով իշխա նու թյու-

նը՝ Սեր վի ոս Տու լի ո սը որո շեց 

բարե փո խել Հռո մը: Ասում են՝ 

նա դես պան ներ է ուղար կել 

հույ նե րի մոտ՝ ուսում նա սի րե-

լու նրանց փոր ձը:

Նրան են վերագր վում 

հետև յալ խոս քե րը. «Ես ցան-

կա ցա, որպես զի հռո մե ա ցի-

նե րը գնա հատ վեն ըստ իրենց 

արդար աշխա տան քի պտուղ-

նե րի»:
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գույն քուրմն էր, ռազ մա կան առաջ նոր դը և 

դատա վորը: 

 Հանրապետական կարգի 

հաստատումը 

Տոհ մա ցե ղա յին վերապ րուկ նե րը խոչըն-

դո տում էին պետու թյան կայաց մա նը: 

Հռո մի արքա Սեր վի ոս Տու լի ո սը Ք.ա. VI 

դարի կեսե րին բարե նո րո գում ներ կատարեց: 

Իրա կա նաց րեց տարած քա յին և վար չա կան 

բաժա նում: Քաղա քա ցի նե րին բաժա նեց 

դասե րի՝ ըստ նրանց տարե կան եկամ տի 

չափի: Այսինքն` մարդ կանց հասա րա կա կան 

դիր քը որոշ վում էր նրանց վաս տա կով, բայց 

ոչ սոսկ ծագ մամբ:

Այդ բարե նո րո գում նե րը տեղիք տվին ներ-

քին հակա սու թյուն նե րի: Դրա նից օգտ վե լով` 

Հռո մի վեր ջին արքան՝ Տարք վի նի ո սը, որո-

շեց իշխա նու թյու նը կենտ րո նացնել իր ձեռ-

քում: Նա, իրեն վեր դասելով օրենք նե րից, 

բռնու թյուն ներ գործադրեց: Արդյունքում 

Հռոմի բնակչությունը Ք.ա. 510 թ. արտաք սեց 

արքա յին:

Ծերա կույ տա կան նե րը կազ մում էին փակ հասա րա կա-

կան խումբ: Նախա պես տոհ մե րի հայ րերն էին: Հետա գա-

յում (Ք.ա. V դար) կարգ սահ ման վեց, որ պետա կան բարձր 

պաշ տո նյա նե րը պաշ տո նա վա րու թյու նից հետո ընդգրկ-

վեն Ծերա կույ տի կազ մում:

Իրա վունք չու նե ին զբաղ վե լու առևտ րով կամ վաշ խա-

ռու թյամբ: Պատ վա բեր էր համար վում հողա տի րու թյու նը:

Հագ նում էին կար միր երի զով սպի տակ պատ մու ճան, 

կար միր կոշիկ ներ: Տոնա կա տա րու թյուն նե րի, սրբա զան 

ծեսե րի, թատե րա կան ներ կա յա ցում նե րի ժամա նակ զբա-

ղեց նում էին հատուկ պատ վա վոր տեղեր:
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Աշխար հա ժո ղո վը և Ծերա կույ տը որո շեցին 

Հռո մում վերաց նել արքա յա կան իշխա նու թյու-

նը և հաս տա տել հան րա պե տու թյուն (ռես-

պուբ լի կա): Սակայն վաղ Հռո մե ա կան հան րա-

պե տու թյու նում կրկին գերիշ խում էր ավա գա-

նին: Նրա նից էին ընտր վում պետու թյան բարձ-

րա գույն պաշ տո նյա նե րը` կոն սուլ նե րը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Նկա րագ րե՛ք Ապե նի նյան թերակղ զու աշխար հագ րա կան դիր քը և բնակ լի-

մա յա կան պայ ման նե րը:

2. Ի՞նչ ցեղեր և ցեղախմ բեր էին ապրում Իտա լի ա յում:

3.  Որքա՞ն է տևել Հռո մի պատ մու թյան արքա յա կան դարաշր ջա նը: Ո՞վ էր 

Հռո մի առա ջին արքան:

4.  Արքա յա կան դարաշր ջա նում ո՞վ էր համար վում հողի միակ սեփա կա նա-

տե րը:

5. Ներ կա յաց րե՛ք վաղ պատ մա կան Հռո մի կառա վար ման համա կար գը:

6. Ի՞նչ բարե նո րո գում ներ անց կաց րեց Սեր վի ոս Տու լի ո սը:

7. Ինչո՞ւ և ե՞րբ արտաքս վեց Հռո մի վեր ջին արքան:

8. Ի՞նչ կար գեր հաս տատ վե ցին դրա նից հետո Հռոմում:

Գործնական աշխատանք

Համեմատե՛ք Հին Հռոմի և Վանի թագավորության արքայական իշխա նու-

թյունը՝ կատարելով «Տրամագիր» վարժությունը:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Իտալիա, Ապենինյան թերակղզի, էտրուսկներ, լատիններ, Հռոմուլոս, 

հա սարակական դաշտ, Ծերակույտ (Սենատ), Սերվիոս Տուլիոս, Տարք-

վիա նոս, հանրապետություն, կոնսուլ
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§ 21.  ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔ–ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
          Ք.Ա. V–II ԴԱՐԵՐՈՒՄ

 Պատրիկների և պլեբեյների 

պայքարը

Յու րա քան չյու ր բնիկ հռո մե ա ցի մտնում էր 

որևէ տոհ մի և ցեղի մեջ: Հասա րա կու թյան 

առաջ նրանց ներ կա յաց նում էին ավագնե րը: 

Այդ պատ ճա ռով էլ նրանք կոչ վում էին պատ-

րիկ (հայր ունե ցող, այսինքն՝ ազնվածին): 

Նրանք բոլո րը Հռո մի լիի րավ քաղա քա ցի ներ 

էին: Պատ րիկ նե րը իրա վա հա վա սար էին և 

պետու թյան նկատ մամբ ունե ին հավա սար 

պար տա վո րու թյուն ներ:

Սակայն ժամա նա կի ընթաց քում այլ վայ-

րե րից Հռոմում էին վերաբ նակ վել բազ մա-

թիվ մար դիկ: Վերաբ նակ ված նե րը չու նե ին 

Հռո մի քաղա քա ցու կար գա վի ճակ: Այլ խոս-

քով` նրանք չէին կարող օգտ վել հասա րա կա-

կան դաշ տից, մաս նակ ցել պետա կան մար-

մին նե րի աշխա տանք նե րին: Պատ րիկ նե րը 

նրանց բոլո րին արհա մար հան քով անվա-

նում էին պլե բեյ ներ՝ եկվոր ներ:

Պատրիկ

Պլեբեյ

Պատ րիկ նե րի և պլե բեյ նե րի միջև խոր անդունդ կար: 

Արգել ված էին ամուս նու թյուն նե րը: Եվ դա այն դեպ քում, 

երբ առօ րյա բոլոր գոր ծե րը պլե բեյ ներն էին անում՝ հաց 

էին թխում, ջուր կրում, մրգեր ու կանա չե ղեն մատա կա րա-

րում, մաք րում քաղա քը և այլն:

Պլե բեյ նե րը դիմում են պայ քա րի յու րօ րի նակ ձևի՝ 

խմբո վին լքում են Հռո մը: Հարև ան բլրի վրա ճամ բար են 

ստեղ ծում, ընտ րում են իրենց առաջ նորդ նե րին՝ ժողովր-

դա կան տրի  բուն նե րին: Հռո մում կյան քը կանգ է առնում: 

Նման հեռա ցում ները ստի պում են պատ րիկ նե րին 

հաս կա նալ, որ պլե բեյ նե րը կարև որ դեր ունեն պետու թյան 

կյան քում: Եվ նրանք սկսում են զիջում նե րի գնալ:
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Ք.ա. V դարի սկզբից մին չև Ք.ա. III դարի 

կեսե րը պլե բեյ նե րը պայ քա րում էին իրա վա-

հա վա սա րու թյան համար: Ի վեր ջո նրանք 

հասան իրենց նպա տա կին՝ ստի պե լով պատ-

րիկ նե րին գնալ զիջում նե րի: Նրանք իրա վունք 

ձեռք բերե ցին ստա նա լու հողակ տոր, մաս-

նակ ցե լու Աշխար հա ժո ղո վին, ընտր վե լու 

Ծերա կույ տի (սենա տի) կազ մում, զբա ղեց նե-

լու բարձ րա գույն պետա կան, ռազ մա կան և 

քրմա կան պաշ տոն ներ: Վերաց վեց պար տա-

յին ստրկու թյու նը: Օրի նա կա նաց վեց պատ-

րիկ նե րի և պլե բեյ նե րի ամուս նու թյու նը: 

Ստեղծ վե ցին գրա վոր օրենք ներ՝ այս պես կոչ-

ված Տաս ներ կու տախ տակ նե րի օրենք նե րը: 

Պատ րիկ նե րի և պլե բեյ նե րի աստի ճա նա-

կան միա վոր մամբ կազ մա վոր վեց միաս նա-

կան հռո մե ա կան ժողո վուր դը: Պատ րիկ նե րի 

և պլե բեյ նե րի վեր նա խա վից ձևա վոր վեց նոր 

ավա գանի:

Հանրապետության կառուցվածքը

Պատ րիկ նե րի և պլե բեյ նե րի պայ քա րի ըն-

թաց քում Հռո մում ամրապնդ վեց ժողովր դա-

վա րու թյու նը: Մեծա ցավ Աշխար հա ժո ղո վի 

դերը: Այն հրա վիր վում էր ամի սը մեկ կամ 

երկու անգամ քաղա քից դուրս՝ Մար սյան 

դաշ տում: Քաղա քա ցի նե րը քննար կում և 

քվե ար կում էին կարև ո րա գույն հար ցեր: Այս-

տեղ էին ընտր վում և հաշ վետ վու թյուն 

ներկա յաց նում պետա կան բոլոր պաշ տո ն-

յանե րը: 

Պետա կան մյուս կարև որ հաս տա տու թյու-

նը Ծերա կույտն էր, որը վարում էր պետու-

թյան ընթա ցիկ գոր ծե րը: Ի տար բե րու թյուն 

Աշխար հա ժո ղո վի՝ Ծերակույտը գոր ծում էր 
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մշտա պես: Նրա ընդուն ած որո շում նե րը հաս-

տատ վում էին Աշխար հա ժո ղո վում:

Ք.ա. III դարից սկսած՝ Ծերա կույ տի դերը 

կտրուկ աճեց: Դրա կազ մում արդեն ընտր-

վում էին պատ րիկ նե րի և պլե բեյ նե րի վեր նա-

խա վի այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ովքեր վարել 

էին պետա կան բարձր պաշ տոն ներ և աչքի 

ընկել արի ու թյամբ ու առա քի նու թյամբ:

Աշխար հա ժո ղո վի և Ծերա կույ տի որո շում-

ներն ի կատար էր ածում կառա վա րու թյու նը: 

Վերջինս գլխավորւմ էին երկու կոն սուլ նե րը: 

Նրանք օժտ ված էին գերա գույն իշխա նու-

թյամբ: Կոնսուլներն առաջ նոր դում էին նաև 

բանա կը, պետու թյու նը ներ կա յաց նում միջ-

ազ  գա յին հարա բե րու թյուն նե րում:

Հու նաս տա նի նման, Հռո մում ևս բոլոր պաշ-

տո նյա ներն ընտր վում էին մեկ տարով: Նրանք 

ենթա կա էին օրենք նե րին և զան ցան քի համար 

պատաս խա նա տու էին դատա րա նի առաջ: 

Պաշ տո նյա նե րը ծառա յու թյան համար չէին 

վար ձատր վում. դա պատ վի գործ էր:Հռոմեական Ծերակույտը



ՀԻՆ ՀՌՈՄ

113

Հռոմեական բանա կը 

Բանակը յու րա հա տուկ տեղ ուներ հռո մե ա-

կան պետու թյու նում, որի կորի զը լեգի ոնն էր: 

Այն կազմ ված էր հատուկ պատ րաս տու թյուն 

անցած 6 հազար զին վո րից: Լեգի ո նը բաժան-

վում էր հարյու րյակ նե րի: Դրան ցից վեցը կազ-

մում էին մեկ գու մար տակ: Ստո րա բա ժա նում-

նե րից յու րա քան չյուրն ուներ իր հրա մա նա տա-

րը, որն անվե րա պա հո րեն ենթարկ վում էր 

վերա դա սին: Զին վոր նե րի ընտիր մարզ վա ծու-

թյու նը, սպա ռա զի նու թյու նը և երկա թյա կար-

գա պա հու թյու նը լեգի ո նը դարձ րին ժամա նա-

կի լավա գույն ռազ մա կան ուժը:

Տար բեր բնա գա վառ նե րում կատար ված 

բարե փո խու մները Հռո մը դարձ րին  զո րեղ 

պետու թյուն: 

Հռոմը սկսեց քայ լեր ձեռ նար կել ամբողջ 

Իտա լի ան իրեն ենթար կե լու ուղ ղու թյամբ: Այդ 

գոր ծըն թա ցը տևեց Ք. ա. VI դարից մին չև Ք. ա. 

III դարի կեսե րը: Հռոմն առաջ նորդ վում էր 

«բաժա նի՛ր և տիրի՛ր» սկզբուն քով:

Հռո մե ա կան բանակի հար վա ծա յին ուժը հետև ակն էր, 

հեծե լա զորն օժան դակ դեր ուներ: Զին վոր նե րը բաժան-

վում էին մի քանի ենթախմ բե րի՝ ըստ ընդու նա կու թյուն նե-

րի, փոր ձի և ունեց ված քի: Չէ՞ որ իրենք էին հոգում զեն քի 

և հան դեր ձան քի ծախ սը: Վարձ չէին ստա նում: Ծառա յու-

թյու նը և՛ պատիվ էր, և՛ պար տա կա նու թյուն: Քսան տարի 

ծառա յե լուց հետո ճանաչ վում էին վետե րան՝ ստա նա լով 

հողակ տոր և դրա մա կան նվի րատ վու թյուն:

Ամեն լեգի ոն ուներ իր զինան շա նը՝ արծիվ: Դրա կորս-

տի դեպ քում լեգի ո նը ցրվում էր:

Մեծ արվես տով էր կառուց վում լեգի ո նի ճամ բա րը: 

Դա համար վում էր Հռո մի ման րա կեր տը: Զին վոր նե րի  և 

սպա յու թյան կեն ցա ղը պարզ էր: Սնվում էին հատիկ նե րից 

պատ րաստ ված կերա կու րով՝ ոսպ, սիսեռ, ոլոռ: Միս հազ-

վա դեպ էր լինում: Օրնի բուն վարժ վում էին:

Ժամա նա կա կից ներն ասում էին. «Լեգի ո նի արծի վը Հռո-

մի ոգին է, հրա մա նա տա րը՝ հոգին, զին վո րը՝ մար մի նը»:

Հռոմեացի լեգիոներ և 

ռազմական գործիք
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ովքե՞ր էին պատրիկները:

2. Ո՞ր իրավունքներից չէին օգտվում պլեբեյները:

3. Ի՞նչ արդյունք ունեցավ պլեբեյների երկարատև պայքարը:

4. Ներկայացրե՛ք Աշխարհաժողովի դերը հռոմեացիների կյանքում:

5. Ի՞նչ էր Ծերակույտը:

6. Ի՞նչ կառուցվածք ուներ բանակը Հին Հռոմում:

7.  Երբվանի՞ց է սկսվել և որքա՞ն է տևել Հռոմի կողմից ամբողջ Իտալիան 

իրեն ենթարկելու գործընթացը: Հռոմն այդ գործում ի՞նչ սկզբունքով էր 

առաջնորդվում

Նոր հասկացություններ, անուններ

Պատրիկ, պլեբեյ, լեգիոն, Տասներկու տախտակների օրենքներ, «Բաժա-

նի՛ր և տիրի՛ր»
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§ 22.  ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

Պայքար Կարթագենի դեմ 

Կար թա գեն պետու թյու նը Աֆրի կա յի հյու-

սի սում էր: Արդեն գիտեք, որ այն հիմ նել էին 

փյու նի կե ցի վաճա ռա կան նե րը Ք.ա. IX դարի 

վերջին: Բնակ չու թյան հիմ նա կան զբաղ-

մունքն առև տուրն ու նավագ նա ցու թյու նն էր: 

Նրանք առևտ րա կան հարա բե րու թյուն նե րով 

իրար էին կապել Փյու նի կի ան, Եգիպ տո սը, 

Հու նաս տա նը, Իտա լի ան, Իսպա նի ան:

Կար թա գե նում ստեղծ վել էր հան րա պե-

տու թյուն` ավա գա նու և Ծերա կույ տի գերա-

Ք.ա. 218 թ. Հան նի բալն իր զոր քով արշա վեց Կար թա գե նից մին չև Գալ լիա՝ անց նե լով 

Ալպե րով: Այս անցու մը, որ տևեց 14 օր, մեծա գույն ձեռք բե րում էր հին ռազ մա կան արվես-

տում: Չնա յած իր տարած բազում հաղ թա նակ նե րին՝ Հան նի բա լին այդ պես էլ չհա ջող վեց 

գրա վել Հռո մը:
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կա յու թյամբ: Բանա կը համալր վում էր վար-

ձու զին վոր նե րով, քանի որ Կար թա գե նում 

չկար պար տա դիր զին վո րա կան ծառա յու-

թյուն:

Հռո մի և Կար թա գե նի միջև պայ քար 

սկսվեց՝ Միջերկ րա կան ծովի արևմ տյան 

շրջան նե րի նկատ մամբ տիրա պե տու թյուն 

հաս տա տե լու համար: Այն տևեց ավե լի քան 

մեկ հարյու րա մյակ` Ք.ա. III դարի կեսե րից 

մին չև Ք.ա. II դարի կեսե րը:

Հռո մե ա ցի նե րի համար առա վել ծան րը 

Պու նի կյան երկ րորդ պատե րազմ ն էր 

(Ք.ա. 218–201 թթ.): Կար թա գեն ցի նե րին առաջ-

նոր դում էր նշա նա վոր զորա վար Հան նի բա-

լը: Նա ծրագ րել էր մտնել Իտա լիա, քայ քա յել 

իտա լա կան համա դաշ նու թյու նը և վերջ տալ 

Հռո մին:

Հան նի բա լի բանա կը Ք.ա. 218 թ. Իսպա նի-

ա յից ցամա քա յին ճանա պար հով մտավ Իտա-

լիա: Սկզբում հռո մե ա ցի նե րը թերագ նա հա-

տում էին հակա ռա կոր դին: Կար ծում էին, թե 

պետք է տալ վճռա կան ճակա տա մարտ, հաղ-

թել նրան և դուրս քշել երկ րից: Այդ ռազ մա-

վա րու թյու նը հան գեց րեց աղե տի: Ք.ա. 216  թ. 

Կան նեի ճակա տա մար տում հռո մե ա ցի նե րը 

խայ տա ռակ պար տու թյուն կրե ցին:

Դրա նից հետո հռո մե ա ցի ներն ընտ րե ցին 

մեկ այլ ռազ մա վա րու թյուն: Բաժա նե լով 

բանա կը մի քանի մասի՝ սկսե ցին կրնկա կոխ 

հետապն դել թշնա մուն: Նրանք թույլ չէին 

տալիս, որ Հաննիբալը հան գիստ տա զին-

վոր նե րին, համալ րի պաշար նե րը: Ի վեր ջո 

Հան նի բա լը շրջա փակ վեց Հարա վա յին Իտա-

լի ա յում:

Հռո մի Ծերա կույ տը որո շում կայաց րեց` 

Հաննիբալն իր զորքով 

անցնում է Ալպերը
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պատե րազ մը տեղա փո խել Կար թա գե նի 

տարածք: Հռո մե ա կան բանա կը նավե րով 

կտրեց Միջերկ րա կան ծովը և ափ իջավ 

Աֆրի կա յում: Հան նի բա լը ստիպ ված էր լքել 

Իտա լի ան: Կար թա գեն քաղա քից ոչ հեռու 

Ք.ա. 202 թ. տեղի ունե ցավ վճռա կան ճակա-

տա մարտ: Հան նի բա լը պար տու թյուն կրեց: 

Թեպետ ընկճ ված, բայց Կար թա գե նը Հռո-

մին շարու նակ վտանգ էր ներշն չում: Հռո մե-

ա ցի նե րը տագ նա պով հետև ում էին նրա 

վերա կանգն մա նը՝ աշխա տե լով ամեն կերպ 

խոչըն դո տել դրան: Ք.ա. 146 թ. հռո մե ա կան 

բանա կը գրա վեց և հիմ նա հա տակ կոր ծա նեց 

Կար թագենը:

 Միջերկրածովյան ավազանի 

նվաճումը

Կար թա գե նից հետո հռո մե ա ցի ներն իրենց 

հայացքն ուղ ղե ցին դեպի Միջերկ րա կա նի 

արև ե լյան շրջան նե րը: Հռո մը նախ իր գերա-

կա յու թյու նը հաս տա տեց Հու նաս տա նում 

(Ք.ա. 196 թ.)` հայ տա րա րե լով, թե «գիտու-

թյուն նե րի և արվեստ նե րի հայ րե նի քը» ազա-

տագ րում է մակե դո նա կան լծից: Պոլիս նե րը 

զրկվե ցին ինք նու րույն քաղա քա կա նու թյուն 

վարե լու իրա վուն քից:

Հռո մը հաջորդ հար վածն ուղ ղեց Սելև կյան 

տերու թյան դեմ: Այս տեղ էր ապաս տա նել 

Հան նի բա լը և համո զում էր Անտի ո քոս III–ին 

պատե րազմ սկսել Հռո մի դեմ: Հռո մե ա կան 

բանակն ափ իջավ Փոքր Ասի ա յում: Ք.ա. 190 թ. 

Մագ նե սիա  քաղա քի մոտ տեղի ունե ցավ 

ճակա տա մարտ: Անտի ո քոս III–ը պարտ վեց 

և վճա րեց մեծ ռազ մա տու գանք: Հռո մե ա ցի-

նե րը ճանա չե ցին Սելև կյան նե րից անջատ-

Սկիպիոն Աֆրիկացին սե-

րում էր հին պատ րի կա կան 

ըն տա նի քից: Ասպա րեզ եկավ 

Հռո մի համար ծանր ժամա-

նակ նե րում՝ ընթա նում էր 

Պու  նի կյան երկ րորդ պատե-

րազ մը: Հան նի բա լը շարու նա-

կում էր իր ավե րա ծու թյուն նե-

րը: Երի տա սարդ Սկի պի ո նը 

Ծերա կույ տում հայ տա րա րեց. 

«Պատե րազ մի բախ տը պետք 

է լու ծել Իտա լի ա յի սահ ման-

նե րից դուրս»: 

Նա նախ գրա վեց Իսպա-

նի ան, որտե ղից Հան նի բալն 

օժան դա կու թյուն էր ստա նում: 

Հետո լեգի ոն նե րը տարավ 

Աֆրի կա և խոշոր հաղ թա նակ 

տարավ Կար թա գե նի դեմ:

Այս բացա ռիկ ռազ մա կան 

տաղան դի տեր մար դը նաև 

լայ նա խոհ մտա վո րա կան էր: 

Սիրում էր կրկնել. «Հայ րե-

նի քը հզոր է ոչ միայն ռազ-

մա կան, այլև մշա կու թա յին 

մեծա գոր ծու թյուն նե րով»:
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ված երկր նե րի անկա խու թյու նը: Դրանց 

թվում էին Մեծ Հայ քը և Ծոփ քը:

Հռոմն սկսեց օժան դա կու թյուն ցույց տալ 

Եգիպ տո սին՝ ընդ դեմ Սելև կյան տերու թյան: 

Եգիպ տոսն ընդու նեց Հռո մի հովա նա վո րու-

թյու նը. այդ պահից նրա հետ էր համա ձայ-

նեց նե լու իր արտա քին քաղա քա կա նու թյան 

բոլոր կարև որ հար ցե րը:

Այս պես Ք.ա. II դարի կեսե րին Միջերկ-

րական ծովի ավա զա նի մեծա գույն մասի 

նկատ մամբ հաս տատ վեց Հռո մի գերիշ խա-

նությունը:

 Քաղաք–պետությունից դեպի 

տերություն

Տիբ րոս գետի ափին ձևա վոր ված քաղաք–

պետու թյունը վերած վեց համաշ խար հա յին 

տերու թյան: Ինչ պես և Իտա լի ա յի դեպ քում, 

նա առաջ նորդ վում էր «Բաժա նի՛ր և տիրի՛ր» 

սկզբուն քով: Միջերկ րա կա նի ավա զա նում 

հռո մե ա կան գերա կա յու թյու նը դրսև որ վում 

էր ամե նա տար բեր ձևե րով: Պետու թյուն նե րի 

մի խմբի հետ Հռո մը վար վում էր մեղմ. բավա-

րար էր, որ դրանք ճանա չե ին իր գերիշ խա-

նու թյու նը: Մյուս նե րը պար տա վոր էին վճա-

րել հարկ և տրա մադ րել զին վոր: Երրորդ նե-

րը կորց նում էին իրենց պետա կա նու թյու նը և 

վերած վում հռո մե ա կան պետու թյան նահան-

գի: Իսկ Հռո մը հար մար պահի էր սպա սում՝ 

իր նահանգ նե րի թիվն ավե լաց նե լու համար:

Մագ նե սի ա յի ճակա տա-

մար տը վճռո րոշ դեր ունե ցավ 

Արև ել քի մի շարք ժողո վուրդ-

նե րի կյան քում: Դրանց թվում 

էին նաև հայե րը: Դեռևս Ք.ա. 

201 թվա կա նից Անտի ո քոս III–

ին հաջող վել էր Սելև կյան նե-

րի իշխա նու թյու նը տարա ծել 

Մեծ Հայ քի և Ծոփ քի վրա: 

Իբրև ստրա տե գոս՝ Մեծ Հայ-

քում կառա վա րում էր Արտա-

շե սը, իսկ Ծոփ քում՝ Զարե հը:

Մագ նե սի ա յից հետո 

նրանք հռչա կե ցին իրենց 

անկա խու թյու նը և ճանաչ վե-

ցին «Հռո մե ա կան ժողովր դի 

բարե կամ»:

Արտա շես I–ը վերա կանգ-

նեց Մեծ Հայ քի սահ ման նե-

րը և կատա րեց բարե փո խու-

թյուն ներ: Պետու թյունն արագ 

զար գա ցավ և միջազ գա յին հե-

ղի  նա կու թյուն էր վայե լում:

Ժամա նա կա կից  նե  րին 

հիաց   նում էր արքա յի նոր մայ-

րա քա ղա քը՝ Արտա շա տը: Այն 

անվա նում էին Նոր Կար թա-

գեն: Բացի գեղեց կու թյու նից ու 

շքե ղու թյու նից, նկա տի ունե ին 

նաև այն, որ քաղա քի հատա-

կագ ծի ստեղծ մա նը մաս նակ-

ցել էր Հան նի բա լը, որ Մագ նե-

սի ա յի ճակա տա մար տից հե  տո 

ապաս տան էր գտել Մեծ Հայ-

քում: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Նկա րագ րե՛ք Կար թա գե նի աշխար հագ րա կան դիր քը և բնակ չու թյան հիմ-

նա կան զբաղ մուն քը:

2.  Ո՞րն էր Հռո մի և Կար թա գե նի բախ ման գլխա վոր պատ ճա ռը: Որքա՞ն է 

տևել այդ հակա մար տու թյու նը:

3.  Ո՞վ էր կար թա գեն ցի նե րին առաջ նոր դում Պու նի կյան երկ րորդ պատե րազ-

մի ժամա նակ:

4. Ի՞նչ ընթացք ուներ այդ պատե րազ մը սկզբում, ինչո՞վ այն ավարտ վեց:

5.  Ի՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց Հռո մը Միջերկ րա ծո վյան ավա զա նում Կար թա գե նի 

անկու մից հետո:

6.  Ի՞նչ քաղա քա կա նու թյուն էր վարում Հռո մը Միջերկ րա կան ծովի ավա զա-

նում իրեն ենթա կա պետու թյուն նե րի նկատ մամբ: Ներկայացրե՛ք այդ 

պետու թյուն նե րի աստի ճա նա կար գու թյունը:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Կարթագեն, Պունիկյան երկրորդ պատերազմ, Հաննիբալ, Կաննեի ճա-

կա տամարտ, Սկիպիոն Աֆրիկացի, Անտիոքոս III, Մագնեսիայի ճակատա-

մարտ
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§ 23.  ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՃԳՆԱԺԱՄԸ

Ք.ա. II–I դարերի ճգնաժամը

Վաղ Հռո մե ա կան հան րա պե տու թյու նում 

հասա րա կու թյան հիմ նա կան խավը միջին 

գյու ղա ցի ներն էին: Նրանց եկամ տի աղբյու-

րը հասա րա կա կան դաշ տի հողակ տոր ներն 

էին: Արհեստ ներն ու առև տու րը թույլ էին 

զար գա ցած: Չափա վոր էր նաև ավա գա նու 

կեն ցա ղը: Սակայն պատե րազմ նե րը, նոր 

երկր նե րի նվա ճու մը, մեծ թվով ռազ մա գե րի-

նե րի և ռազ մա վա րի ներ հոս քը փոխե ցին 

երկ րի հասա րա կա կան պատ կե րը:

Քայ քայ վեց և քանա կա պես կրճատ վեց 

միջին գյու ղա ցի ու թյու նը: Լեգի ո նի զին վոր նե-

րը գյու ղա ցի ներ էին, որոնք ծառա յում էին 

տերու թյան տար բեր ծագե րում: Անընդ հատ 

զոհեր էին լինում: Կեն դա նի մնա ցած ներն 

իրենց տնտե սու թյամբ չէին զբաղ վում: Ուս տի 

զին վոր նե րը չնչին գնե րով վաճա ռում էին 

իրենց հողակ տոր նե րը և զորացր վե լուց հետո 

հեռա նում Հռոմ: Նրանք ապրում էին պետու-

թյու նից տրվող նպաս տի հաշ վին: 

Ավա գա նին մեծ օգուտ ներ քաղեց արտա քին 

Գնեոս Պոմպեոս

Կատոն Կրտսեր

Հուլիոս Կեսար

Կլոդիոս

Լատի նե րեն ռես պուբ լի կա (հան րա պե տու թյուն) նշա-

նա կում է ժողովր դի գործ: Այսինքն՝ առան ձին մարդ կանց 

շահը ենթարկ վում էր ընդ հա նուր շահին: Սակայն հան րա-

պե տու թյան անկ ման ժամա նակ կատար վեց հակա ռա կը: 

Մի կող մից՝ Ծերա կույ տի վեր նա խա վը (Կատոն Կրտսեր), 

մյուս կող մից՝ քաղա քա յին ստո րին խավե րը (Կլո դի ոս), 

երրորդ կող մից՝ զորա վար նե րը (Գնե ոս Պոմ պե ոս, Հու լի ոս 

Կեսար) ձգտում էին իրենց ենթար կել հան րա պե տու թյու նը:
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նվա ճում նե րից:  Ի հաշիվ քայ քայ ված գյու ղա-

ցի նե րի՝ ստեղ ծեցին խոշոր կալ վածք ներ, 

որտեղ աշխա տում էին բացա ռա պես ստրուկ-

ներ: Ազատ աշխա տան քը դուրս մղվեց:

Այս փոփո խու թյուն նե րի հետև ան քով 

ժողովր դի կամքն արտա հայ տող Աշխար հա-

ժո ղո վը կորց րեց իր ազդե ցու թյու նը: Առաջ-

նու թյունն անցավ ավա գա նուն և Ծերա կույ-

տին: Աճեց առան ձին գոր ծիչ նե րի ձգտու մը` 

պետու թյու նը ծառա յեց նե լու իրենց անձ նա-

կան շահե րին:

Ընկել էր նաև բանա կի մար տու նա կու թյու-

նը: Համընդ հա նուր զինա պար տու թյունն այլևս 

արդյու նա վետ չէր:  Ք.ա. II դարի վեր ջե րից 

բանակն սկսեց պար տու թյուն ներ կրել: Անհ-

րա ժեշտ էր ստեղ ծել արհես տա վարժ բանակ:

 Ճգնաժամի հաղթահարման 

փորձերը 

Հռո մի հեռա տես գոր ծիչ նե րը հան գե ցին 

այն համոզ ման, որ անհ րա ժեշտ են արմա-

տա կան փոփո խու թյուն ներ:

Առա ջին քայ լե րը կատա րե ցին Գրա քոս 

եղբայր նե րը՝ Տիբե րի ո սը և Գայո սը: Ք.ա. 130–

120–ական թվա կան նե րին նրանք հան դես 

եկան բարե փո խու թյուն նե րի ծրագ րով: Դրա 

հիմ նա կան նպա տակն էր վերա դառ նալ 

դեպի «բարի անցյա լը»:

Պահանջ վում էր վերա կանգ նել միջին գյու-

ղա ցի ու թյու նը՝ հասա րա կա կան դաշ տից 

հողակ տոր տրա մադ րե լով յու րա քան չյուր 

ցան կա ցո ղի, Աշխար հա ժո ղո վին վերա դարձ-

նել իշխա նու թյու նը, ստեղ ծել արհես տա վարժ 

բանակ, Իտա լի ա յի բոլոր դաշ նա կից նե րին 

տալ հռո մե ա կան քաղա քա ցու իրա վունք:
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Ծերա կույ տը և ավա գա նին կատա ղի 

դիմադ րու թյուն ցույց տվին: Տեղի ունե ցավ 

զին ված ընդ հա րում: Զոհ վե ցին հազա րա վոր 

մար դիկ: Դրանց թվում էին Տիբե րի ոս և 

Գայոս Գրա քոս նե րը:

Բայց Գրա քոս նե րի գործն ապար դյուն 

չան ցավ: Նրանք հասց րին զգա լի ո րեն վերա-

կանգ նել միջին գյու ղա ցի ու թյու նը: Ք.ա. II 

դարի վեր ջին բանա կը դար ձավ արհես տա-

վարժ. զին վո րա կան գոր ծը դար ձավ մաս նա-

գի տու թյուն: Շու տով իտա լա կան դաշ նա կից-

ներն ստի պե ցին Հռո մին` ճանա չե լու իրենց 

որպես լիի րավ քաղա քա ցի նե ր:

Ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման մեկ այլ փորձ 

ձեռ նար կեց զորա վար Կոռ նե լի ոս Սուլ լան 

Ք.ա. 82–78 թ.: Նա իր բանա կով գրա վեց Հռո-

մը և իրեն հռչա կեց բռնա պետ (դիկ տա տոր):

Սուլ լան նույն պես երա զում էր վերա դառ-

նալ դեպի «բարի անցյա լը», այսինքն՝ Ծերա-

Տիբե րի ո սի հողա յին օրի  նա գիծն առաջացրեց «հարուստ-

նե րի և հզոր նե րի» կատա ղի դիմադ րու թյու նը: Նրանք 

հասա րա կա կան դաշ տից յու րաց րել էին մեծ հողակ տոր-

ներ և չէին ցան կա նում դրան ցից հրա ժար վել:

Այդ ժամ Տիբե րի ո սը ժո ղովր դի առաջ հան դես եկավ մի 

ճառով. «Գազան ներն ան գամ ունեն իրենց բույ նը: Բայց 

նրանք, ովքեր կռվում ու մեռ նում են հանուն Հռո մի, ոչինչ 

չու նեն, բացի օդից և լույ սից: Անտուն թափա ռում են երկ-

րով մեկ՝ կանանց և զավակ նե րի հետ: Եվ ստում են զորա-

վար նե րը, երբ մար տից առաջ զին վոր նե րին կոչ են անում 

պաշտ պա նելու հարա զատ սրբա վայ րերն ու գերեզ ման-

նե րը: Նրանք չու նեն դրանք: Չու նեն հողի մի թիզ անգամ: 

Կռվում և մեռ նում են ուրիշ նե րի հարս տու թյան և շքեղ 

կյան քի համար»:

Եվ հռո մե ա ցի ներն անսա ցին Տիբե րի ո սին: Աշխար-

հա  ժո ղովն օրենք ընդու նեց՝ հողակ տոր տալ ընչա զուրկ 

քաղա քա ցի նե րին:

Տիբերիոսը դիմում է 

ժողովրդին
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կույ տի դերի նոր ընդ լայ նում՝ ի հաշիվ 

Աշխար հա ժո ղո վի: Իսկ Ծերա կույտն իր հեր-

թին անվե րա պահ ենթարկ վե լու էր բռնա պե-

տին: Ընդ դի մու թյա նը վերջ տալու նպա տա-

կով սպանվեցին բռնա պե տի հազա րա վոր 

հակա ռա կորդ ներ:

Սուլ լայից հետո ծայ րաս տի ճան սրվեց 

Հռո մի ներ քին դրու թյունը:

Սպարտակի ապստամբությունը

Ինչ պես արդեն նշել ենք, համաշ խար հա-

յին տերու թյան ձևա վոր ման ընթաց քում 

ստրուկ նե րի թիվը Հռո մում շեշ տա կի աճել 

էր: Նրանք կատա րում էին ամե նա ծանր 

աշխա տանք նե րը և ապրում ամե նա սուղ 

պայ ման նե րում: Դա տեղիք էր տալիս ապս-

տամ բու թյուն նե րի:

Հռո մե ա կան ստրուկ նե րի ամե նահ զոր ապս-

տամ բու թյու նը տեղի է ունե ցել Ք.ա. 73–71 թ.: 

Այն սկսել են մի խումբ գլա դի ա տոր ներ: 

Վեր ջին ներս ստրուկ մար զիկ ներ էին, որոնք 

կրկե սում մարտն չում էին միմյանց դեմ: 

Ղեկա վա րը Սպար տակն էր: Շու տով նրանց 

միա ցան հազա րա վոր այլ ստրուկ ներ: Շուրջ 

երեք տարի նրանք ավե րում էին հռո մե ա-

կան գյու ղերն ու քաղաք նե րը` պար տու թյան 

մատ նե լով կառա վա րու թյան զոր քե րին:

Միայն ուժե րի գերա գույն լարու մով հռո մե-

ա ցի նե րը հաղ թա նակ տոնե ցին ստրուկ նե րի 

նկատ մամբ: Նրանք կոտո րե ցին ապս տամբ-

նե րի մեծա մաս նու թյա նը, իսկ գերի ընկած-

նե րին կեն դա նի խաչե ցին: Այդ դաժա նու-

թյամբ պետու թյու նը ցան կա նում էր վախ 

ներշն չել բոլոր ստրուկ ներին:

Կոռնելիոս Սուլլա

Հնուց ի վեր հռո մե ա կան 

բանակն աշխար հա զո րա յին 

էր: Հասա րակ գյու ղա ցի նե րը 

նաև զին վոր ներ էին:

Սակայն Ք.ա. II դ. վեր-

ջե րից բանակն սկսեց կրել 

պար տու թյուն ներ: Կատար-

վե ցին բա րե փո խու թյուն ներ, 

և ստեղծ վեց արհես տա վարժ 

բանակ: Ծառա յու թյու նը դար-

ձավ զին վո րի հիմ նա կան 

արհես տը, որի համար նա 

աշխա տա վարձ էր ստա նում:

Կատար վա ծի իմաս տը 

ժամա նա կա կից նե րը հաս կա-

ցան տաս նա մյակ ներ անց. 

«Զին վո րը կտրվել է Հռո մից: 

Նրա իրա կան հայ րե նիքն 

այժմ ռազ մա ճամ բարն է, իսկ 

նրա հայ րը՝ զորահ րա մա նա-

տա րը»:

Հանուն վեր ջի նիս՝ բանա-

կը պատ րաստ էր զենքն ուղ-

ղել Հռո մի դեմ: Եվ դրա նից 

առա ջինն օգտ վեց Սուլ լան: 

Նրա բռնա պե տու թյան հիմ քը 

բանակն էր:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որո՞նք էին գյու ղա ցի ա կան միջին խավի քայ քայ ման պատ ճառ նե րը:

2. Եկամ տի ի՞նչ աղբյուր ներ ուներ հռո մե ա կան ավա գա նին:

3.  Թվար կե՛ք Գրա քոս եղբայր նե րի բարե փո խու թյան ծրագ րի հիմնական 

կետե րը:

4.  Ի՞նչ նպա տակ ուներ Սուլ լան և ի՞նչ միջոց նե րով էր փոր ձում հաս նել դրան:

5.  Ե՞րբ է տեղի ունե ցել հռո մե ա կան ստրուկ նե րի ամե նահ զոր ապս տամ բու-

թյու նը: Ո՞վ էր դրա ղեկա վա րը:

6. Ինչո՞վ ավարտ վեց ստրուկ նե րի ապս տամ բու թյունը:

Քննարկման հարց

Համեմատե՛ք Գրաքոս եղբայրների և Սուլլայի վարած քաղաքակա նու-

թյունը: Ձեր կարծիքով դրանցից ո՞րն էր ավելի արդյունավետ:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Գրաքոս եղբայրներ, արհեստավարժ բանակ, Կոռնելիոս Սուլլա, բռնա-

պետ, գլադիատոր, Սպարտակի ապստամբություն
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§ 24.  ԱՆՑՈՒՄ ՊՐԻՆՑԻՊԱՏԻՆ

Առաջին եռապետությունը

Ստեղծ ված իրա վի ճա կից փոր ձում էին 

օգտ վել ազդե ցիկ պետա կան գոր ծիչ նե րը` 

ձգտե լով Հռո մում հաս տա տելու սեփա կան 

գերիշ խա նու թյու նը: Նրան ցից առանձ նա նում 

էին Գնե ոս Պոմ պե ո սը, Հու լի ոս Կեսա րը և 

Մար կոս Կրա սո սը:

Սկզբում նախընտ րե լի էին Պոմ պե ո սի 

հնա րա վո րու թյուն նե րը: Նա մեծ հեղի նա կու-

թյուն ուներ բանա կում: Համառ պատե րազմ-

նե րով Հռո մի գերա կա յու թյունն Արև ել քում 

տարած վել էր Կով կա սյան լեռ նե րից մին չև 

Եգիպ տոս:

Համոզ վե լով, որ միայ նակ չի կարող հաս-

նել բացար ձակ իշխա նու թյան` Պոմ պե ո սը 

Ք.ա. 60 թ. համա ձայ նու թյան եկավ Կեսա րի 

և Կրա սո սի հետ: Ստեղծ վեց առա ջին եռա պե-

տու թյու նը: Նրանք երե քով սկսե ցին վճռել 

Հռո մի բոլոր կարև որ հար ցե րը: Սակայն 

նրանց միու թյունն անկա յուն էր: Հավա սա-

րակշ ռու թյու նը խախտ վեց, երբ Կրա սո սը 

Ք.ա. 53 թ. զոհ վեց պար թև նե րի դեմ ձեռ նար-

կած պատե րազ մում:

Ասպա րե զում մնա ցին Պոմ պե ո սը և Կեսա-

րը: Նրանց հարա բե րու թյուն նե րը լար ված 

էին: Յու րա քան չյու րը ձգտում էր մենիշ խա-

նու թյան: Պոմ պե ո սը ցան կա նում էր հաս նել 

դրան խաղաղ ճանա պար հով՝ համա գոր-

ծակ ցե լով Ծերա կույ տի հետ: Մինչ դեռ Կեսա-

րը նախընտ րեց զենքը: 

Գնեոս Պոմպեոս

Մարկոս Կրասոս
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 Քաղաքացիական պատերազմը և 

Կեսարի բռնապետությունը  

Ք.ա. 49 թ. Կեսարն իր բանա կով անցավ 

Ռու բի կոն գետը, որն Իտա լի ա յի սահ մանն 

էր: Նա գիտակ ցում էր, որ պատե րազմ է 

սկսում: «Վիճա կը գցված է» խոս քե րով 

Կեսարն իր բանա կն առաջ նոր դեց դեպի 

Հռոմ:

Պատե րազ մը դաժան էր և արյու նա լի: 

Զոհ վեց Պոմ պե ո սը, նրա կողմ նա կից նե րը 

պար տու թյուն կրե ցին: Հռո մե ա կան տերու-

թյան ամբողջ տարած քում՝ Իսպա նի ա յից 

մին չև Եփրատ, Բրի տա նի ա յից մին չև Հյու-

սի սա յին Աֆրի կա, հաս տատ վեց Կեսա րի 

իշխա նու թյու նը:

Հաս նե լով իր նպա տա կին՝ Կեսարն աշխա-

տում էր թու լաց նել բանա կի դերը: Նա ձգտում 
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էր բարե նո րո գում նե րի միջո ցով համա ձայ-

նու թյուն ստեղ ծել: Սակայն դրա նից հար ցի 

էու թյու նը չէր փոխ վում. Հռո մում ոչինչ չէր 

կատար վում առանց Կեսա րի կամ քի: Նա 

իսկա կան բռնա պետ էր:

Ավա գա նու ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Կեսա րի 

դեմ դավադ րու թյուն կազ մա կեր պե ցին: Եվ 

Ք.ա. 44 թ. Կեսա րը սպան վեց  Ծե րա կույ տի 

դահ լի ճում: Բռնա պե տու թյան այս նոր փոր ձը 

նույն պես ավարտ վեց անհա ջո ղու թյամբ: 

Սակայն Հռո մում շատե րը համոզ ված էին, որ 

հին հան րա պե տա կան կար գը անդառ նա լի ո-

րեն փլուզ վում է: 

 Մենիշխանության հաստատումը 

Հռոմում. Օգոստոսի պրինցիպատը

Գայոս Օկտա վի ա նո սը Կեսա րի զար միկն 

էր ու ժառան գը: Զորա վար Մար կոս Անտո նի-

ո սի հետ նա պայ քար սկսեց հին ավա գա նու 

դեմ: Նրանք հաղ թե ցին և սկսե ցին Հռո մե ա-

կան տերու թյու նը կառա վա րել համա տեղ: 

Արև ել քում կառա վա րում էր Անտո նի ո սը, որի 

իշխա նու թյան կենտ րո նը Եգիպ տոսն էր: 

Օկտա վի ա նո սը Հռո մից կառա վա րում էր 

տերու թյան արևմ տյան մասը: Սակայն 

երկուսն էլ երա զում էին բացար ձակ իշխա-

նու թյուն:

Օկտա վի ա նո սի և Անտո նի ո սի հակա-

մար տու թյու նը լուծ վեց Ք.ա. 31 թ.: Հու նաս-

տա նի արևմ տյան ափին՝ Ակտի ում հրվան-

դա նի մոտ, տեղի ունե ցավ ծովա մարտ: 

Անտո նի ո սը պար տու թյուն կրեց և փախավ 

Եգիպ տոս, ուր իր կնոջ՝ Եգիպ տո սի թագուհի 

Կլե ո պատ րա յի հետ ինք նաս պան եղավ: 

Հու լի ոս Կեսար

Հռո մում խոր անդունդ էր 

գոյա ցել հասա րակ ժողովր դի 

և Ծերա կույ տի միջև: Կեսա-

րը սիրում էր կրկնել. «Ծերա-

կույ տա կան նե րի անհո գի 

մեծամ տու թյու նը ստի պում է 

ինձ դիմել ժողովր դին՝ համա-

տեղ պայ քա րի համար»:

Արդեն Ք.ա. 46 թ. հաղ թե-

լով իր բոլոր հակա ռա կորդ-

նե րին՝ նա կառա վա րում էր 

իբրև բռնա պետ: Լու րեր էին 

պտտվում, թե ցան կա նում է 

թագա վո րա կան գահ և ծիրա-

նի ունե նալ:

Ծերա կույ տի վեր նա խա վի 

շրջա նում ձևա վոր վեց դավադ-

րու թյուն: Առաջ նորդ նե րից էր 

Բրու տո սը՝ բռնա պե տի սիրե-

լին: Ք.ա. 44 թ. մար տի 15–ին 

Կեսա րը սրա խող խող արվեց 

հենց Ծերա կույ տի դահ լի-

ճում: Ասում են՝ նա ընկել է 

իր հակառակորդ Պոմ պե ո սի 

արձա նի մոտ:
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Հռո մե ա կան տերու թյու նում հաս տատ վեց 

Օկտա վի  ա նո  սի  մե նիշ  խա նու  թ յո ւնը 

(Ք.ա. 27– Ք.հ. 14 թթ.):

Օկտա վի ա նո սը գոր ծում էր զգույշ և 

հավա սա րակշռ ված: Ցույց էր տալիս, թե 

վերա կանգ նում է «բարի և հին հան րա պե-

տու թյու նը»: Ներ կա յա նում էր իբրև Հռո մի 

հասա րակ քաղա քա ցի, որը մնա ցած նե րից 

տար բեր վում է միայն հեղի նա կու թյամբ: 

Իրա կա նում պատ կերն այլ էր: Օկտա վի ա-

նոսն ուներ անսահ ման իշխա նու թյուն, 

վարում էր պետու թյան ամե նա բարձր պաշ-

տոն նե րը: Ամեն բան կատար վում էր միայն 

նրա կամ քով: Նրա անձն սկսեց սրբաց վել: 

Նրան շնորհ վեց Օգոս տոս (Սրբա զան) 

պատ վա նունը:

Իր երկա րա տև կառա վար ման ընթաց քում 

Օգոս տո սը բարե փո խեց Հռո մե ա կան տերու-

թյու նը՝ բանա կը, գան ձարանը, նահանգ նե-

րի կառա վա րու մը: Կար գա վո րեց ունեց ված-

քա յին և ընտա նե կան հարա բե րու թյուն նե րը: 

Նա հովա նա վո րում էր արվես տը, գիտու-

թյու նը, գրա կա նու թյու նը:  Օգոստոսի 

շնորհիվ Հռո մում վերա կանգն վեց խաղա-

ղու թյան և ապա հո վու թյան մթնո լոր տը:

Օգոս տո սի հաս տա տած կառա վար ման 

համա կար գը միա պե տու թյուն էր՝ հան րա-

պե տու թյան քողի տակ: Այն անվա նում են 

նաև պրին ցի պատ, այսինքն` առա ջին քաղա-

քա ցու կառա վա րում:

Այս դեպ քե րով սկսվում է Հռո մի պատ մու-

թյան կայ սե րա կան դարաշր ջա նը:

Գայոս Օկտա վի ա նոս (Օգոս տոս)

Կեսա րի քրոջ թոռն էր: 

Կտա կով ճանաչ վել էր նրա 

ժառան գոր դը: Հռո մե ա կան ժո-

ղո վուրդն ու բանակն ընդու նե-

ցին նրան ու սատա րե ցին:  

Պատա նին վեր լու ծել և 

հաս կա ցել էր Կեսա րի կոր-

ծան ման պատ ճա ռը: Անց նե-

լով քաղա քա ցի ա կան պատե-

րազ մի թոհու բո հի միջով և 

հաղ թե լով իր բոլոր հակա-

ռա կորդ նե րին՝ նա չցան կա-

ցավ բռնագ րա վել գերա գույն 

իշխա նու թյու նը: Հասավ նրան, 

որ «Ժողո վուրդն ու Ծերա-

կույ տը նրան խնդրե ցին հոգ 

տանել հայ րե նի քի մասի ն»:

Չու ներ Կեսա րի ո՛չ ռազ մա-

կան, ո՛չ էլ ճար տա սա նա կան 

ընդու նա կու թյուն նե րը: Բայց 

ուներ մի մեծ տաղանդ՝ իր շուր-

ջը համախմ բե լու ընդու նակ 

մարդ կանց և ստի պե լու նրանց 

ծառա յել ընդ հա նուր գոր ծին: 

Չափա վոր էր ու համեստ: 

Օրենք, կարգ ու կանոն հաս-

տա տեց ամե նուր՝ սկսած ըն-

տա նի քից մին չև տերու նա կան 

պալատ, Հռո մից մին չև հեռա-

վոր նահանգ ներ:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ովքե՞ր էին փորձում Հռոմում հաստատել սեփական գերիշխանությունը:

2.  Ե՞րբ է ստեղծվել առաջին եռապետությունը Հռոմում: Ովքե՞ր ձևա վո րեցին 

այն:

3.  Պոմպեոսի և Կեսարի միջև ինչո՞ւ պատերազմ սկսվեց: Ի՞նչ ավարտ ունեցավ 

այն:

4.  Ինչո՞ւ ավագանու ներկայացուցիչները դավադրություն կազմակերպե ցին 

Կեսարի դեմ:

5.  Հռոմեական տերության ո՞ր մասերում էին իշխում Օկտավիանոսը և 

Անտոնիոսը:

6. Ինչո՞վ ավարտվեց նրանց միջև հակամարտությունը:

7. Ի՞նչպես է կոչվում Օգոստոսի հաստատած կառավարման համակարգը:

Գործնական առաջադրանք

Ներկայացրե՛ք Կեսարի և Օկտավիանոսի պատմական կերպարները և 

համեմատե՛ք:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Գնեոս Պոմպեոս, Հուլիոս Կեսար, Մարկոս Կրասոս, եռապետություն, 

«Վի ճակը գցված է», մենիշխանություն, Օկտավիանոս Օգոստոս, Ան տո-

նիոս, Ակտիումի ծովամարտ, պրինցիպատ
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§ 25.   ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ 
           ԾԱՂԿՈՒՄՆ ՈՒ ԱՆԿՈՒՄԸ

Տերության «ոսկեդարը»

Միա պե տու թյան ամրապն դումն ընթա-

նում էր վայ րի վե րում նե րով: Եղավ մի շրջան 

(96–180 թթ.), երբ միա պետ նե րը շեշտ ված 

հար գան քով էին վերա բեր վում հան րա պե-

տա կան ավան դույթ նե րին: Այդ ընթացքում 

տերու թյու նը ծաղ կում էր: Անվ տանգ էին երկ-

րի սահ ման նե րը, կար գա վոր ված էին պետա-

կան կառա վար ման բոլոր մակար դակ նե րը:

Մեծ առա ջըն թաց ապրեց մշա կույ թը: 

Կառուց վե ցին բազմաթիվ շքեղ շինու թյուն-

ներ: Ճանա պարհ նե րի ցան ցով Հռո մը կապ-

վեց տերու թյան ամե նա հե ռա վոր նահանգ նե-

րի հետ: Հատ կա պես տպա վո րիչ էին հռո մե-

ա կան կամուրջ ներն ու ջրմուղ նե րը:

Այդ շրջա նը հռո մե ա ցի նե րը կապում էին 

երկու կայս րե րի անուն նե րի հետ: Առա ջի նը 

Մար կոս Տրա յա նոսն էր (98–117 թթ.): Նրա 

օրոք Հռո մե ա կան կայսրու թյու նը հասավ իր 

ռազ մա կան հզո րու թյան գագաթ նա կե տին: 

Հաղ թա նակ ներ տանե լով Հռո մի բոլոր 

սահ ման նե րում՝ Տրա յա նո սը ծնկի բերեց 

նաև ամե նահ զոր հակա ռա կոր դին` Պար-

թևս տա նին: Սակայն Տրա յա նո սից հետո 

Հռո մը վերա դար ձավ իր հին սահ ման-

ներին:

Մյուս կայս րը Մար կոս Ավրե լի ոսն էր 

(161–180 թթ.): Նա խոշոր իմաս տա սեր և 

հմուտ պետա կան գոր ծիչ էր: Նրա կար ծի-

քով՝ անի մաստ էր ընդ լայ նել տերու թյու նը: Մարկոս Տրայանոս
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Անհ րա ժեշտ էր բարձ րաց նել բնա կիչ նե րի 

բարե կե ցու թյունն ու ապա հո վու թյու նը, 

որպես զի նրանք հպար տա նան, որ ապրում 

են Հռո մի հովա նու ներ քո:

 Ճգնաժամը և դրա 

հաղթահարման փորձը

«Ոսկե դա րի ց» հետո տերու թյու նում ուժե-

ղա ցան հակա սու թյուն նե րը: Խախտ վեց ներ-

քին հավա սա րակշ ռու թյու նը: Դրա նից օգտ-

վե լով՝ հարև ան բար բա րոս ժողո վուրդ նե րը 

սկսե ցին ավե րել նրա տա րածք նե րը:

Տերու թյու նը համախմ բե լու նպա տա կով 

212 թ. հրո վար տա կով նրա բոլոր ազատ բնա-

կիչ նե րը ճանաչ վե ցին Հռո մի քաղա քա ցի: 

Բայց դա նրանց արդեն ոչ մի առա վե լու թյուն 

չէր տալիս:

Հռոմն անզոր էր կասեց նե լու թշնա մի նե րի 

հար ձա կում նե րը: Թու լա ցել էր կենտ րո նա-

կան իշխա նու թյու նը: Տերու թյան տար բեր 

ծագե րում սկսվե ցին լեգի ոն նե րի ապս տամ-

բու թյուն ներ: Դրանց հրա մա նա տար նե րը 

հաճախ իրենց կայսր էին հռչա կում և արշա-

վում սեփա կան մայ րա քա ղա քի դեմ: Շատերն 

սկսե ցին հաս կա նալ, որ Օգոս տո սի ստեղ-

ծած «քողարկ ված միա պե տու թյու նը» սպա-

ռել է իր հնա րա վո րու թյուն նե րը: Դրան ցից էր 

նշա նա վոր զորա վար, կայսր Դիոկ ղե տի ա նո-

սը (284–305 թթ.):

Բանա կի օժան դա կու թյամբ հռչակ վե լով 

կայսր`  նա Հռո մե ա կան կայսրու թյու նում 

հաս տա տեց բացար ձակ միա պե տու թյուն: 

Հան րա պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րը 

վերաց վե ցին կամ պահ պան վե ցին ձևա կա նո-

րեն: Բոլոր կարև որ հար ցե րը լուծ վում էին 

Մարկոս Ավրելիոս
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կայ սե րա կան արքու նի քում: Բազ մա պատկ-

վեց պաշ տո նյա նե րի թվա քա նա կը:

Հսկա յա ծա վալ տերու թյու նը կառա վա րե-

լու համար Դիոկ ղե տի ա նոսն ընտ րեց կառա-

վար չա կից: Ինքը կառա վա րում էր արև ե լյան 

հարուստ նահանգ նե րում, իսկ կառա վար չա-

կի ցը՝ արև մուտ քում: Հռոմն արդեն կորց րել 

էր իր դերը, թեպետ շարու նա կում էր համար-

վել մայ րա քա ղաք:

Բարե փոխ վեց բանա կը, փորձ կատար վեց 

զորաց նե լու հռո մե ա կան ավան դա կան հոգև-

որ արժեք նե րը և կրո նը: Հալա ծանք ներ 

սկսվե ցին տերու թյու նում մեծ տարա ծում 

գտած քրիս տո նե ու թյան դեմ:

Տերության բաժանումն ու անկումը

Դիոկ ղե տի ա նո սի ձեռ նար կում նե րը չկա-

րո ղա ցան փրկել դրու թյու նը: Նրա նից հետո 

վերսկս վե ցին իշխա նու թյան համար պատե-

րազմ նե րը: Հաղ թեց  Կոնս տան տի նոս Մեծը: 

Նա իր մայ րա քա ղա քը դարձ րեց (330 թ.) Բոս-

փո րի նեղու ցի ափին գտնվող հու նա կան 

Բյու զան դի ոն քաղա քը: Նա քաղա քը վերա-

կա ռու ցեց շքեղ շինու թյուն նե րով և կոչեց իր 

անու նով` Կոս տանդ նու պո լիս:

Սակայն գնալով ակնե րև էր դառ նում Հռո-

մե ա կան կայս րու թյան արև ե լյան և արև-

մտյան հատ ված նե րի տար բե րու թյու նը: Արև-

ելքն անհա մե մատ ավե լի զար գա ցած էր, իսկ 

արև մուտ քում գերա կա յում էին գյու ղա կան 

կյանքն ու կեն ցա ղը: Ի վեր ջո դա հան գեց րեց 

տերու թյան բաժան մա նը:  395 թ. այն տրոհ-

վեց  երկու ինք նու րույն կայս րու թյուն նե րի՝ 

Արև ե լյան կայս րու թյան և Արևմ տյան կայս-

րու թյան:

Դիոկ ղե տի ա նոսի պատկերով 

ոսկեդրամ

Նրա ջան քե րով Հռո մե ա կան 

կայսրու թյու նում հաս տատ վեց 

կառա վար ման նոր համա կարգ: 

Դա ստա ցել է դոմի նատ անվա-

նու մը: Այսինքն՝ տիրոջ բացար-

ձակ իշխա նու թյուն: Ամեն բան 

դրվեց արքու նի քի և պաշ տո-

նե ու թյան խստիվ հսկո ղու թյան 

տակ՝ բանակ, նահանգ ներ, 

տնտե սու թյուն:

Դիոկ ղե տի ա նո սը մտա ծում 

էր, որ Հռո մին սպառ նա ցող 

ամե նա մեծ վտան գը իշխա նու-

թյան ժառան գա կա նու թյունն է: 

Ուս տի որո շեց, որ ինքն ու իր 

կառա վար չա կի ցը կկա ռա վա-

րեն քսան տարի: Ապա կհե ռա-

նան՝ իշխա նու թյու նը հանձ նե լով 

իրենց ընտ րած փոխա րի նող նե-

րին: 305 թվա կա նին նա թողեց 

իշխա նու թյու նը:

Ասում են՝ մի անգամ, երբ 

Հռոմն ապրում էր ծանր օրեր, 

նրան խնդրե ցին վերա դառ նալ: 

Ի պատաս խան՝ ասաց. «Ի՞նչ 

իմաստ ունի, բարե կամ նե՛րս, 

մի տեսե՛ք, թե ինչ լավ կաղամբ 

եմ աճեց նում»:
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Արև ե լյան կայս րու թյունն աստի ճա նա-

բար վերա կա ռուց վեց և կյան քի կոչեց մի 

նոր տերու թյան` Բյու զան դի ա յին: Վեր ջինս 

գոյա տև եց ավե լի քան հազար տարի: Այլ 

կերպ ընթա ցավ արևմ տյան հատ վա ծի 

պատ մու թյու նը: Այն անընդ հատ թու լա նում 

էր, իսկ բար բա րոս ժողո վուրդ նե րի՝ հոնե-

րի, գոթե րի, վան դալ նե րի արշա վանք նե րը 

գնա լով ավե լի ահար կու էին դառ նում: 

Նրանք թափան ցում էին նույ նիսկ Իտա լի-

ա յի խոր քե րը: Հռո մը բազ միցս գրավ վեց ու 

կողոպտ վեց: Ի վեր ջո՝ Արևմ տահ ռո մե ա կան 

կայս րու թյու նը 476 թ. դադա րեց գոյու թյուն 

ունե նա լուց:

Կոնս տան տի նոս Մեծ

307–323 թթ. Հռո մե ա կան տերու թյու նում ընթա նում էին 

գահա կա լա կան կռիվ ներ: Բազ մա թիվ հակա ռա կորդ նե րից 

հաղ թեց Կոնս տան տի նոս Մեծը:

Նա փոր ձեց շարու նա կել Դիոկ ղե տի ա նո սի բարե փո-

խու թյուն նե րը: Սակայն հակա ռակ նրան՝ քրիս տո նյա նե րի 

նկատ մամբ բարե հաճ էր: Կար ծում էր, որ նրանց պետք է 

օգտա գոր ծել տերու թյան ամրապնդ ման համար:

313 թ. Միլա նի հրո վար տա կով քրիս տո նե ու թյու նը տե-

րու թյան այլ կրոն նե րին հավա սար ճանաչ վեց: 325 թ. կայ-

սեր հովա նա վո րու թյամբ Նիկի ա յում հրա վիր վեց հա մա ք-

րիս տո նե ա կան առա ջին ժողո վը:

Կայս րը մահա ցավ ռազ մար շա վի ժամա նակ: Ասում են՝ 

նրան երև ա ցել է լու սե ղեն մի խաչ, և երկ նա յին ձայնն ասել 

է. «Սրա նով կհաղ թես»: Մահ վան մահ ճում Կոնս տան տի նոս 

Մեծը մկրտվել է և մահա ցել իբրև քրիս տո նյա:

Կոնս տան տի նոս Մեծի ոսկե-

դրա մը, ուր նա պատ կեր ված է 

«Արևի աստ ծո» հետ, որը կոչ 

է հպա տակ ժողո վուրդ նե րին 

ճանա չելու Օգոս տո սի իշխա-

նու թյու նը:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ո՞ր ժամա նա կաշր ջանն է համար վում Հռո մե ա կան կայս րու թյան «ոսկե դա-

րը»: Ինչո՞ւ:

2.  Ի՞նչ քաղա քա կա նու թյուն էին վարում Մար կոս Տրա յա նո սը և Մար կոս Ավրե-

լի ո սը կայս րու թյու նը ամրապն դե լու նպա տա կով:

3.  Ի՞նչ նպա տակ էր հետապն դում 212 թ. հրո վար տա կը: Այն տվե՞ց սպաս ված 

արդյուն քը:

4. Ո՞վ էր Դիոկ ղե տի ա նո սը: Կառա վար ման մեջ ի՞նչ նորու թյուն մտցրեց նա:

5. Ո՞ւմ օրոք և ե՞րբ փոխ վեց կայս րու թյան մայ րա քա ղա քը:

6. Ինչո՞ւ տրոհ վեց Հռո մե ա կան կայս րու թյու նը:

Գործնական աշխատանք

Լրացրե՛ք տարեթվերին համապատասխան պատմական փաստերը. 

96–180 թթ.,   98–117 թթ.,   161–180 թթ.,  330 թ. ,  395 թ.,  476 թ.: 

Նոր հասկացություններ, անուններ

Հռոմեական կայսրության «ոսկեդարը», Մարկոս Տրայանոս, Մարկոս Ավ-

րե լիոս, Դիոկղետիանոս, բացարձակ միապետություն,  կառա վար չակից, 

Արևմտյան Հռոմեական կայսրություն, Կոնստանտինոս Մեծ, Կոստանդ-

նուպոլիս, Բյուզանդիա



ՀԻՆ ՀՌՈՄ

135

§ 26.  ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿՐՈՆԸ

Բազմաստվածությունը

Հին հռո մե ա ցի նե րը երկրպագում էին բազ-

մա թիվ աստ ված նե րի: Դրանք ներ կա յաց նում 

էին բնու թյան և հասա րա կու թյան ուժե րը: 

Հեթա նո սա կան աստ ված նե րը միա վոր ված 

էին մեկ ընտա նի քի մեջ: Համա ձայն հռո մե ա-

կան պատ կե րա ցում նե րի՝ ողջ տիե զեր քը 

նույնպես մեկ միաս նա կան ընտա նիք էր, 

որտեղ ամեն ոք կատա րում էր իր պար տա-

կա նու թյունները: Հռո մե ա կան գլխա վոր 

աստ ված նե րը հու նա կա նի պես 12–ն էին:

 Յուպիտերը աստվածների հայրն էր, 

երկնքի, ամպրոպի, օրենքի դիցը: 

Յունոնան՝ Յուպիտերի կինը, աստված-

ների մայրն էր, ընտանիքի դիցուհին:

Կվիրինը հասարակական կարգի և արդա-

րու թյան դիցն էր:

Մարսը ռազմի դիցն էր:

Վեներան սիրո և գեղեցկության դիցու-

հին էր:

Միներվան արհեստների, արվեստների, 

իմաստության և ռազմի դիցուհին էր:

Նեպտունը գետերի, լճերի, ծովերի, 

օվկիա նոսի դիցն էր:

Վուլկանը ընդերքի, հրաբխի, դարբնու-

թյան դիցն էր:

Մերկուրիոսը Յուպիտերի բանբերն էր, 

առևտ րի, ճանապարհների, նավագնացու-

թյան դիցը:

Դիանան անտառների, բուսականության, 

լուսնի դիցուհին էր:

Հռոմի Պանթեոնի 

ներքին հարդարանքը՝

Ջովանի Պաոլո Պանինի, 

XVIII դ.

Միներվա աստվածուհին.

խճանկար
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Սատուրնոսը երկրագործության, բեր-

քատվության, առատության դիցն էր:

Լիբերոսը խաղողի, գինու դիցն էր:

Կային նաև բազում տեղա կան աստ վա ծու-

թյուն ներ: Հռո մե ա ցի նե րը հատուկ ակնա-

ծան քով էին վերա բեր վում նախ նի նե րի 

հիշա տա կին: Պաշ տում էին նրանց՝ իբրև 

ընտա նի քի պահա պան ոգի նե րի: Աստ ված-

նե րին ու նախ նի նե րին նվիր ված շատ տոներ 

կային: Այսու հան դերձ, հռո մե ա ցի նե րի և 

աստ ված նե րի հարա բե րու թյուն նե րը բավա-

կան գործ նա կան էին: Դիմե լով վեր ջին նե-

րիս՝ նրանք սովո րա բար կրկնում էին. «Տալիս 

եմ, որ տաս»: Այսինքն՝ քեզ նվեր ներ եմ բերել 

և երկր պա գում եմ, որպես զի դու էլ ինձ տաս 

այն, ինչ ուզում եմ:

 Քրիստոնեության ծագումը և 

տարածումը  

Առա ջին դարում Պաղես տի նում ձևա վոր-

վեց մի նոր կրոն` քրիս տո նե ու թյու նը: Այն 

նվիր ված էր Տիե զերքն արա րող ամե նա կա-

րող Աստ ծու պաշ տա մուն քին: Աստ ված հայ-

րա կան սիրով է վերա բեր վում աշխար հին ու 

մարդ կանց և հանուն նրանց աշխարհ է 

առա քել իր միակ որդուն` Հիսուս Քրիս տո-

սին: Նա փրկիչ է. եկել է աշխարհ, որպես զի 

մարդ կանց ցույց տա ճշմա րիտ կյան քի 

ուղին:

Քրիս տո սի հետև որդ նե րը հավա տում էին, 

որ կատա րե լով նրա պատ վի րան նե րը` 

կարող են ապրել երջա նիկ կյան քով, իսկ 

մահ վա նից հետո հայտն վել դրախ տում: 

Քրիս տո նյա նե րի հա մայնք  նե րը սկզբնա-

կան շրջա նում սակա վա թիվ էին` բաղ կա ցած 

Մար կոս Ավրե լի ոսն իր տոհ-

մա կից նե րի հետ՝ Յու պի տե րի 

տաճա րում զոհա բե րու թյան 

ծի սա  կար գի ժամա նակ
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հիմ նա կա նում ստո րին խավե րի ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րից: Նրանց հետապն դում էին և 

ենթար կում կտտանք նե րի: Հայտնի են դեպ-

քեր, երբ նրանց կեն դա նի այրել են կամ 

կրկես նե րում գցել գիշա տիչ նե րին ի կեր:

Սակայն  հետա գա յում վերա բեր մունքն 

աստի ճա նա բար փոխ վեց:  Քրիս տո նյա նե-

րին սկսեցին հարել նաև վեր նա խա վի շատ 

ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Քրիս տո նե ու թյու նը 

տարած վեց Հռո մե ա կան կայսրու թյան 

բոլոր ծագե րում՝ Ասո րի քում, Եգիպ տո սում, 

Փոքր Ասի ա յում, Հու նաստանում, Իտա լի ա-

յում, ավե լի ուշ նաև Իսպա նի ա յում, Գալլի-

ա յում, Բրի տա նի ա յում և այլուր: Ամե նու րեք 

ստեղծ վե ցին նրանց համայնք ներն՝ իրենց 

հոգև որ հովիվ նե րով ու առաջ նորդներով: 

Մարդ կանց հրա պու րում էր այն, որ քրիս-

տո նե ու թյու նը ճանա չում էր Աստ ծու առաջ 

բոլո րի  ազա տու թյու նը և հավա սա րու թյու-

նը՝  անկախ ունեց ված քից, դիր քից, ազգու-

թյու նից:

Քրիս տո նե ու թյան տարած ման գոր ծում 

մեծ նշա նա կու թյուն ունե ցավ նրանց Սուրբ 

Գիր քը՝ Աստ վա ծա շուն չը: Այն բաղ կա ցած է 

Հին և Նոր Կտա կա րան նե րից: Նոր Կտա կա-

րա նը բաղկացած է չորս Ավե տա րան նե րից: 

Այն նվիր ված է Քրիս տո սի և նրա տաս ներ կու 

աշա կերտ նե րի (առա քյալ ներ) գոր ծե րին և 

ուս մուն քին:

Վեր ջին մեծ հալա ծանք նե րը քրիս տո նյա-

նե րի նկատ մամբ կատար վե ցին Դիոկ ղե տի-

ա նո սի օրոք (301 թ.): Սակայն հռո մե ա կան 

վեր նա խա վի շրջա նում հասու նա նում էր այն 

գաղա փա րը, որ քրիս տո նե ու թյու նը հասա-

րա կու թյան միա վոր ման կարև որ միջոց է: 

Հիսուս Քրիստոսի 

սրբապատկերը. VI դար,

Սուրբ Եկատերինայի վանք, 

Եգիպտոս
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Նրանց ազդե ցու թյամբ ընդուն վեց Միլա նի 

հրո վար տա կը (313 թ.), որով քրիս տո նե ու-

թյու նը հավա սար ճանաչ վեց  այլ կրոն նե րին 

և ստա ցավ գոր ծու նե ու թյան ազա տու թյուն: 

Այս գոր ծըն թա ցի ավար տը եղավ այն, որ  

հետա գա յում (381 թ.) քրիս տո նե ու թյու նը դար-

ձավ Հռո մե ա կան կայսրու թյան պաշ տո նա-

կան կրո նը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Քանի՞ աստվածներ կային հռոմեական դիցարանում:

2.  Սովորաբար հռոմեացիները աստվածներին դիմելիս ի՞նչ էին ասում, ի՞նչ 

էր դա նշանակում:

3.  Ե՞րբ է առաջացել քրիստոնեությունը:  Ո՞վ է Քրիստոսը և ի՞նչ առաքելու-

թյամբ էր եկել աշխարհ:

4. Ի՞նչ է Աստվածաշունչը, քանի՞ մասից է բաղկացած:

5.  Ո՞ր թվականին կայսրության տարածքում քրիստոնեությունը ճանաչ վեց 

այլ կրոններին հավասար: Իսկ պաշտոնական կրո՞ն:

Գործնական աշխատանք

Լրացրե՛ք հռոմեականին համա պատաս խանող աստվածների անուն ները 

հին հունական և հայկական դիցարանից:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Յուպիտեր, Յունոնա, Մարս, Վեներա, Միներվա, Հիսուս Քրիստոս, 

Պաղեստին, քրիստոնեություն, Միլանի 313 հրովարտակ, Սուրբ Գիրք 
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§ 27.  ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Կրթությունը 

Հռո մե ա ցի նե րի լեզուն լատի նե րենն էր: 

Դրա գրա վոր արտա հայտ ման համար 

ստեղծ վել էր 24 տառից բաղ կա ցած այբու-

բեն:  Այդ այբուբենից այժմ էլ օգտ վում են 

շատ ժողո վուրդ ներ:

Հռո մե ա կան պետու թյունն զգում էր գրա-

գետ մարդ կանց պահանջ: Ուս տի Ք.ա. II 

դարից սկսած՝ ստեղծ վեց տար րա կան 

դպրոց նե րի համա կարգ` պար տա դիր բոլոր 

քաղա քա ցի նե րի համար: Երե խա նե րը սովո-

րում էին գրել, կար դալ և հաշ վել: Ծանո թա-

նում էին իրենց հայ րե նի քի պատ մու թյան 

դրվագ նե րին:

Դրա նից հետո կրթու թյու նը վճա րո վի էր: 

Կային միջին և բարձր կար գի դպրոց ներ, 

որտեղ աշա կերտ նե րը խորաց նում էին գիտե-

լիք նե րը քերա կա նու թյան, ճար տա սա նու-

թյան և իրա վա գի տու թյան մեջ: Առա վել 

ընդու նակ նե րը կրթու թյու նը շարու նա կում 

էին հել լե նիստա կան կենտ րոն նե րում` 

Աթենք, Ալեք սանդ րիա, Հռո դոս: Նրանք դառ-

նում էին հռո մե ա կան պետու թյան և մշա կույ-

թի ակա նա վոր դեմ քեր. օրի նակ` Պոմ պե ո սը, 

Կեսա րը, Կատոն Կրտսե րը և ուրիշներ:

Գրականությունը 

Հեռա վոր ժամա նակ նե րում հռո մե ա ցի նե-

րի մեջ տարած ված էին առաս պել ներն ու 

ասքե րը աստ ված նե րի և հերոս նախ նի նե րի 

մասին: Գրի ու գրա կա նու թյան տարած ման 

Վերգիլիոսն Օգոստոսի համար 

ընթերցում է իր «Էնեական» 

պոեմը:

Պոե մում բանաս տեղ ծը շարադ-

րել է Հռո մի պատ մու թյու նը՝ 

սկսած առաս պե լա կան նախա-

հայր Էնե ա սից մին չև Օգոս տոս:
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հետ երև ա ցին արհես տա վարժ գրող ներ: 

Հատ կան շե լի են բանաս տեղծ ներ Վեր գի լի-

ո սը և Հորա ցի ո սը, ովքեր գովեր գել են Օգոս-

տո սի դարաշր ջա նը:

Զար գա ցավ նաև ճար տա սա նու թյու նը: 

Աշխար հա ժո ղո վում, Ծերա կույ տում և դա-

տա րան նե րում հնչող տրա մա բան ված և հյու-

թեղ խոս քը մեծ կարև ո րու թյուն ուներ որո-

շում ներ կայաց նե լիս: Ի հայտ եկան խոշոր 

ճար տա սան ներ, որոնց ճառե րը հրա տա րակ-

վում և ուսում նա սիր վում էին: Նրան ցից 

խոշո րա գույ նը Մար կոս Կիկե րոնն էր: 

Գիտությունը  

Հռո մե ա կան գիտու թյունն առա վե լա բար 

կիրա ռա կան բովան դա կու թյուն ուներ: 

Ստեղծ վել են կյան քի տար բեր բնա գա վառ-

նե րին նվիր ված աշխա տու թյուն ներ: Առանձ-

նա նում են Կատոն Ավա գի՝ գյու ղատն տե սու-

թյան, Վիտ րու վի ո սի՝ ճար տա րա պե տու թյան 

մասին ընդ հան րաց նող գոր ծե րը:

Վինչենցո Ֆոպպա

«Մանուկ Կիկերոնը 

ընթերցանության պահին»
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Ստեղծ վել են հան րա գի տա կան բնույ թի 

աշխա տու թյուն ներ, որոնք նպա տակ ունե ին 

ի մի բերե լու տար բեր գիտու թյուն նե րի 

արդյունք նե րը: Այդ առու մով հիշա տա կե լի է 

Պլի նի ոս Ավա գը: Ակնա ռու էին հաջո ղու-

թյուն նե րը պատ մագ րու թյան և իրա վա գի-

տու թյան բնա գա վա ռում:

Հռո մե ա կան ճար տա րա գի տու թյունն օգ-

տա  գոր ծում էր գիտու թյան նվա ճում նե րը 

զուտ գործ նա կան խնդիր ներ լու ծե լու համար: 

Ստեղծ վում էին աշխա տան քի նոր գոր ծիք-

ներ ու սար քեր: Կառուց վում էին ճանա պարհ-

ներ, կամուրջ ներ, ջրմուղ ներ:

 Ճարտարապետությունը և 

կերպարվեստը

Հռո մե ա կան կառույց ներն աչքի էին ընկ-

նում իրենց չափե րով ու հորին ված քի բար դու-

թյամբ: Դրան հաս նում էին մաթե մա տի կա-

կան ճշգրիտ հաշ վարկ նե րով և բետո նի 

կիրառ մամբ: Վեր ջինս ստա նում էին կրա քա-

Կոլիզեում

Հսկա մի ամֆի թատ րոն է, 

որն այսօր էլ կանգ ուն է 

Հռո մի կենտ րո նում:

Նախա տես ված էր թատե րա կան 

և գլա դի ա տո րա կան ներ  կա յա-

ցում նե րի համար:
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րի լու ծույ թի և հրաբ խա յին մոխ րի համադ րու-

թյամբ: Դա իսկա կան հեղաշր ջում առա ջաց-

րեց շինա րա րա կան արվես տում: Երև ա ցին 

միա ձույլ պատեր, կա մար ներ, գմբեթ ներ:

Ասվածն իր արտա հայ տու թյունն է գտել 

Հռո մի Ֆորու մում (հրա պա րակ), որն աչքի է 

ընկ նում պալա տա կան շինու թյուն նե րով, 

տաճար նե րով, հաղ թա կա մար նե րով: Քիչ 

հեռու խոշո րա գույն մար զա հա մա լի րը` Կոլի-

զե ումն էր, որը տեղա վո րում էր 70 000 հան-

դի սա տես: Նույն սկզբուն քով էր կառուց վել 

նաև խոշո րա գույն տաճա րը` Պան թե ո նը: 

Վեր ջի նիս գմբե թը հիմա էլ կան գուն է և 

համար վում է աշխար հում խոշո րա գույն նե-

րից մեկը:

Ճար տա րա պե տա կան շինու թյուն նե րը 

հռո մե ա ցի նե րը զար դա րում էին շքեղ զար-

դա նախ շե րով, քան դակ նե րով ու որմ նա-

նկար նե րով: Պահ պան վել են դրանց բազում 

նմուշ ներ, որոնք աչքի են ընկ նում կատար-

ման բարձր վար պե տու թյամբ: Դրան ցում 

արտա ցոլ ված են հռո մե ա ցի նե րի կյան քի 

տար բեր կող մե րը: Այս առու մով հատ կան շե-

լի է Տրա յա նո սի հաղ թա սյու նը, որի վրա 

պատ կեր ված են պատ մու թյան կարև ո րա-

գույն իրա դար ձու թյուն ները: 

Տրայանոսի հաղթասյունը և դրանից մի հատված
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ո՞րն էր հռոմեացիների լեզուն: Քանի՞ տառից էր կազմված նրանց 

այբուբենը:

2. Կրթական ի՞նչ համակարգ կար Հռոմեական տերությունում:

3.  Թվարկե՛ք հռոմեական գրականության և գիտության հայտնի ներկա-

յացուցիչների:

4.  Ի՞նչ է ճարտասանությունը: Հայտնի ի՞նչ ճարտասանների կարող եք նշել:

5.  Նշե՛ք հռոմեական ճարտարապետության մի քանի գլուխգործոցներ:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Կատոն Կրտսեր, Վերգիլիոս, Հորացիոս, ճարտասանություն, Մարկոս 

Կիկերոն, Կատոն Ավագ, Պլինիոս Ավագ, Վիտրուվիոս, Կոլիզեում, Պան-

թեոն, բետոն, Հռոմի ֆորում, Տրայանոսի հաղթասյուն
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ԲԱԺԻՆ  5 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  Իտա լի ան իր բնա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով պայ ման ներ է  ստեղ ծել 

համաշ խար հա յին մեծա գույն տերու թյուն նե րից մեկի ձևա վոր ման համար: 

Միջին Իտա լի ա յում ձևա վոր վեց մի քաղաք–պետու թյուն, որն իր հիմ նադ-

րի անու նով կոչ վեց Հռոմ: Շուրջ երկու սու կես դար տևեց Հռո մի պատ մու-

թյան արքա յա կան դարաշր ջա նը: Համա ժո ղովր դա կան շարժ ման շնոր հիվ 

Հռո մում հաս տատ վեց հան րա պե տու թյուն (ռես պուբ լիկա):

 Ե՞րբ է հիմ նադր վել Հռոմ քաղա քը և ո՞ւմ անու նով է կոչ վել: Ինչո՞ւ և 

ե՞րբ Հին Հռո մում թագա վո րու թյու նը տապալ վեց, ու ստեղծ վեց հան-

րա պե տու թյուն: 

2.  Նախա պես Հռո մը փոքր պետու թյուն էր: Սակայն Ք.ա. V դարից սկսած՝ 

Հռոմն աստի ճա նա բար հզո րա ցավ և իր տիրա պե տու թյու նը հաս տա-

տեց ողջ Իտա լի ա յում: Պատ ճա ռը հան րա պե տա կան կարգն էր: Անց նե լով 

բազում փոր ձու թյուն նե րի միջով՝ այն կատա րե լա գործ վեց: Համախմ բեց 

հռո մե ա ցի նե րին, ձևա վո րեց միաս նա կան ժողո վուրդ և տվեց հպար տու-

թյուն՝ լինե լու ազատ Հռո մի քաղա քացի:

 Ինչո՞վ ավարտ վեց պատ րիկ նե րի և պլե բեյ նե րի դարա վոր պայ քա-

րը: Գծա պատ կե րի տես քով ներ կա յաց րե՛ք Հռո մի հան րա պե տու թյան 

կառուց ված քը: Ինչ պե՞ս ձևա վոր վեց իտա լա կան համա դաշ նությունը: 

3.  Հռո մը, Ք.ա. III–II դարե րում Իտա լի ա յի սահ ման նե րից դուրս պար տու-

թյան մատ նե լով բազ մա թիվ հակա ռա կորդ նե րի, իր տիրա պե տու թյու նն 

է հաս տա տում Միջերկ րա կան ծովի ամբողջ ավա զա նում: Այս պես Հռո մը 

վերած վեց համաշ խար հա յին տերության:

 Ո՞ր երկր նե րին պար տու թյան մատ նեց Հռո մը, և ինչ պե՞ս ձևա-

վոր վեց Հռո մե ա կան տերու թյու նը: Պետու թյուն նե րի կախ վա ծու թյան 

ի՞նչ աստի ճա նա կարգ ստեղ ծեց Հռո մը: Պար զա բա նե՛ք «Բաժա նի՛ր և 

տիրի՛ր» սկզբուն քի էությունը:

4.  Ք.ա. II դարի վերջին Հռո մի Հանրապետությունում առաջացել էր ճգնա-

ժա մ: Իրա վի ճա կը շտկե լու համար Գրա քոս եղբայր նե րը փոր ձե ցին 

վերա կանգ նել միջին գյու ղա ցի ու թյու նը, սակայն զոհ գնա ցին ավա գա նու 
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դիմադ րու թյա նը: Ճգնա ժա մից դուրս գալու մյուս ուղին փոր ձեց զորա վար 

Սուլ լան` հաս տա տե լով բռնա պե տու թյուն: Դա ավե լի սրեց հակա սու թյուն-

նե րը: Բռնկվեց ստրուկ նե րի ապս տամ բու թյուն՝ Սպար տա կի գլխա վո րու-

թյամբ:  

 Որո՞նք էին հան րա պե տա կան կար գի ճգնա ժա մի պատ ճառ նե րը: 

Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ունե ցան Գրա քոս եղբայր նե րի բարե փո խում նե րը: 

Ինչո՞ւ ճգնա ժա մը հաղ թա հա րե լու Սուլ լա յի փոր ձը դրա կան արդյունք-

ներ չտվեց: Ինչո՞վ է նշա նա վոր Սպար տա կի ապս տամ բու թյու նը:

5.  Հռո մե ա կան հան րա պե տու թյան ճգնա ժա մը Ք.ա. 50–30–ական թվա կան նե-

րին հասավ իր գագաթ նա կե տին: Ծայ րաս տի ճան սրվել էին հակա սու թյուն-

նե րը ունե զուրկ հռո մե ա ցի նե րի և ավա գա նու, նահանգ նե րի ազգա բնակ չու-

թյան և Հռո մի, ստրուկ նե րի և ստրկա տե րե րի միջև: Դա տեղիք տվեց քաղա-

քա ցի ա կան պատե րազ մի և Կեսա րի բռնա պե տու թյան հաս տատ մա նը: 

Սակայն Կեսա րը դար ձավ դավադ րու թյան զոհ: Այլ ճանա պար հով ընթա-

ցավ Օկտա վի ա նո սը: Նրա հաս տա տած կառավարման համակարգը և 

մյուս բարեփոխումները Հռոմեական տերությանը տվեցին ևս երեք հարյուր 

տարվա կյանք:

 Ինչո՞ւ և ե՞րբ Հռո մում ստեղծ վեց առա ջին եռա պե տու թյու նը: Ո՞րն 

էր Կեսա րի բռնա պե տու թյան տապալ ման գլխա վոր պատ ճա ռը: Ի՞նչ 

է պրին ցի պա տը, և ո՞վ է հաս տա տել այն: Բնու թագ րե՛ք Օկտա վի ա նո-

սին, գնա հա տե՛ք նրա դերը Հռո մի պատ մու թյան մեջ:

6.  Հռոմեական տերությունն իր հզորության գագաթ նա կե տին հասավ 

II դարում` տալով ակնա ռու արդյունք ներ կյան քի բոլոր բնա գա վառ նե-

րում: «Ոսկե դա րի ց» հետո, սակայն, տերու թյու նում ծայր առավ քայ-

քա յու մը: Հռո մե ա կան կայս րու թյու նը տրոհ վեց արև ե լյան և արևմ տյան 

հատ ված նե րի: 

 Ո՞ր շրջանն է համար վում տերու թյան «Ոսկե դա րը»: Ինչո՞ւ տերու-

թյան ճգնա ժա մը հաղ թա հա րե լու փոր ձերն ի վեր ջո չհա ջո ղվե ցին: 

Ե՞րբ տրոհ վեց տերու թյու նը և քանի՞ մասի, դրան ցից ո՞րն ավե լի 

կեն սու նակ եղավ: Ինչո՞ւ և ե՞րբ կոր ծան վեց Արևմ տյան Հռո մե ա կան 

կայս րու թյունը:

7.  Հնուց ի վեր հռո մե ա ցի նե րը բազ մաստ ված էին: Հավա տում էին, որ աստ-

ված ներն իրենց բարե կե ցու թյան աղբյուրն են: Առա ջին դարում ձևա վոր-

վեց քրիս տո նե ու թյու նը, որը քարո զում էր մարդ կանց հավա սա րու թյու նը 
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Հայր Աստ ծո առաջ: Չնա յած դաժան հալա ծանք նե րին՝ նոր կրոնն աստի-

ճա նա բար տարած վեց և դար ձավ հռո մե ա կան տերու թյան պաշ տո նա կան 

կրոնը: 

 Ներ կա յաց րե՛ք հին հ ռո մե ա կան դիցա րա նը: Ե՞րբ է առա ջա ցել 

քրիս տո նե ու թյու նը, ինչո՞ւ այն տարած վեց Առա ջա վոր Ասի ա յում և 

Հռո մե ա կան կայս րու թյու նում: Ո՞ր երկ րում է աշխար հում առա ջի նը 

քրիս տո նե ու թյու նը հռչակ վել պաշ տո նա կան կրոն, իսկ Հռո մո՞ւմ:

8.  Հու նա կան և հել լե նա կան մշա կույ թը համադ րե լով իրենց ազգա յին 

ար ժեք նե րին` հին հռո մե ա ցի նե րը ստեղ ծե ցին յու րօ րի նակ մշա կույթ: 

Ստեղծ վե ցին արժեք ներ, որոնք մարդ կու թյան մշա կու թա յին ժառան գու-

թյան անբա ժան մասն են: Դրա շատ նվա ճում ներ արդի ա կան են նաև 

մեր օրերում:

 Կրթա կան ի՞նչ համա կարգ էր գոր ծում Հին Հռո մում: Աղյու սա կի 

տես քով ներ կա յաց րե՛ք հռո մե ա կան մշա կույ թի և գիտու թյան նվա ճում-

ներն ըստ բնա գա վառ նե րի: Թվար կե՛ք հայտ նի մշա կու թա յին գոր ծիչ-

նե րի: Պատ միչ նե րից ո՞ւմ կարող եք նշել, Հայաս տա նի պատ մու թյան 

մասին նրան ցից ովքե՞ր են գրել կամ տեղե կու թյուն ներ հաղորդել: 
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Հնագույն շրջանից մինչև

       Ք.ա. XII հազարամյակ  Հին քարի դար

Ք.ա. XII–X հազարամյակներ Միջին քարի դար

Ք.ա. X–VI հազարամյակի կեսեր Նոր քարի դար

Ք.ա. VI հազարամյակի կեսից – 

      V հազարամյակի վերջ  Պղնձի–քարի դար

Ք.ա. IV հազա րա մյա կի վերջեր Առա ջին պետությունների ձևավորումը 

Եգիպտոսում և Միջագետքում: Եգիպ-

տա կան հիե րոգ լի ֆա յին գրի և շու մե-

րական գաղափարագրի ստեղ ծու մը

Ք.ա. XXXI դ.     Եգիպտոսի միացյալ թագավորության 

ստեղ ծումը

Ք.ա. XXX դ.    Շու մե րա կան քաղաք նե րի վերել քը

Ք.ա. 3000–1100–ական թթ.  Հու նա ս տա նի պատ մու թյան Կրե տե–մի-

կեն յան շրջա նը

Ք.ա. III հազա րա մյա կի սկիզբ Գիլ գա մե շի վիպեր գի ստեղ ծու մը

Ք.ա. մոտ 2600 թ.   Քեոփ սի բուր գի կառու ցու մը

Ք.ա. III հազա րա մյա կի սկիզբ Սեպագ րի ստեղ ծու մը

Ք.ա. 2330–2295 թթ.   Սար գ ոն Աքքա դա ցի. Աքքա դի պետու թյան 

ստեղ ծու մը

Ք.ա. XXII դ.     Էլա մի պետու թյան կազ մա վո րու մը

Ք.ա. XX դ.     Ասորեստանի պետության ստեղծումը

Ք.ա. 1792–1750 թթ.   Համ մու րա պի. Բաբե լո նի արքա

Ք.ա. XVII–XII դդ.   Խեթա կան պետու թյու նը

Ք.ա. XVI–XIII դդ.   Միտան նի պետու թյու նը

Ք.ա. XVI դ.    Խեթա  կան արքա Մուր սի լիս I–ի կող մից 

Բաբե լո նի գլխա վոր աստ ված Մար-

դու կի արձա նի գերե վա րու մը

Ք.ա. 1468–1434 թթ.   Թութմոս III փարավոնի գահակալությունը
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Ք.ա. 1279–1213 թթ.   Ռամ զես II փարա վոնի գահակալությունը

Ք.ա. 1258 թ.    «Հավե րժական բարեկամության» պայ-

մա նագրի կնքումը Եգիպտոսի և 

Խեթական պետության միջև

Ք.ա. XIII դ. կեսեր   Տրո յա կան պատե րազ մը

Ք.ա. XII- IX դդ.   Հու նա ս տա նի պատ մու թյան հոմե րո սյան 

շրջա նը

Ք.ա. XI դ.     Արի ա  կան ցեղե րի ներ խու ժու մը Իրա նից 

Հնդկաս տան

Ք.ա. X դ.    Փյու նի կյան հնչյու նագ րի ստեղ ծու մը

Ք.ա. IX–VIII դդ.   Ասո րես տա նի հզո րու թյան շրջա նը

Ք.ա. IX–VI դդ.   Վանի  թագա վո րու թյու նը (Ուրար տու) 

Հայաս տա նում

Ք.ա. IX դ. վերջին   Կար թ ա գե նի հիմ նադ րու մը փյու նի կե ցի-

նե րի կող մից

Ք.ա. VIII–VI դդ.   Հու նա ս տա նի պատ մու թյան արխա իկ դա-

րա շր ջա նը. հունական մեծ գաղու-

թացումը

Ք.ա. VIII դ.    Այբու բե նի ստեղ ծու մը Հու նաս տա նում

Ք.ա. 782 թ.    Էրեբունիի հիմնադրումը

Ք.ա. 776 թ.    Օլիմ  պի ա կան առա ջին խաղե րը Հու նաս-

տա նում

Ք.ա. 753 թ.    Հռո մ ի հիմ նադ րու մը

Ք.ա. 753–510 թթ.    Հռոմ ի պատմության թագավորության 

շրջանը

Ք.ա. 744–727 թթ.   Թիգլաթպալասար III–ի գահակալությունը

Ք.ա. 612 թ.    Ասո ր ես տա նի մայ րա քա ղաք Նին վեի գրա-

վու մը

Ք.ա. 605–562 թթ.    Նաբու  գո դո նո սորը՝ Բաբե լո նի արքա: 

Կախո վի այգի նե րի և Բաբե լո նի 

աշտա րա կի կառու ցու մը

Ք.ա. VI դ.     Բուդ դա յա կա նու թյան առա ջա ցու մը

Ք.ա. 594 թ.    Սոլո նի բարե փո խու թյուն նե րը Աթեն քում
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Ք.ա. 557 թ.    Պիսիստրատի տիրանիայի սկիզբը

Ք.ա. 550 թ.    Պարս կական տերու թյան հիմ նադ րու մը 

Կյու րոս Մեծի կող մից

Ք.ա. 522–486 թթ.   Դարեհ I–ը՝ Աքե մե նյան արքա

Ք.ա. 510 թ.    Հան րա պե տու թյան հաս տա տու մը Հռո մում

Ք.ա. 506 թ.    Կլիս  թե նե սի բարե փո խու թյուն նե րը Աթեն-

քում

Ք.ա. 500–449 թթ.   Հույն–պարս կա կան պատե րազմ նե րը

Ք.ա. 490 թ.    Մարա թո նի ճակա տա մար տը

Ք.ա. 480 թ.    Սալամինի ճակատամարտը

Ք.ա. 451 թ.    12 տա խ տակ նե րի օրենք նե րի ընդու նու մը 

Հռո մում

Ք.ա. 444–429 թթ.   Պերիկ լե սը՝ Աթեն քի առա ջին ստրա տե գոս

Ք.ա. 431–404 թթ.   Պելո պո նե սյան պատե րազ մը

Ք.ա. 359–336 թթ.    Փիլիպոս II–ի գահակալությունը

Ք.ա. 336–323 թթ.   Ալեք սանդր Մակե դո նա ցի

Ք.ա. 334–325 թթ.    Ալեք ս անդր Մակե դո նա ցու Արև ե լյան 

արշա վան քը. համաշ խար հա յին 

տերու թյան ստեղ ծու մը

Ք.ա. 334–Ք.ա. 30 թթ.  Հել լե  նիզ մի դարաշր ջա նը. աշխար հի միա-

վոր ման առա ջին պատ մա կան փոր ձը

Ք.ա. 332 թ.     Ալեքս անդրիա քաղաքի հիմնումը Եգիպ-

տոսում

Ք.ա. 331 թ.    Գավ գա մե լա յի ճակա տա մար տը

Ք.ա. 305 թ.    Հելլ ենիստական պետությունների՝ 

Եգիպ  տոս, Սելևկյան, Պերգամոն, 

Մակեդոնիա, ստեղծումը

Ք.ա. 301 թ.    Ալեք սա նդ րի տերու թյան տրո հու մը՝ Սելև-

կյան պետու թյուն, Եգիպ տոս, Մա-

կե դո նիա, Պեր գա մոն

Ք.ա. III դ. կես    Պար թև ա կան թագա վո րու թյան հիմ նու մը

Ք.ա. 246–210 թթ.    Ցին  Շի Հուան դի՝ միավորված Չինաս տա-

նի առա ջին կայսրը
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Ք.ա. 220 թ.    Չինա կան մեծ պարս պի կառուց ման սկիզ բը

Ք.ա. 218–201 թթ.   Պու նի կյան երկ րորդ պատե րազ մը

Ք.ա. 216 թ.    Կան նեի ճակա տա մար տը

Ք.ա. 202 թ.     Հաննիբալի պարտությունը հռոմեացի-

ներից

Ք.ա. 196 թ.    Հունաստանի նվաճումը Հռոմի կողմից

Ք.ա. 190 թ.    Մագ նե սի ա յի ճակա տա մար տը

Ք.ա. 189 թ.    Մեծ  Հայ քի անկա խու թյան վերա կանգ նու-

մը Արտա շես I արքա յի կող մից

Ք.ա. 146 թ.    Կար թա գե նի կոր ծա նու մը Հռո մի կող մից

Ք.ա. II դ. վերջ – Ք.ա. I դ. սկիզբ  Չինա ս տա նից մին չև Սև ծով 7000 կմ ձգվող 

Մետաք սի ճանա պար հի կառու ցու մը 

Ք.ա. 90 թ.    Իտա լ իկ նե րին Հռո մի քաղա քա ցի ու թյան 

շնոր հու մը

Ք.ա. 83 թ.    Սելև կ յան պետու թյան գրա վու մը Տիգ րան 

Մեծի կող մից

Ք.ա. 82–78 թթ.    Սուլ լա յի բռնա պե տու թյու նը

Ք.ա. 73–71 թթ.   Սպար տա կի ապս տամ բու թյու նը

Ք.ա. 66 թ.    Արտա  շա տի դաշ նագ րի կնքու մը Հռո մի և 

Մեծ Հայ քի միջև

Ք.ա. 60 թ.    Առա  ջին եռա պե տու թյան ստեղ ծու մը Հռո-

մում՝ Կեսար, Պոմ պե ոս, Կրա սոս

Ք.ա. 53 թ.    Կրա սոսի զոհվելը Խառանի ճա կատա-

մարտում

Ք.ա. 49 թ.    Կեսարն անցնում է Ռուբիկոն գետը

Ք.ա. 44 թ.    Հու լի ոս Կեսա րի սպա նու թյու նը

Ք.ա. 43 թ.    Երկ ր որդ եռա պե տու թյան ստեղ ծու մը 

Հռո մում՝ Օկտա վի ա նոս, Անտո նի ոս, 

Լեպի դոս

Ք.ա. 31 թ.    Ակտիում ծովամարտը

Ք.ա. 27 – Ք.հ. 14 թթ.   Օկտա վի ա նոս Օգոս տո սի պրին ցի պա տը

I դար     Քրիս տո նե ու թյան առա ջա ցու մը

96–180 թթ.    Հռո մե ա կան տերու թյան «ոսկե դա րը»
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98–117 թթ.    Տրայանոսի գահակալությունը

161–180 թթ.    Մարկոս Ավրելիոսի գահակալությունը

212 թ.     Հռո մ ե ա կան քաղա քա ցի ու թյան տարա-

ծու մը նահանգ նե րի ազատ բնակ չու-

թյան վրա

284–305 թթ.     Դիոկղետիանոսի գահակալությունը

313 թ.     Միլա նի հրո վար տա կը: Քրիս տո նե ու թյու-

նը ճանաչ վեց հավա սար մյուս կրոն-

նե րին

330 թ.      Կոս տ անդ նու պո լի սը՝ Հռո մե ա կան կայս-

րու թյան նոր մայ րա քա ղաք

381 թ.     Քրիս  տո նե ու թյան ճանա չու մը կայս րու-

թյան միակ պաշ տո նա կան կրոն

393 թ.     Անտ իկ շրջանի վերջին օլիմպիական մար-

զական խաղերը

395 թ.     Հռո մե ա կան կայս րու թյան բաժա նու մը

476 թ.     Արևմ  տյան Հռո մե ա կան կայս րու թյան կոր-

ծա նու մը. Հին աշխար հի պատ մու-

թյան ավար տը
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ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԵԶՐԵ ՐԻ (ՏԵՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ) ԲԱՌԱ ՐԱՆ

Ակա դե միա
Այս պես էր կոչ վում Ք.ա. IV դարում Աթեն քում 

Պլա տո նի հիմ նած դպրո ցը:

Ամֆի թատ րոն 

Հին Հու նաս տա նում և Հռո մում թատե րա կան 

ներ կա յա ցում նե րի համար կառուց ված կիսաշր-

ջա նա ձև շինու թյուն:

Անտիկ 

(լատ.՝ հին)

Հին Հու նաս տա նին և Հին Հռո մին վերա բե րող. 

օրի նակ՝ անտիկ մշա կույթ, պատ մա կան շրջան:

Արե նա
Հին Հռո մի ամֆի թատ րոն նե րի ձվա ձև հրա պա-

րա կը:

Արե ո պա գոս
Բարձ րա գույն դատա կան և վերահս կող մար մին 

Հին Աթեն քում:

Արի ադ նա յի թել (կծիկ)

Օգնու թյան միջոց. ըստ հին հու նա կան դիցա-

բա նու թյան՝ Կրե տեի թագա վոր Մինո սի դուստր 

Արի ադ նան աթե նա ցի հերոս  Թեսև սին տվեց մի 

կծիկ, որի օգնու թյամբ նա դուրս եկավ Լաբի րին-

թո սից:

Արի ա ցի ներ

Ք.ա. II հազա րա մյա կի վեր ջին արի ա ցի նե րը ներ-

թա փան ցե ցին Իրան, ապա որոշ ժամա նակ անց՝ 

Հնդկաս տան: Ստեղ ծե ցին զար գա ցած քաղա-

քակր թու թյուն:

Բազ մաստ վա ծու թյուն

Այլ կերպ՝ հեթա նո սու թյուն. կրո նի ձև, երբ մար-

դիկ երկր պա գում էին բազ մա թիվ աստ ված նե րի 

և նրանց դասա կար գում դիցա րա նի ձևով:

Բարե փո խու թյուն 

(բարե նո րո գում, ռեֆորմ)

Հասա րա կա կան կյան քի կամ դրա  որևէ բնա գա-

վա ռի վերա փո խում: Նպա տակն է առա ջըն թաց 

ապա հո վել:

Բռնա պետ 

(լատ.՝ դիկ տա տոր)

Անսահ մա նա փակ իշխա նու թյուն ունե ցող պետու-

թյան ղեկա վար. Հին Հռո մում բռնա պե տը նշա-

նակ վում էր Սենա տի կող մից արտա կարգ իրա-

վի ճակ նե րում:

Բուդ դա յա կա նու թյուն

Համաշ խար հա յին երեք կրոն նե րից մեկը. հիմ-

նադ րել է Բուդ դան Հնդկաս տա նում Ք.ա. VI 

դարում:
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Բուրգ
Այդ պես են կոչ վում Եգիպ տո սի փարա վոն նե րի 

համար կառուց ված դամ բա րան նե րը:

Գաղութ

Հին աշխար հում այդ պես էին կոչ վում պոլիս նե րի 

կող մից հիմ նա կա նում ծովա փե րին կառուց ված 

բնա կա վայ րե րը, որոնք հաճախ ենթա կա էին 

հիմ նա դիր պոլի սին:

Գիմ նա սի ոն

(գիմ նա զիա)

Հին Հու նաս տա նում մարմ նակր թու թյամբ զբաղ-

վե լու շինու թյուն:

Գլա դի ա տոր

Այն հռո մե ա կան ստրուկ նե րը, որոնց հատուկ 

վար ժեց նում էին՝ ամֆի թատ րոն նե րում մենա-

մար տե լու համար:

Թատ րոն

Հու նա րեն՝ հան դի սու թյուն նե րի վայր, ներ կա-

յա ցում. հին հույ նե րը թատ րոնն անվա նում էին 

«քաղա քա ցի նե րի դպրոց»:

Ժողովր դա վա րու թյուն 

(դեմոկ րա տիա)

Կառա վար ման ձև, երբ օրենք նե րի ստեղծ մա նը և 

կառա վար մա նը մաս նակ ցում է ողջ ժողո վուր դը 

(հու նա րեն՝ դեմոս):

Իմաս տա սի րու թյուն 

(փիլի սո փա յու թյուն)

Իմաս տա սեր (փիլի սո փա) են անվա նել Հին Հու-

նաս տա նի և Հռո մի նշա նա վոր մտա ծող նե րին և 

գիտ նա կան նե րին:

Լակո նա կան ոճ

Հնա րա վո րինս քիչ բառե րով միտ քը բովան դա-

կա լից արտա հայ տե լու ոճ: Բնո րոշ է եղել հին 

սպար տա ցի նե րին: Նրանք ապրում էին Լակո-

նիա մար զում. այս տե ղից էլ՝ անվա նու մը:

Լեգի ոն
Հին Հռո մի բանա կի հիմ նա կան զորա մի ա վո րում. 

կազմ ված էր 6000 զին վո րից:

Խ մ բ ի շ  խ ա  ն ո ւ  թ յ ո ւ ն 

(հուն.՝ օլի գար խիա)

Հու նա կան պոլիս նե րում կառա վար ման ձև, երբ 

իշխա նու թյու նը գտնվում էր ավա գա նու ընտ րա-

խա վի ձեռ քում:

Ծերա կույտ (Սենատ)

Ավա գա նու ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված 

ժողով. Հին Հու նաս տա նում և Հռո մում օրենս դիր 

գերա գույն մար մին:

Հան րա պե տու թյուն 

(լատ.՝ ռես պուբ լի կա – 

հան րա յին գործ)

Պետու թյան ձև, որտեղ իշխա նու թյան բարձ րա-

գույն մար մին նե րը կազմ վում են ընտ րո վի ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րից:

Հիե րոգ լիֆ

Բառա ցի նշա նա կում է սրբա զան գիր: Գրի հնա-

գույն տեսակ՝ գաղա փա րա գիր. առա ջա ցել է 

Եգիպ տո սում Ք.ա. IV հազա րա մյա կի վեր ջին:
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Հին քարի դար
Հու նա րեն՝ պալե ո լիթ. նախ նա դա րի պատ մա կան 

ամե նա մեծ շրջա նը:

Հռե տոր
Ճար տար, տպա վո րիչ, ազդե ցիկ խոսել կարո ղա-

ցող մարդ՝ ճար տա սան:

Կայսր
Այդ պես է կոչ վում Հռո մե ա կան կայս րու թյան 

միա պե տը: Ծագել է Կեսա րի անու նից:

Կոն սուլ Հին Հռո մի պետա կան բարձ րա գույն պաշ տո նյա:

Մագա ղաթ 

(ասոր.՝ գալար ված 

մատյան)

Կաշ վից պատ րաստ ված գրա նյութ:

Մետաք սի ճանա պարհ

Հին աշխար հի և միջ նա դա րի նշա նա վոր միջազ-

գա յին առևտ րա կան ճանա պարհ, որը 7000 կմ 

ձգվում էր Չինաս տա նից մին չև Եվրո պա: Դրա մի 

հատ վա ծը անց նում էր Մեծ Հայ քի տարած քով:

Միա պե տու թյուն
Կառա վար ման ձև, որի դեպ քում իշխա նու թյու նը 

կենտ րո նաց ված է մեկ անձի՝ միա պե տի ձեռ քում:

Միջին քարի դար
Հու նա րեն՝ մեզո լիթ. նախ նա դա րի պատ մու թյան 

երկ րորդ շրջա նը:

Նոր քարի դար
Հու նա րեն՝ նեո լիթ. նախ նա դա րի պատ մու թյան 

երրորդ շրջա նը:

Չինա կան մեծ պարիսպ

Հին աշխար հի նշա նա վոր կառույց նե րից մեկը: 

Այն Չինաս տա նը հյու սի սից պաշտ պա նում էր 

թշնա մի նե րի հար ձա կում նե րից: Երկա րու թյու նը 

5000 կմ է:

Պապի րուս

Գրա նյութ, որը պատ րաստ վում էր եղեգ նի մի 

տեսա կից: Ցողու նից ստա նում էին հատուկ նյութ, 

չորաց նում էին, հար թում և վրան գրում:

Պատ րիկ
Հին Հռո մի ավան դա կան ընտա նի քի (տոհ մի) 

անդամ. նշա նա կում է հայր ունե ցող:

Պլե բեյ

Բառա ցի նշա նա կում է դրսից լցված ներ. Հին 

Հռո մում այդ պես էին կոչ վում ներ գաղ թած բնա-

կիչ նե րը, որոնք երկար ժամա նակ զրկված էին 

քաղա քա ցի ու թյու նից:

Պղնձի–քարի դար
Հու նա րեն՝ էնե ո լիթ. նախ նա դա րի պատ մու թյան 

նեո լի թին հա ջոր դող շրջա նը:
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Պյու ռհո սյան հաղ թա-

նակ

Նշա նա կում է հաղ թա նակ, հաջո ղու թյուն, որը 

համար ժեք չէ դրա ձեռք բեր ման համար արված 

զոհո ղու թյուն նե րին: Առա ջա ցել է Էպի րու սի 

արքա Պյու ռհո սի անու նից, որը Ք.ա. III դարի 

առա ջին կեսին հռո մե ա ցի նե րի դեմ տարավ հաղ-

թա նակ՝ չափից ավե լի մեծ զոհե րի գնով:

Պրին ցի պատ 

(լատ.՝ առա ջին բառից)

Հռո մե ա կան վաղ կայս րու թյան դարաշր ջա նում 

ձևա վոր ված կառա վար ման ձև՝ «քողարկ ված 

միա պե տու թյուն»:

Պրո վին ցիա 

(նահանգ)

Լատի նե րեն բառա ցի նշա նա կում է պարտ ված 

երկիր:

Սատ րա պու թյուն Աքե մե նյան Իրա նի վար չա կան միա վոր:

Սեպա գիր

Գրա յին համա կարգ, որն առա ջա ցել է Ք.ա. III 

հազա րա մյա կի սկզբին Շու մե րում: Անվա նումն 

առա ջա ցել է կավի կամ քարի վրա արվող գրա-

յին նշան նե րի ձևից, որոնք նման էին սեպիկ նե րի:

Վար նա 

(հասա րա կա կան խումբ)
Հին Հնդկաս տա նի բնակ չու թյան չորս խմբերն են:

Տիրան

(բռնա կալ)

Հին Հու նաս տա նում բռնի ուժով իշխա նու թյու նը 

գրա ված և միանձ նյա կառա վա րող անձ:

Փարա վոն
Բառա ցի նշա նա կում է մեծ տան՝ պալա տի տեր. 

այդ պես էին կոչ վում Հին Եգիպ տո սի արքա նե րը:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱԺԻՆ  1.  ՆԱԽՆԱԴԱՐ

§ 1.   ՀԻՆ ՔԱՐԻ ԴԱՐ (ՊԱԼԵՈԼԻԹ)

Պատմության վաղնջական ժամանակները

Հնագույն մարդիկ

Մարդկանց զբաղմունքը

Տոհմական համայնքը

§ 2.  ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ՔԱՐԻ ԴԱՐԵՐ. ԱՆՑՈՒՄ ՆՍՏԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ

Միջին քարի դար (մեզոլիթ)

Նոր քարի դար (նեոլիթ). անցում արտադրող տնտեսության

Հասարակական կյանքի կազմակերպման ձևերը

Մարդկանց կրոնական պատկերացումները

§ 3.   ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՈՒՄԸ

Մետաղի օգտագործումը

Հասարակության շերտավորումը

Պետության առաջացումը

ԲԱԺԻՆ  1 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 ԲԱԺԻՆ  2.  ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔ

§ 4.  ԵԳԻՊՏՈՍ

Նեղոսի պարգևը

Աստծո որդին

Հավերժ բարեկամներ

§ 5.  ՄԻՋԱԳԵՏՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Շումերական պետությունները

Աքքադ

Օրինաստեղծ արքան

§ 6.  ՄԻՋԱԳԵՏՔԻ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ասորեստանի վերելքը

Թիգլաթպալասար III և Սարգոն II

Բաբելոնի նոր թագավորությունը

§ 7.    ՀԻՆ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ

Խեթական տերությունը

Միտաննի

Փյունիկյան պետությունները

§ 8. ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ ԵՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Արիացիները

Աշոկա

Ցին կայսրությունը

§ 9.  ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ԻՐԱՆԸ

Իրանի ժողովուրդները

Մարաստանը և Կյուրոս Մեծը

Դարեհ I (Ք.ա. 522–486 թթ.)

Աքեմենյան համաշխարհային տերությունը
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§ 10.  ԿՐՈՆ

Աստվածների պաշտամունքը

Դիցարան

Աշխարհաստեղծման առասպելը

§ 11.  ԳԻՐ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏ

Ինչու էր անհրաժեշտ գիրը

Եգիպտական գաղափարագիրը

Միջագետքյան սեպագիրը

Գրականություն

Ճարտարապետություն և քանդակագործություն

§ 12.  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտական իմացության առաջացման նախադրյալները

Մաթեմատիկա

Քիմիա

Աստղագիտություն

Բժշկություն

Գիտության այլ բնագավառներ

ԲԱԺԻՆ 2 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԲԱԺԻՆ  3.  ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

§ 13.  ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԸ

Երկիրը և ազգաբնակչությունը

 Կրետեի տիրապետության դարաշրջանը  (Ք.ա. 3000–1100–ական թթ.) 

Հոմերոսյան դարաշրջանի Հունաստանը (Ք.ա. XII–IX դարեր)

§ 14.    ԱՐԽԱԻԿ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ (Ք.Ա. VIII–VI ԴԱՐԵՐ)

Պոլիսային կարգը

Տիրանիան. ճանապարհ դեպի ժողովրդավարություն

Հունական մեծ գաղութացումը

§ 15.  ՀԻՆ ՍՊԱՐՏԱՆ ԵՎ ԱԹԵՆՔԸ

Սպարտայի հասարակական կարգը

Սպարտայի պետական կառավարումը

Աթենքը Ք.ա. VII–VI դարերում

§ 16.  ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ Ք.Ա. V ԴԱՐՈՒՄ

Հույն–պարսկական պատերազմները (Ք.ա. 500–449 թթ.)

 Պերիկ լե սյան դարաշր ջա նի Աթեն քը (Ք.ա. 444–429 թթ.)

Պոլիսային կարգի անկումը

§ 17.    ԴԱՍԱԿԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Կրոնը

Կրթությունը

Գրականությունը և թատրոնը

Արվեստը

Մարմնակրթությունը

ԲԱԺԻՆ  3  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԲԱԺԻՆ  4. ՀԵԼԼԵՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

§ 18. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱԿԵԴՈՆԱՑԻ

Մակեդոնիայի վերելքը
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Ալեքսանդրի Արևելյան արշավանքը  և մեծ տերության կազմավորումը

Հելլենականություն

§ 19.  ՀԵԼԼԵՆԻՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ

Պետությունները

Հելլենիստական Եգիպտոսը

Սելևկյան տերությունը

Հելլենիստական մշակույթի կենտրոնները

ԲԱԺԻՆ  4  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԲԱԺԻՆ  5 . ՀԻՆ ՀՌՈՄ

§ 20.  ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԸ

Հին Իտա լի ա յի  բնական պայմանները և ազգաբնակչությունը

Հռոմը թագավորական դարաշրջանում

Հանրապետական կարգի հաստատումը

§ 21.  ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔ–ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ Ք.Ա. V–II ԴԱՐԵՐՈՒՄ

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը

Հանրապետության կառուցվածքը

Հռոմեական բանա կը

§ 22.  ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

Պայքար Կարթագենի դեմ

 Միջերկրածովյան ավազանի նվաճումը

Քաղաք–պետությունից դեպի տերություն

§ 23.  ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՃԳՆԱԺԱՄԸ

Ք.ա. II–I դարերի ճգնաժամը

Ճգնաժամի հաղթահարման փորձերը

Սպարտակի ապստամբությունը

§ 24.  ԱՆՑՈՒՄ ՊՐԻՆՑԻՊԱՏԻՆ

Առաջին եռապետությունը

 Քաղաքացիական պատերազմը և Կեսարի բռնապետությունը  

Մենիշխանության հաստատումը Հռոմում. Օգոստոսի պրինցիպատը

§ 25.   ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՂԿՈՒՄՆ ՈՒ ԱՆԿՈՒՄԸ

Տերության «ոսկեդարը»

Ճգնաժամը և դրա հաղթահարման փորձը

Տերության բաժանումն ու անկումը

§ 26.  ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿՐՈՆԸ

Բազմաստվածությունը

Քրիստոնեության ծագումը և տարածումը  

§ 27.  ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Կրթությունը

Գրականությունը

Գիտությունը 

Ճարտարապետությունը և կերպարվեստը

ԲԱԺԻՆ  5  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՌԱՐԱՆ




