
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ 

ԹԻՎԸ ՈՐՊԵՍ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ, ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՀԵՆՔ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ 
ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Թիվը, ինչպես հայտնի է, անտիկ և միջնադարյան մշակույթի տեսական 
ըմբռնման մեջ ներառում և սահմանում է բովանդակային-գոյաբանական բոլոր 
շերտերը՝ թափանցելով դրանց մեջ ու նույնանալով դրանց հետ: 

Ցանկացած համակարգում առհասարակ առանձին միավորները միշտ ա-
ռավել կամ պակաս չափով բացատրվում ու փոխարինվում են միմյանցով՝ 
պատճենելով ու շարունակելով իրար: Եվ ինչպես մարդը կարող է դառնալ հա-
մատիեզերական գոյության առեղծվածի վերծանումը, այնպես նրա գոյու-
թյունը կարող է մեկնվել համընդհանուր կառույցների մեջ ու նրանց միջոցով, 
և ոչ մի մշակութային փուլ չի կարող լիովին ձերբազատվել այս «դիցաբանու-
թյունից»: Մշակույթի նախնական փուլում, ինչպես հայտնի է, սա ավելի ցայ-
տուն է դրսևորվում. երևույթների ընկալումն իր՝ մեկից մյուսին անցման ու փո-
խարինելիության թույլատրվող չափով շատ ավելի ճկուն է, զատման թաղանթ-
ները՝ փխրուն ու հոսուն: Այդպես միկրո-մեսո-և մակրո-տիեզերքները, օբյեկ-
տը, սուբյեկտը և դրանց փոխթափանցումները, գործունեության ձևը և առար-
կան, որին այն ուղղված է, տարածությունը և բովանդակությունը, որով այն 
լցված է, գոյաբանության ձևերը և դրանց սերտաճած մտածողության ձևերը, 
արտացոլվում են միմյանց մեջ՝ ստեղծելով և միմյանց առանձնահատկություն-
ները: Եվ ցանկացած հասկացողություն, մտածական կատեգորիա օժտված է 
նախանյութի, նախնական միակցվածության, հինավուրց դիցաբանական 
ամբողջության «ետին պլաններով»:  

Այդպես անտիկ ճանաչողության մեջ «դիցաբանականացվում» են բուն 
նյութը, նրա չորս ոլորտները (տարրեր), որ հյուսում են ողջ տիեզերքը, նրանց 
ներքին կառուցվածքը (սիմետրիկ երկրաչափական մարմիններ՝ «սերմեր» 
(Plato Timaeus, 56b)` նույնանալով և էության հետ: Այդպիսի նախնական ու-
ժով օժտվում են ձևերը (էյդոս)՝ ստանալով նախագաղափարներից մինչև իրի 
ներքին բովանդակության իմաստ, և տիեզերքում նրանց հավերժական շրջա-
նառությունը կազմում է արարչության ողջ կենսահոսքն ու ռիթմը, այդպիսին է 
և թվի ընկալումը, որ ընդգրկում է և՛ իր մեջ արտահայտվող երևույթների բո-
վանդակությունը, և՛ իր կաղապարներում առաջացող ձևերի բովանդակությու-
նը, և՛ իրենով հյուսվող հարաբերությունների խորհրդաբանությունը՝ ի վերջո 
Պլատոնի մոտ նույնանալով հենց նախագաղափարների հետ: Քրիստոնեական 
մշակույթում ցանկացած նույնացում արդեն որոշ չափով «այլաբանականաց-
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ված» է, առկա որպես «համապատասխանեցում»՝ ոչ անմիջական վերապրում, 
այլ ավելի շուտ մտածողության հետևողականորեն կիրառվող մեթոդ:  

Թվի ընկալումը 
Առաջնային է անտիկ համակարգում թվի վերապրումը՝ որպես գոյության 

ինքնարարում, ինքնաշարժում և ինքնաչափում, առհասարակ ինքնահայտնա-
բերում: Այն հասկացության առաջին «ազատագրումն է» ամենուր իրերի մեջ 
սփռված աստվածային ստվերներից, և միաժամանակ դրանք վերապրվում են 
որպես աստվածություններ՝ բացարձակի ուժեր, «ինքնատրոհումներ», որտեղ 
հատման սկզբունքը նույնացվում է գոյություն ունեցող որևէ աստծո բնույթին՝ 
դեպի մոնադան իր «ներքին շրջվածությամբ»1: Դրանք միայն անեզրի 
ընդգրկման չափն են, որ տեղադրում են այդ չափաբաժիններն ունիվերսումի 
մեջ, գծում արտաքին աշխարհից յուրաքանչյուրի բաժանող սահմաններն ու 
ամրացնում միաժամանակ անքակտելի հարաբերության կապերով2: Այսպիսով 
թիվն արտահայտում է ամենանախնական կապն ամբողջի հետ, քանի որ իր 
կերպն ու անվանումն առնում է նրա մեջ ունեցած դիրքից և նրա հետ հարաբե-
րությունից: Այն իր մեջ կարող է մշակույթներում խտացնել և այլ փորձառու-
թյուններ. ցանկացած գոյության՝ որպես ընդհանուրից տարանջատման, հնա-
րավորության, և արարչության՝ որպես ինչ-որ միակի, իր ինքնաճանաչումնե-
րում բաժանման ու վերստին միավորման, և ցանկացած ճանաչողության՝ ամ-
բողջի մեջ բնակվող, ուր ամեն ինչ կարող է լինել միայն այդ ամբողջի հարա-
շարժ կարողությունների՝ դիրքերի, ծավալների ու կշիռների, խորությունների 
ու զուգահեռումների, երկփեղկումների ու միավորումների, հերթագայման պո-
լիֆոնիա: Եվ թվերը ընկալման մեջ դառնում են ներքին իմաստներ ու բանալի-
ներ, որպես միակի հետ երկխոսության ու այն ընդգրկելու տարբեր սկզբունք-
ներ ու ձևեր, նրա վրա քաշվող առանցքներ և նրա յուրացման՝ կյանք ստեղծե-
լու սրբազան կարողության գոտիներ, անվերջության մասնիկներ, որ վերարա-
րում են այն որպես պատկեր: Այն հնարավոր է քննել՝ միաժամանակ մնալով 
դրանից անդին, չդառնալով «ուրիշ» ու հոսուն (հաշվողը երբեք չի նույնանում 
հաշվվողի հետ): Անտիկ միտքը «շոշափում» է՝ ինչպես է թիվը քաոսը խտաց-
րել իր առաձգականության շուրջ՝ վերակերտելով իմաստավորված նյութական 
տարածություն, որի շարունակականության մեջ յուրաքանչյուր կետն ունի իր 
դիրքն ու լարումը3:  

Թիվը՝ որպես գոյության միջնատարածք. Թվի սկզբունքները և թիվը՝ 
որպես գիտելիքների բաժանման սկզբունք 

Եթե թիվն ամեն ինչի մեջ դրված սերմն է, այնուհետև ամբողջին հա-
մակցվածության ու հաղորդության՝ երբեք սահմանը չանցնող չափի ու կարգի 
էությունը, ուրեմն այն ամփոփում է իր մեջ, ըստ այս ընկալման, արարչության 
ողջ իմաստությունը: Այն ընդհանրապես չի տարանջատվում գիտելիք հասկա-
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ցությունից, որ հունարեն արտահայտվում է մեկ բառով4: Հայ մատենագրու-
թյան մեջ մաթեմատիկական գիտելիքները հենց թարգմանվում են որպես 
«ուսումնական», որոնք հավասարապես արտահայտում են թվի՝ գոյաբանա-
կան նախասկզբի տարբեր կողմերը: Երաժշտության բարձրագույն դրսևորման 
մեջ այն անխախտ լարում է, երկրաչափության մեջ՝ դեռևս դատարկ նախատա-
րածությունը իրենցով չափող ու լցնող նախաձևերը՝ երկրաչափական մարմին-
ները, աստղաբաշխության մեջ՝ այդ տարածության շնչավորումը երկնային 
մարմինների կարգավորված շարժմամբ՝ ժամանակով, որ «հոսման ու ծորման» 
ծավալումը կենտրոնացնում է իր ռիթմերում՝ ընդհուպ մոտենալով ու փակչե-
լով հավերժության պատկերին5:  

Մաթեմատիկական գիտելիքներ 
Քանակը անտիկ տեսությամբ լինում է երկու տեսակի՝ յուրաքանչյուրն էլ 

երկակի, ըստ որի «ուսումնական» կոչվող  գիտելիքներն էլ չորսն են՝ առաջա-
նալով կա՛մ թվից, ինչպես թվաբանությունը, կա՛մ հնչյունների համակցու-
թյունից (հարաբերությունից), ինչպես երաժշտությունը, կա՛մ երկրային տա-
րածությունից, ինչպես երկրաչափությունը, կա՛մ էլ երկնային մարմինների 
շարժումից, ինչպես աստղաբաշխությունը, որ նույնպես քանակ է, «որովհետև 
շարժումներն ունեն տարածություն, որոնց համապատասխան շարժվում են»6:  

Այստեղ ևս անտիկ ընկալումով շեշտված է «արտաքին»՝ դիցաբանական կողմը՝ տարա-
ծությունը, որի մեջ կատարվում է շարժումը, իսկ օրինակ շարժման արագությունը որպես թիվ 
շեշտված չէ: Այդպես և երաժշտական ձայնի բարձրությունը կապվում է այն արձակող լարերի 
հարաբերության և ոչ թե հնչյունի տատանման հաճախականության հետ: Ամեն ինչում առկա է 
այս տարածական «շոշափումը», դրա մեջ ընդգրկումն ու տեղադրումը, ի տարբերություն ներ-
քին գործառութային բնույթի, որ մշակույթների մեջ շատ ավելի ուշ է «արթնացվում»: Ամենու-
րեք իրի մեջ գործող ձգողությունները փոխարինված են արտաքին աշխարհում նրանց էու-
թյան պատճենման՝ թվի, երկրաչափական մարմնի համատարած ոգեղենացմամբ, ներքին 
ֆունկցիոնալ դաշտը՝ համամասնություններով ու հարաբերություններով, որ ճեղքում են ա-
րարչությունը՝ սփռված նրա «ոգեղեն» տարածությունների միաստեղծ ուժի մեջ: Ինքնին 
երաժշտական ձայնամիջոցներն անվանվում են այդ հարաբերություններով՝ «քանզի խնդրէ՝ 
թէ ո՞ր է, որ զերկպատիկ բան ունի, և ո՞ր է, որ զկիսաբոլոր, և ո՞ր զմակեռակն, և ո՞ր զմակքա-
ռակն»7: Իսկ օրինակ կշիռը («մէտ»), որ առավել կապված է ներքին հատկանիշի՝ իրի մեջ 
պարփակվածի հետ, Դավիթ Անհաղթի մոտ քանակի տեսակ չի համարվում, այլ «կիրք», «որա-
կություն» քանակական մարմնում, ինչպես ջերմությունը՝ հրում («գոյեղուտ որակութիւն»), և 
կենտությունն ու զույգությունը՝ «տարորոշ» թվերում («որակութիւնք քանակուտք»), «վասն 
զի տարորոշիցեալն այն ինչ յաստուածայինսն եւ յաննիւթսն եւ յիմանալիսն տեսանի, յորս 
ոչ է մէտ»8: «Եւ ոչ ոք ի սոցանէ (քանակներից՝ Ա. Թ.) է թեթեւ կամ ծանր՝ ո՛չ գիծ, ո՛չ մակե-
րեւութիւն եւ ո՛չ ուսմնական մարմին եւ ո՛չ անորակ մարմին, այլ որակիցեալն միայն: Եւ պար-
զաբար ասել՝ եթէ կիրք են եւ ոչ քանակք մէտք»9: Սրանից այսպիսով բխում է քանակի, հարա-
բերությունների՝ ինչպես գաղափարների, անմարմին լինելը՝ որպես դրոշմ նյութի վրա դրվող և 
ոչ որակական խտացում նրա մեջ. «քանզի ոչ ոք ասէ՝ եթէ՝ սա առաւել կենդանի է քան զնա, 
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կամ Էաս առաւել մարդութիւն ունի քան զՏիւդէս: Ապա ուրեմն յայտ է՝ թէ անմարմինք են: …և 
բաղազանութիւնքն (հարաբերություն` Ա. Թ.) անմարմինք են... կրկնապատիկն առ կէսն, և 
կիսոյն առ կրկնապատիկն»10: 

 Այստեղ կապված «կիրք» հասկացության հետ անհրաժեշտ է նշել, որ անտիկ գեղագի-
տական և ճանաչողական ներընկալումների մեջ, ինչպես հայտնի է, կարևորագույն առանցքը գո-
յության այս երկու ուժերի՝ իր մեջ ավելի բարձր սկզբունք պարունակող ներգործողի և այն ըն-
դունողի, կրողի, ըստ նրա շարժվող ու ձև ստացողի սկիզբներն են: Այստեղ կարևոր նշանա-
կություն է ստանում նրանց միջև ընկած կնքադրոշմը: Բոլոր հասկացությունները տեղա-
դրվում են այս երկու բևեռների միջև: Ձևը, միտքը, թիվը կապվում են առաջինի հետ, իսկ նյու-
թը, զգայությունները, հոգին կրում, կերպավորվում են ըստ առաջինների դաջվածքների: Այս-
պես Փիլոն Ալեքսանդրացին խոսելով նախանյութի մասին, նշում է. «Կրավորականը մեռած է 
և չունի իր մեջ շարժում, այն շարժման մեջ է դրվում մտքի միջոցով՝ նրանից կերպ ու կյանք 
առնելով, վերափոխվելով կատարելագույն ստեղծագործության» (De opificio mundi, III.9): 
Ներգործողը կապվում է ստեղծող՝ արական սկզբի հետ, իսկ ընդունողը՝ իգական. որոնցով 
մեկնվում են թվերը (զույգ և կենտ), մարդու կազմության առանձին հատվածներ, և այլն. 
«Վասն զի էգ է զգայութիւն, քանզի կրէ ի զգալւոյն» (Փիլոն, Լինելութիւն, II, 3.), «…զոյգ է 
իւրովք մասամբք (6 թվի մասին՝ Ա. Թ.), և առաջին դարակոճատ, ընդունելով և ի գործական 
պատճառէն՝ ըստ աւելւոյն, և ի նիւթականէն և յախտականէն՝ ըստ դարին, վասն որոյ և 
ոմանք ի նախնեաց՝ որք ի սկզբանէն էին, ոմանք ամուսնութիւն, և ոմանք յարմարութիւն զնա 
կոչեցին…»11 (Լինելութիւն, III. 38), «…վասն զի լի և կա և զսա որպէս ասացին՝ արու է. արդ 
եթէ արու պարտ է կոչել զշարժօղն և զառնօղն (ստեղծող) պատճառ, էգ՝ որ շարժեալն լինի և 
կրէ» (Լինելութիւն, III. 2): Գոյության ավելի բարձր՝ գործողության, ներգործման սկզբունքից 
այսպիսով բխում են՝ նյութից, կաղապարից, որակական հատկանիշից դուրս գտնվելու, ձև հա-
ղորդելու, արական-բանական սկզբի ստեղծարար ատրիբուտները, որին համադրվում են միտքը, 
թիվը, նախաձև-գաղափարը, որոնց ազդեցության տակ շարժվում են նյութա-զգայական թա-
ղանթները:  

Քանակն այսպիսով արիստոտելյան ավանդույթով սահմանվում է որպես 
շարունակական և ընդհատուն («տարորոշ»)12: «Տարորոշ» են այն քանակնե-
րը, որոնց մասերի միջև չկա ընդհանուր սահման, որտեղ հատվում են, ինչպես 
թվի մասերը, «… եթե հինգը տասի մասն է, ապա հինգը և հինգը չեն հանդի-
պում իրար ոչ մի ընդհանուր սահմանի վրա, այլ կանգնած են առանձին, այդ-
պես և յոթն ու երեքը չեն հպվում իրար ոչ մի ընդհանուր սահմանի վրա»13: 
«Իսկ տարորոշ քանակ ասէ զայն, որ ոչ են կցեալք ի միասին, որպէս թիւքն, զի 
թիւքն ըստ ինքեանց ի զատ ի զատ անձինք են, վասն զի այլ իրք մեկն և այլ 
իրք երկուքն, եւ այլ՝ երեքն: Նոյնպէս մինչեւ տասն հատեալք են ի միմեանց, 
եւ թէպէտ որ տասն ի յերկու հնգէ է գոյացեալ, բայց ոչ ունի այլ թիւ ի մէջն, որ 
իբրև գիծ շաղկապէ զինքեանս առ իրար»14: «Շարունակ» քանակի դեպքում, 
ինչպես օրինակ որմնաքարի, այդ սահմանն առկա է, «…քանզի եթէ զօրու-
թեամբ հատանես և բաժանես ի բազում տեղիս զամենայն մասունս նորա, հա-
տեալքն և բաժանեալքն առ մի սահման շարամերձին»15: Մտածվող այդ գիծը 
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հատում է «զորությամբ» և ոչ «ազդմամբ» (հնարավորության մեջ և ոչ իրակա-
նում)16: Ընդհատուն քանակ են թիվը և արտաբերվող խոսքը (երկար ու կարճ 
վանկերով չափվող): Անընդհատ («շարունակ») քանակ են գիծը (մասերի 
շփման ընդհանուր սահմանը կետն է), մակերեսը (շփման սահմանը՝ գիծը), 
մարմինը (ընդհանուր սահման՝ գիծը կամ մակերեսը), բացի դրանից՝ ժամա-
նակը (ներկան շփվում է անցյալի և ապագայի հետ) ու տեղը (քանի որ նրա 
մեջ գտնվում է մարմինը)17: «Շարունակ» քանակի առաջին երեք տեսակները, 
ըստ Անհաղթի, գտնվում են մարդու մեջ, իսկ տեղն ու ժամանակը՝ նրանից 
դուրս. առաջին երեքը երկրաչափությամբ ենք իմանում, մյուս երկուսը՝ «բնա-
բանությամբ» (բնության ուսումնասիրությամբ), «քանզի բնաբանութիւն յա-
ղագս շարժման յարդարի, … աստեղաբաշխութիւն զտեղի գտեալ՝ զժամանակ 
խնդրէ…»18: Այսպիսով, քանի որ քանակն առհասարակ պարառում է արտա-
քին բոլոր պատկերներն ու ներքին հանգույցները, շարժումներն ու բյուրեղա-
ցումները, նրա բաժանման ու աստիճանակարգման մեջ նշանակություն են 
ստանում վերը նշված ունիվերսալ չափանիշները: Նախ՝ «տարորոշ» թվերը 
փոխում են այն ամենի բնությունը, ինչին կցվում են, ի տարբերություն շարու-
նակական քանակի19, որ չունի առաջինի զորությունը20: Այնուհետև նրանք կա-
րող են «անշփոթաբար» ընդունել զանազան տեսակներ, լինելով միաժամա-
նակ «բոլոր» և «քառանկյունի»21՝ աննյութի ու տարածության սահմանագծին, 
օժտված նախնական ճկունությամբ. «…քանզի աննիւթագոյն է թիւ քան 
զմիակ, որպէս կարող գոլով անշփոթաբար զանազան ձեւս ընդունել, որ է յա-
տուկ աննիւթականի…»22: «Շարունակ» քանակն առավել մերձենում է նյու-
թին՝ ավելի ճիշտ ըստ քանակի ձևավորված նյութին՝ հպվելով ու քարանալով 
նրա կաղապարներում. այն կրավորական վիճակ է արտահայտում: Եվ այստեղ 
այն համադրվում է հունական փիլիսոփայության էյդոս-ձև (Անհաղթի մոտ՝ 
«տեսակ» և Սարկավագի մոտ՝ «կերպարանք» բառերն արտահայտում են այս 
եզրի երկու կողմերը) հասկացության հետ կապվող՝ անտիկ մշակույթում և ողջ 
քրիստոնեության մեջ այնքան տարածված վերը նշված կնքադրոշմի պատկերի 
հետ: «Շարունակը» համեմատվում է մոմի հետ, որ որոշակի կերպարանքով 
կերտված քանակ լինելով, չի կարող այլ կերպարանք ընդունել առանց նա-
խորդի վերացման23:  

«Տարորոշ» և «շարունակ» քանակները ևս ունեն իրենց աստիճանները: 
Ընդհատունը՝ որպես թիվ, որ վերցվում է առանձին և այլ թվի հետ կապակցու-
թյան մեջ, շարունակականն իր հերթին՝ անշարժ (երկիրը) և շարժուն (մշտա-
շարժ երկինքը): Եվ եթե թվաբանությունն ու երաժշտությունը նախորդում են 
տարածության վրա հիմնվող երկրաչափությանն ու աստղաբաշխությանը, 
ապա թվաբանությունն էլ՝  ինքնին տարորոշ քանակից գոյացող, նախընտրելի 
է երաժշտությունից՝ գոյացող տարորոշ քանակից «ըստ բաղազանութեան»: 
«Եւ նախագոյն է ըստ ինքեանն, քան ըստ բաղազանութեան, քանզի և պար-
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զաբար լինելն, քան զայսպէս լինելն»24: Նույն կերպ՝ ներառելով և սեռի ու 
տեսակի հասկացությունները, Սարկավագի մոտ համեմատվում է երկրաչա-
փությունն աստղաբաշխության հետ՝ «… զի անշարժ շարունակ է եւ պատուա-
կան քան զշարժուն … նախ այն է, որ հաստատուն կայ, քան այն, որ շրջի եւ 
շարժի25: Որպէս նախ լինելն է, քան այսպէս լինելն: Այսինքն՝ նախ փայտն՝ 
քան նշին եւ ընգուզին, նախ կենդանին է՝ քան զմարդ կենդանին կամ անասուն 
կենդանին»26: Աստղաբաշխությունն ու երաժշտությունը՝ յուրաքանչյուրն իր 
բաժնում, երկրորդ կարգի գիտություն են, կապված արդեն գոյություն ունե-
ցողի հատկանիշների, «շնչավորման» հետ: Երկրաչափությունն իրագործում է 
թիվը տարածության մեջ այնպես, ինչպես աստղաբաշխությունը՝ երկնային 
մարմինների շարժմամբ արտածվող նյութական-տարածական երաժշտությու-
նը: Եվ գոյաբանորեն երաժշտական հարաբերությունները տիեզերքում նա-
խորդում են նրանց շառավղագծերի մեջ խտացող երկնային լուսատուների 
շարժումներին27 : Ճանաչողությունն իրագործում է իրեն այս չորս կերպերով՝ 
որպես չափման ու զատման տարբեր աստիճաններ ու սկզբունքներ. կյանքի՝ 
որպես ձևավորված քանակի, առաջին դրսևորումն է բաժանումը («վասն զի 
անտեսակ նիւթն նախ քանականայ եւ ապա որականայ»28), այնուհետև՝ բա-
ժանումների հարաբերությունը, այնուհետև տարածության մեջ բաժանումը և 
այդ բաժանվածների հարաբերությունը՝ շարժումը:  

Դրանք աստվածային դաջվածքներ են, որ երևում են միայն նյութի մեջ. 
«…որպէս ձեւք եւ գոյնք եւ չափք, քանզի եռանգիւնին եւ քառանգիւնին ան-
նիւթք են առանց էութեան վերադնելոյ, այսպէս եւ չափն՝ երկայնն եւ կամ 
գնդաձեւն, նոյնպէս եւ գոյնքն՝ կարմիրն եւ սպիտակն եւ այլքն: Եթէ ոչ գտա-
նեն նիւթ, յոր որականան, զի առանց նիւթի ոչ երեւին, որպէս մոմ ի մատնա-
հարի օրինակաւդ ուսանիս»29: Ձևերի այս միջնաշխարհն ընկած է մտածորեն 
ու առարկայորեն աննյութի (Աստված, բանականություն, հոգի), և մտածորեն 
ու առարկայորեն նյութականի (փայտ, քար) միջև՝ լինելով մտածորեն ան-
նյութ, առարկայորեն նյութավոր: Եվ նրա հետ կապված մաթեմատիկական 
գիտելիքներն այդ պատճառով տեղադրվում են բնագիտության՝ նյութական 
աշխարհի ուսումնասիրության, և աստվածաբանության՝ բացարձակ ոգեղենի 
միջև՝ հաղորդվելով երկուսին էլ: Մարդը ևս խաչված է այս երկու աշխարհների 
միջև՝ «…երեք են աշխարհ… Աստուած՝ իմանալի աշխարհ, Աշխարհ՝ զգալի աշ-
խարհ, Մարդ՝ զգալի և իմանալի աշխարհ»30: Բնագիտությունը, որպես նրան 
մոտ և սննդակից («հուպ ի մեզ»)31 առաջինն է ընկալվում զգայարաններով: 
Հնարավոր չէ անմիջապես «բնաբանականից» անցնել «աստվածաբանակա-
նին»՝ ամբողջությամբ նյութականից բոլորովին աննյութին, որ համեմատելի է 
երկար ժամանակ մութ տեղում գտնված մարդկանց հետ, որ հանկարծ փոր-
ձում են արեգակին նայել, կամ հոմերոսյան Ոտոս և Եփիալտես եղբայրներին, 
որ ամենաբարձր լեռներն իրար վրա դնելով փորձում էին հասնել երկնքին, 
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«որ նշանակէ ոչ այլ ինչ, այլ եթէ իմաստասէրք գոլով ձեռնարկեցին առանց 
ուսումնականին յամենևիմբ նիւթականացն յամանևիմբ աննիւթականսն գոլ, 
այսինքն ի բնաբանականացն յաստուածաբանականսն ամբառնալ»32: Եվ այս-
տեղ բացվում է հենց գոյության ներքին պատկերը՝ թվերի ու ձևերի, ներքին 
հատակագծերի ուղիները, որոնցով հոգին կարող է տեղափոխվել այս երկու 
աշխարհների սահմանագիծ՝ «Քանզի որպէս մոմ առատպելով յինքեան զգիր 
մատանւոյ, զնոյն ինքն առանձին զգիրն առատպէ յինքն, և ոչ ինչ նիւթ առնու 
ի մատանւոյն, ըստ նմին օրինակի և տրամախոհութիւն, երևակայելով յինքեան 
զձևս, ոչ ինչ առնու ի նիւթոյ, այլ զնոյն ինքն զձևս երևակայէ և տրամատպա-
վորէ յինքեան»33: Այն հնարավոր է միայն ճանաչողության որոշակի դրսևոր-
ման դեպքում, ասես երևույթների՝ կիզակետի բերման, որ տեսնում է միևնույն 
դրոշմները նյութական թանձրությունների վրա՝ էյդոսների օրրանը, որոնցով 
այն սահում է դեպի բարձրագույն, աննյութ վայրեր. «…աւանդելի է նորագու-
նիցն զուսումնականն առ ի յընտանեցուցանել զանմարմին բնութիւնն, յորոց 
ձեռն անմարմին բնութիւնն գայ ի գիտութիւն»34: Այդ կրկնաշերտումը 
հանգրվանում է մարդու և Աստծո մտքերում, որ կապակցում է նրանց իրենց 
միջև ընկած տարածություններում. «… իսկ հուպկատարելոցն քատակեցաւ 
բնաբանականն… Իսկ նոցին կատարելոց քատակեցաւ ուսումնականն՝ որպէս 
սանդուխք ինչ եւ կամ կամուրջ յամենեւիմբ նիւթականացն առ ամենեւիմբ 
աննիւթականսն»35 : Եվ ճանաչողության առջև ընկրկում են նյութի շերտերը, 
ու բոլոր հավերժ շարժումների ետևում այն տպում է իր մոմեղեն տախտակին 
հավերժ անխախտ զատումներն ու հարաբերությունները, որ պահում են իրենց 
դրոշմներում գոյության պատկերը և Աստծո մտահղացման ու մարդկային ճա-
նաչողության նույնության հանգույցը: Փիլոն Ալեքսանդրացու այլաբանական 
համակարգում այդ պատճառով նախաձևերը կապվում են Աստծո ուխտի հետ՝ 
մարդու ընկալման ու իր միջև ընկած. «Քանզի եդիցն զուխտ իմ ի մէջ իմ և 
քո36՝ յայտնէ համբարակ և պահպանութիւն արդարևն քաջոյ և առաքինոյ. 
քանզի Աստուծոյ ուխտ ամենայն անմարմին բանք են, տեսակքն և չափք առ 
հասարակ ամենեցուն՝ որովք այս աշխարհ արարեալ է»37: Եվ այստեղ այն 
դառնում է գոյության ու նրան՝ ճանաչողության միջոցով կապակցման միակ 
հնարավորություն:  

Հարակից գիտելիքներ 
Արդեն նյութին ու գործնական կիրառությանն ուղղված ձևն ու թիվը տեղ 

են գտնում այս չորս գիտելիքներին հարակից տեսակներում («տեսակք յարա-
կացեալք»38): Դրանք են թվաբանության հարակից հաշվաբանությունը («հա-
մարողականն»), որ զբաղվում է իրական, զննելի թվերով և կոտորակում է 
միավորը, մինչդեռ թվաբանությունը «զբնութիւն թուոց խնդրէ և քննէ, և որ 
ըստ ինքեան իմանի թիւ, այնու բաղկանայ և ոչ հատանէ զմիակն», այնուհե-
տև՝ նյութական՝ գործիքների միջոցով առաջացող երաժշտությունը «այսինքն 
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որ փանդռամբք և փողովք և ծնծղայիւք բաղկանայ» (ճշմարիտ երաժշտու-
թյունն իր գոյացման համար կարիք ունի միայն բանականության՝ «բանի 
միայն պիտանացեալ բաղկացուցանէ զինքն»), երկրաչափությանը հարակից 
հողաչափական («երկրաբաժանական») արվեստը, «վասն զի երկրաչա-
փականն բանիւ բաղկանայ, իսկ երկրաբաժանականն՝ գործով» և վերջապես 
աստղաբաշխությանը հարակից գնդախոսությունը («գնդականն»), որ արդեն 
զբաղվում է առհասարակ բոլոր գնդաձև մարմիններով և նրանց բաժանման 
խնդիրներով, ի տարբերություն աստղաբաշխության, որ զբաղվում է երկնային 
մարմինների շարժման քննությամբ39: Իրենց բարձրագույն դրսևորման մեջ այս 
գիտելիքները կարիք ունեն միայն տեսության և օթևանում են կարծիքների ու 
մտքերի մեջ: Պլատոնի մոտ սրանք արտահայտվում են «փիլիսոփայական» և 
«մեծամասնության արվեստ» անվանումներով: «Ոմանք հաշվի են ենթարկում 
և հասարակ միավորները նրա, ինչ կարելի է հաշվել, օրինակ՝ երկու վրան, եր-
կու ցուլ և երկու ամենափոքր կամ ամենամեծ առարկաներ: Իսկ մյուսները եր-
բեք չեն հետևի նրանց, եթե միայն չընդունվի, որ հազարավոր (հաշվի ենթարկ-
վող՝ Ա. Թ.) միավորների մեջ գոյություն չունի ոչ մի տարբերություն» (Plato 
Philebus, 56d-e)40: «Մեծամասնության» թվաբանությամբ հաշվվում են զգա-
յական մարմինները, տարերայնորեն, իսկ փիլիսոփայական թվաբանությունը 
բաժանում է ըստ սկզբունքի, որ հենց թվի դրսևորումն ու էությունն է:  

Երաժշտական հարաբերություններ 
Երաժշտության՝ քանակից գոյանալու հարցին մանրամասն անդրադառնում է և Հովհան-

նես Սարկավագն իր «Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» երկի մեջ. այստեղ նա ներկայացնում է 
դրա չորս կողմերը: Նախ երաժշտությունը գոյանում է հնչյունների հարաբերությունից, կա-
պակցումից («բաղազանություն»): Այդպես կցված են «սուրը» և «բութը», «ժիրն» ու «բամ-
բը» (երաժշտական գործիքի լարերի անվանումները՝ դասավորված համապատասխան ինտեր-
վալներով, որոնց հետ կապվում էին և չորս ձայնակարգերը41), «որ և այլևայլ ձայնքն բաղկա-
նան և մի լինին»42:  Սա անվանում է չափ ու քանակ. «…զի խնդրէ ի լարսն՝ թէ ո՞ր է, որ զերկ-
պատիկ ձայնն ունի, եւ ո՞ր է, որ կէս ձայն հանէ, եւ ո՞ր է որ զերեք ձայնն հանէ, եւ ո՞ր է որ 
զչորրորդն հնչէ», որովհետև ովքեր գիտեին երաժշտական արվեստը, ձայների աստիճանների 
համարներն ունենալով, քնարի լարերին էին հարմարեցնում՝ իրենց նվագածությամբ շարժելով 
նույնիսկ անշունչ մարմինները43: Այնուհետև՝ երաժշտական հնչյունները կարգավորվում են և 
չափով ու կշռով. երբ քննվում է, թե որն է տվյալ ձայնի «կիսաբոլորը», այսինքն՝ «զկէս յեղա-
նակին44«, «զկրկնապատիկն, որ է երկուքն», «զմակեռակն, որ է վեց եղանակն», «զմակքա-
ռակն, որ է ութն»: «Եւ թուի, թէ մինչեւ ցայս վայր էր ձայնիցն եղանակքն, յոր յարէին եւ 
զքնարսն»45, և եթե կան այլ մասեր, ապա սրանք գլխավորագույններն են «…որպէս եւ այժմ 
գոյ եւ յիշատակն ի միջի մերում»: Վերը նշված անվանումները (6՝ «մակեռակ», 8՝ «մակքա-
ռակ», 6-ի համեմատ «կիսաբոլոր», այսինքն՝ 9, և երկպատիկ նույն վեցի համեմատ՝ 12) 46, 
ինչպես հայտնի է, կազմում են երկրաչափական համամասնությունը, որն իր հերթին միահյու-
սում է թվաբանական ու հարմոնիկ համամասնությունները47: Նրանով, ըստ անտիկ գեղագի-
տության, թափանցված է ողջ գոյությունը: Այն ներկայացնում է երաժշտական «կմախքը» 
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քառալարային համակարգում՝ կվարտ-կվինտ-օկտավա շղթան՝ դեռևս ողջ միջնադարի ընթաց-
քում միակ կոնսոնանս համարվող ձայնամիջոցները, որոնց հարաբերությունները ձևավորվում 
են կատարյալ համարվող առաջին չորս թվերով (3/2, 4/3, 2/1), կատարյալ՝ էպիմորային հա-
րաբերությամբ (lovgo" ejpimovrio". երբ մեծ թիվն իր մեջ պարառում է փոքր թիվն 
ամբողջությամբ, և նրա մի մասը՝ օրին. 4/3): «Եւ տե՛ս որ եւ երաժշտականն քանակ է, եւ ոչ 
անթիւ եւ անչափ48«: Այնուհետև, ըստ Հովհաննես Սարկավագի, ճշմարիտ երաժշտությունը 
բանականությամբ է գոյանում, որից հետո նրա համաձայն և ձայնն է շարժվում: «Բայց 
ծանիր, որ ճշմարիտ երաժշտականն բանականութեամբն գոյանայ եւ ապա զկնի բանին 
զձայնն շարժեն, զի խնդրէ ո՛ր է որ զերկպատիկ բանն ունիցի…»49, միայն այստեղ 
հարաբերության հետ կապված օգտագործում է «բան» եզրը՝ համադրելով ձայնամիջոցները 
տարբեր երևույթների հետ, որը, ինչպես վերը տեսանք, կազմում է միջնադարյան տեսական 
մտքի առանցքը50: Սա նրանց ընկալման ու բնութագրման հետաքրքիր հատված է. այդպես 
«երկպատիկ» ձայնը համեմատվում է գյուղի և շինության հետ՝ «…եւ նշանակէ զմարդոյ գեղ եւ 
զշէն», «կիսաբոլորը»՝ կվինտան, բայի՝ որպես անկատար մտքի հետ՝ «…որ ոչ բան 
կատարեաց, այլ է կիսաբան», որ հասկանալի է քառալարային համակարգում51, 
«մակքառակը»՝ կվարտա կազմող ինտերվալը, նշում է՝ սուր ենք անվանում, որ նշանակում է 
թուր, սուսեր՝ «զսուր ձայն եւ զընթացս եւ զթռիչս հաւու», որ միանգամայն 
համապատասխանում է նրա շեշտված կամային բնույթին՝ միգուցե կապ ունենալով և 
համանուն խազի հետ: Հետաքրքիր է, որ օկտավա կազմող «մակեռակը» և «երկպատիկը» 
կապվում են համապատասխանաբար «հոտ, անդաստան, ապագա» և ձայնի կրկնորդումը՝ 
«գյուղ, շինություն» հասկացությունների հետ52: Այն բաժանվում է նաև ըստ բնույթի 
(էթոսների)՝ ուրախության, տրտմության, և մյուս հոգեվիճակների53: Այս չորս ձայ-
նամիջոցների դիցաբանական «մարմինն» ընկած է անտիկ և միջնադարյան երաժշտական 
բոլոր ընկալումների հիմքում: Այն այսպիսով բաժանվում է չափ ու քանակով (ձայնամիջոցներ, 
նրանց դասավորումը ըստ լարերի), չափ ու կշռով54 (ձայնամիջոցների հարաբերություն), բա-
նականությամբ և բնույթով, որոնք բոլորը կապված են քանակի հետ55 : 

Այսպիսով թվի ընկալման յուրահատկությունը կապված է նրա` ինչպես 
ավելի վաղ փուլերում ցանկացած հասկացության անանջատ ընկալումից` ա. 
հոգու ներքին կենսանյութից, բ. արտաքին աշխարհաստեղծության կենսա-
նյութից ու զարգացման պաթոսից, որոնք էլ իրենց հերթին միանգամայն 
թափանցված են իրարով: Այս դեպքում ընդհանրության սիմվոլ կարող է 
դառնալ այս երկուսի միջև ընկած թիվը, որպես ամենավերացական, նախնա-
կան կապ ամբողջի հետ և երևույթներն իրենց կիզակետին բերող, կրավո-
րականի ու արարչականի սահմանին ընկած դրոշմ: Այդ պատճառով այն ունի 
դրսևորման տարբեր աստիճաններ: Թվաբանության մեջ զատման նախնական 
ճկունությունն առկա է ինքնին թվի էության մեջ, երաժշտության մեջ՝ ընդհա-
տուն թվերի հարաբերությունների ճկունության, որ ստեղծում են երաժշտա-
կան հնչյունները, շարունակականում՝ սահելով արդեն տարածության մեջ, 
այնտեղ կերտում է տարածություններ և նրանցով իրագործվող շարժումնե-
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րով՝ տարածական հարաբերություններ, որոնք չափում են այն (աստղաբաշ-
խություն)՝ ավելի ու ավելի մխրճվելով նրա աշխարհում: Եվ այս ներքին տե-
սիլն ու ռիթմը ընկած է և արարման հիմքում, և ճանաչողության՝ նյութից ան-
նյութ անցման աստիճանական ճանապարհին56:  

Եվ միտքը կցում է իրեն եզակիին, որ արարում է իր օրրանում կշիռներ ու 
չափեր, զատումներ ու ձուլումներ, որոնց կնքադրոշմները դրվում են արար-
չության մակերեսներին ու սերմերում, և ճանաչողությունն իրագործում է իրեն 
նույն կերպ՝ որպես ներքին կառուցում և ներքին երաժշտություն. և այդ բոլորը 
սահում է հավերժության հայացքի առջև որպես անվերջ ծավալվող ներքին 
պատկեր, որ անվերջ արտահոսում ու քարանում է արտաքին մակերեսների 
համաչափություններում: 
                                                
1 Այսպես, օրինակ, պյութագորյան ավանդույթով ամեն ինչ պարփակող ու միաժամանակ 
ամեն ինչի համար միավոր-սերմ հանդիսացող մոնադայից բխում է երկյակ-դիադան՝ հե-
ռացումը, երկատումը, անկատար գիծը, միաժամանակ ճանաչողության սկիզբը, ձգտումն 
առ միակն ու նրա ճանաչման առաջին հնարավորությունը՝ որպես նրանից տարանջա-
տում, եռյակ-վերադարձը՝ հավասարակշռությունը, հարթությունը՝ «մակերեւութիւն, որ կո-
չի անխոր մեծութիւն» (Անանիա Նարեկացի, «Սակս բացայայտութեան թուոց», Մատենա-
գիրք հայոց, Ժ դար, էջ 443), կարծիքը՝ քառյակ-խորությունը, ուր թաղված են զգայություն-
ները և որի մեջ հյուսվում է նյութական արարչությունը: Թվի ներքին պլաստիկայի, իրար 
փոխանցումների մեջ կան գոյաբանական բոլոր խորհուրդներն ու շարժումները՝ առավե-
լագույնս վերացարկված և բացարձակն ամփոփող: Թվի՝ պյութագորա-պլատոնական այս 
գոյաբանական ըմբռնումների և դրանց արտահայտման մասին Նարեկյան դպրոցում 
տե՛ս՝ Հ. Թամրազյան, Գրիգոր Նարեկացին և նորպլատոնականությունը, Եր., 2004, գլուխ 2, 
էջ 95-149:  
Քրիստոնեական ավանդույթում թիվը սկսում է կիրառվել արդեն կոնկրետ բովանդային 

պլաններում: Այսպէս օրինակ՝ պյութագորյան «գերակատար» (որի բաժանարարների գու-
մարը գերազանցում է բաժանելիին), «անկատար» (բաժանարարների գումարը պակաս է 
բաժանելիից) և «կատարյալ» (բաժանարարների գումարը հավասար է բաժանելիին) թվե-
րը և նրանցից ստացվող քանակները համադրվում են այլևայլ երևույթների հետ: Օրինակ՝  
տասներկուսը, որի բաժանարարների՝ 4, 3, 2, 6, 1, գումարը հավասար է տասնվեցի, նույ-
նացվում է առաքինի մարդկանց հետ, որ մարմնի 12 անդամներով «շարագրեցան յամե-
նայն մասունս առաքինութեան, և չորք թիւ յաւելին, այսինքն՝ զխոհեմութիւն, զարիութիւն, 
զողջախոհութիւն և զարդարութիւն և գերազանցեալք ելին ի բանակս հրեշտակաց»: Ութ 
անկատար թիվը, որի բաժանարարների գումարից ստացվում է յոթը, նույնացվում է մեղ-
սավորների հետ, «զի մարդկային բնութիւնս ստեղծաւ վասն զութ դարն ժառանգելոյ, 
այսինքն՝ զյաւիտենականն, իսկ մոլիք շարունակելովն ի պէսպէս չարս՝ պակաս գտանի 
յութ դարուն և զեօթն դարուս վայելչութիւնն միայն վայելեն» (Առաքել Սիւնեցի, «Լուծմունք, 
Յաղագս Սահմանացս Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի», տե՛ս՝ Գիրք Սահմանաց սրբոյն Դաւթի եւ 
յետ ժամանակի արարեալ լուծումն սորին հոգեշահ մեկնութեամբ տեառն Առաքելի եռամեծ 
վարդապետի, Մադրաս, 1797, էջ 319, այսուհետև՝ Առաքել, Լուծմունք): Այսպես նաև, ըստ 
անտիկ տեսության, «ծնված» (բազմապատկումից՝ ինչպես վեցը՝ երեքից՝ ինքը չծնելով 
մինչև տասն ընկած որևէ թիվ), «ծնող» (մեկը, երկուսը, երեքը, որոնք ծնում են, բայց չեն 
ծնվում որևէ այլ թվից), և «կույս» համարվող (յոթը, որ ծնված չէ և չի ծնում) թվերից 
նրանք, որ միայն ծնված են, բայց չեն ծնում՝ ինչպես վեցը, համեմատվում են սուրբ կույսե-
րի հետ, նրանք, որ ծնված են և ծնում են՝ կենդանիների և մարդկանց, յոթ թիվը՝ Աստվա-
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ծածնի, և այլն (նույն տեղում՝ էջ 587): Այսպես անտիկ ավանդույթով ժառանգված պլաս-
տիկ-գոյաբանական-ձևաբանական զգացողությունից բխող թվային տարատեսակ 
գործողություններն ու դրա արդյունքում առաջացող կապերը վերածվում են այլաբանա-
կան կարգերի: 
2 Արարումը, առհասարակ, նույնացվում է նախնական անեզր նյութի անջատման և 
վերստին միավորման հետ «անբաժանելի ամրակների միջոցով»: Այն արդեն տրոհված-
կենդանացած՝ մասնիկներով լցված միություն է, ուր հարաբերությունն ինքնին դառնում է 
էություն (Plato Tim., 35a-36b): Եզակիի ներքին բաժանումներն ու բաժանման միավոր-
վածությունն ընկած է այս ընկալմամբ առհասարակ գոյության հիմքում: Այսպես, կապ-
ված մարդու կազմության հետ, Փիլոն Ալեքսանդրացին նշում է. «… Այսպէս բնութիւնս 
միշտ ըստ իւրաքանչիւր տեսակի այնոցիկ որ ի մեզ է մասանց, բաժանումն գործեցեալ, 
զհատածսն անջատեաց, իբրու հակառակ դէմ ի դէմ. յոր հանդիպեցուցեալ աշխարհիս, 
միանգամայն և այնր որ ի սպասաւորութիւնն դիւրաւ ներգործութիւնն է. և դարձեալ զնոսա 
ըստ երկաքանչիւր ումեք տեսակի՝ միացոյց ի մի ներգործութիւն, և ի նոյն գործ, ի մի վայր 
ածեալ գումարեաց շրջանակեալ ընդ միտ ածելով: Արդ ոչ միայն զմասունս մարմնոյն 
տեսցէ ոք այսպէս կիցս և զոյգս, միաւորութեամբ անջատեալս՝ և բաժանմամբ միացեալս, այլ 
և զոգւոյն…» (Լինելութիւն, III. 5, ընդգծումները մերն են, տե՛ս՝ Փիլոնի Եբրայեցւոյ Մեկ-
նութիւն ծննդոց և ելից, ճառք ի Սամփսոն, ի Յովնան, աշխատասիրութեամբ` Մ. Աւգերեանց, 
Վենետիկ, 1826): 
3 Անտիկ զգացողության ստրուկտուրալ պլաստիկ բնույթի և սրանից բխող թվի ներընկալ-
ման մասին տե՛ս՝ А. Ф. Лосев, История античной эстетики, VIII, кн. 1, М., 1992, 
сс. 502-540 (այսուհետև՝ Лосев, ИАЭ): Նա մասնավորապես նշում է՝ “Античность, го-
ворили мы много раз, основана на интуиции живого и целесообразно функциони-
рующего материального тела. Но если это тело и в самом деле всегда зрительно 
ощутимо, то это значит, что в нем зрительно ощутимы его структура, его 
устроение, его целое и части, его соотношение частей, а это, в первую очередь, 
значит пересчет этих частей, их сосчитывание и соотношение сосчитанных 
единиц. Могла ли такая отчетливейшим образом данная материальная структура 
обойтись без счета, без числа? И разве можно было при переходе от одной части 
тела к другой окончательно отрывать одну часть от другой и тем самым забывать 
о целом, то есть можно ли было при всех этих прерывных переходах от одной 
части к другой забывать о той непрерывности, с которой целое пребывает во всех 
своих частях, несмотря ни на какое их взаимное различие?” (նույն տեղում՝ էջ 507): 
4 Հուն.՝ mavqhma (գիտելիք, գիտություն), maqhmatikhv (գիտություն, իմացություն, 
մաթեմատիկա) և maqhthv" (աշակերտ) նույնարմատ բառերը: 
5 Տե՛ս՝ Plato Tim., 37d. «Այդ պատճառով նա մտածեց արարել ինչ-որ շարժվող նմանու-
թյուն հավերժին, կառուցեց երկինքը... հավերժ պատկերը՝ թվից թիվ շարժվող, որ մենք ան-
վանում ենք ժամանակ». հմմտ՝ հայերեն թարգմ. «... այլ պատկեր խորհի առնել զսա յաւի-
տենից և զարդ համանգամայն երկնի, արար, հաւասար ըստ թուոյ գոլով զսա պատկեր 
զայսոսիկ՝ զոր ամանակ մեք անուանեցաք» (տե՛ս՝ Պղատոնի իմաստասիրի տրամախօ-
սութիւնք. Եւթիփռոն, Պաշտպանութիւն Սոկրատայ և Տիմէոս, Վենետիկ, 1877, էջ 101): 
6 Տե՛ս՝ Դաւիթ Անյաղթ, «Սահմանք իմաստասիրութեան», Երկասիրութիւնք փիլիսոփայա-
կանք, աշխատասիրությամբ Ս. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 89 (այսուհետև՝ Դաւիթ, Սահ-
մանք): Այստեղ նշվում է, որ գոյություն ունի մաթեմատիկական գիտությունների ավելի 
բարդ բաժանում, որ կատարվում է ավելի խոր քննության ժամանակ, բայց բերվողը 
ստույգ է ու հավաստի: Հովհաննես Սարկավագի «Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» երկի մեջ 
աստղաբաշխական գիտելիքի հաղորդակցումը քանակին մեկնվում է հետևյալ կերպ. 
«Նոյնպէս եւ աստեղաբաշխականն քանակ է, զի զերկնային մարմինն գիտէ քննել, եւ 
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երկինքն գնդաձեւ է եւ բոլորակ: Եւ թէպէտ անբաւ է սակս մեծութեան, սակայն ընդ չափով 
է անկեալ եւ ընդ քանակիւ, որպէս գիտէ որ արարն: Զի ամենայն, որ բոլոր է՝ նախ չափեալ 
է եւ ապա գնդաձեւ կարէ լինել, զի թէպէտ ի մէնջ ոչ իցէ չափեալ, այլ սակայն քանակ է, 
վասն զի ի քսան եւ ի չորք ժամն մի հոլով առնու եւ այն ցուցանէ, որ չափեալ եւ քանակեալ 
է» (Յովհաննէս Սարկաւագ Իմաստասէր, Լուծմունք «Սահմանաց գրոց», Երևան, 2004, էջ 
44-45, այսուհետև՝ Սարկաւագ, Լուծմունք): Արարչությունը չափվում է երկնային մարմին-
ների կարգավորված շարժմամբ, որոնք ցույց են տալիս այն իրենց շրջանաձև պտույտների 
ժամանակահատվածով: Պլատոնը երկնային մարմիններն անվանում էր ժամանակի 
գործիքներ (տե՛ս՝ Plato Tim., 41e): 
7 Դաւիթ, Սահմանք, էջ 89: Հարաբերություն բնութագրող այս եզրերին և հայ մատենագրու-
թյան մեջ դրանց անվանմանն անդրադարձել է Ն. Թահմիզյանը. տե՛ս նրա՝ «Դավիթ Ան-
հաղթը և հայ երաժշտական մշակույթը», Դավիթ Անհաղթ, ՌՇ, Հոդվածների ժողովածու, Եր., 
1980, էջ 109-112, ինչպես նաև՝ «Ներդաշնակության հենքի մասին ուսմունքը միջնադար-
յան Հայաստանում, V-VI դդ», ՊԲՀ, 1966, 1, էջ 75-91, «Ներդաշնակության հենքի մասին 
ուսմունքը Հայաստանում միջին դարերում (X-XVդդ.)», ԲՄ, 8, էջ 93-110:  
Այստեղ «հարաբերություն» հասկացությունը հունարենի հետևությամբ արտահայտվում է 
«բան» (հուն.՝ logo") եզրով («երկպատիկ բան» և այլն), որի նշանակությունները 
արտահայտում են վերը նշված՝ արտաքին ձևի ու ներքին բովանդակության, առհասարակ 
արտաքին ու ներքին երևույթների չտարանջատվածության անտիկ ընկալումները: Ինչպես 
հայտնի է, այն ունի բազմաշերտ նշանակություններ, որոնք բոլորն արտահայտում են բո-
վանդակությունն ու իմաստը առավելապես նրա՝ ա. արտահայտված («խոսք, ձևակեր-
պում, արտահայտություն»), բ. ըմբռնված ու ձևակերպված («բանականություն, նշանա-
կություն, սահմանում, որոշում, ապացուցում, բացատրություն»), գ. իմաստավորված, 
ներքին ամբողջություն ունեցող միավոր («ստեղծագործության գլուխ, սահմանում, մաս, 
խումբ, ստորոգություն») կամ՝ դ. իրագործման, ծավալման նախահիմք («օրենք, նախա-
գուշակում, բանական հիմք», նորպլատոնականների մոտ՝ «սերմային պոտենցիաների լո-
գոս») լինելու տեսանկյունից: Այն ունի նաև «թիվ, հաշվում, հարաբերություն, համապա-
տասխանություն» նշանակությունները: Այսպիսով այս բոլորը՝ արտահայտումը, բյուրե-
ղացած միավորներն ու դրանց հարաբերությունները, պայմանավորում են իրի ողջ տարո-
ղությունը: Այս եզրի մասին տե՛ս՝ А. Ф. Лосев, ИАЭ, кн. II, М., 1994, с. 216: 
8 Այս և հետագա բոլոր ընդգծումները մերն են: Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, «Մեկնութիւն «Ստո-
րոգութեանն», Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, էջ 284 (այսուհետև՝ Դաւիթ, Մեկնու-
թիւն): Ըստ նրա կշիռը քանակ են համարում Պլատոնը, Արքիտասը և Պտղոմեոսը (նշվ. 
աշխ., էջ 282): Ինչպես հայտնի է, Արքիտասը նաև երաժշտության մեջ առաջինը սահմանեց 
տոնի բարձրությունն ըստ «ներքին բնույթի»՝ տատանման հաճախականության, և Պոր-
փյուրի վկայությամբ, ընդունված երեք սահմանումներից (բուն էյդոսի, նյութի հետ 
խառնված էյդոսի, և նյութի՝ էյդոսն ընդունելու կարողության տեսակետից) նախընտրում 
էր միջին՝ նաև նյութական սկիզբն ընդունող սահմանումը: Առաջինները, ըստ նրա, էական 
էր համարում Արիստոտելը, իսկ զուտ նյութականները՝ ստոիկները. (տե՛ս նրա՝ «Պտղո-
մեոսի «Հարմոնիկայի» ներածությունը» During I. “Ptolemaios und Porphyrios über die 
Musik”, Goteborgs högskolas Ǻrsskrift. Bd XI, 1934, p 11,1-12,8): 
9 «Եվ սրանցից ոչ մեկը թեթև կամ ծանր չէ՝ ո՛չ գիծը, ո՛չ մակերեսը, ո՛չ «մաթեմատիկա-
կան» և ո՛չ անորակ մարմինները, այլ միայն որակով օժտվածները: Պարզ ասած՝ կշիռը 
«կիրք» է և ոչ քանակ». (Դաւիթ, Մեկնութիւն, էջ 285): Այստեղ կարևոր է «ուսումնական» և 
«անորակ» մարմինների հասկացությունը, ի տարբերություն նյութական «որակութիւն» 
ունեցողների: Առաջինների տակ ի նկատի ունի երկրաչափական, կամ առհասարակ մա-
թեմատիկական գիտելիքներին վերաբերող մարմինները՝ անկախ նյութից, որում կարող են 
արտահայտվել (թիվ, երաժշտական ինտերվալ, շարժում). այլ տեղ օգտագործված է «ու-
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սումնական» և «բնաւորական» հակադրությանը. «եթէ ո՞ր գիծ՝ ուսմնակա՞նն, այսինքն՝ որ 
մտածութեամբն առեալ լինի: Եւ եթէ զայն ասիցեն՝ այնպիսիսն յայլ և յայլժամ այլաբան 
իմանի: Իսկ եթէ զբնաւորական գիծն ասիցեն՝ նիւթն ըստ գծին ընդունի զներհակսն» (նույն 
տեղում, էջ 181): «Անորակ մարմին» հասկացությունը վերաբերում է նախանյութին (ան-
տիկ ըմբռնումով)՝ անկերպ ու անձև, զուրկ դեռևս որևէ հատկանիշից, արարչական ներ-
գործումից. հմմտ.՝ «Նիւթ զհիւլլէն ասէ, այսինքն զանորակ մարմինն. որպէս ասէ Սաղօմօն՝ 
թէ քան զի ոչ չքաւորէր ամենազօր ձեռն քո, առնել զաշխարհս անպատրաստ նիւթից, որ է 
անորակ մարմին, և ոչ որպէս ոմանք մանրամաղ փոշի ասեն զնիւթն, զի յորժամ ոչ գոյին 
տարերք՝ ուստի լիներ փոշին». այս «անորակ» նյութը «ենթակայ եղև, զոր առեալ Աս-
տուած տեսակաւորեաց զնա պէսպէս, այսինքն, զմի մասն ջերմութեամբ տեսակաւորեաց, 
և եղև հուր, զմի մասն ցրտութեամբ տեսակաւորեաց, և եղև օդ…» (Առաքել, Լուծմունք, էջ 
519-520, 268): 
10 Դավիթ Անհաղթ, «Վերլուծութիւն «Ներածութեանն», Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, 
էջ 125: 
11 «…Զույգ է իր մասերով, և առաջին զուգակենտը (ajrtiopevrisso". զույգ թիվ, 
որի կեսը կենտ թիվ է, առաջին այդպիսի թիվը վեցն է), ընդունելով ներգործող 
պատճառից՝ ըստ կենտ /թվի/ (այստեղ՝ երեքը) և նյութական ու կրավորականից ըստ 
զույգի (երկուսը), որի պատճառով և նախնիներից ոմանք, որոնք սկզբում էին, այն 
անվանեցին «ամուսնություն», իսկ ոմանք էլ՝ ներդաշնակություն»: 
12 Տե՛ս՝ Arist. Cat. 6, Դավիթ Անհաղթ, «Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն», էջ 282-300: 
13 Arist. Cat. 4b. 26-29.:  
14 Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 45: 
15 Դաւիթ, Սահմանք, էջ 89: 
16 Դաւիթ, Սահմանք, էջ 90: Հովհաննես Սարկավագը (Լուծմունք, էջ 45) ավելի պատկերա-
վոր է բնութագրում՝ շարունակ քանակն այն է, երբ բազում բաներից մի իր է գոյանում, ինչ-
պես որմը՝ շատ քարերից, խճից և «խիպար»-ից (քարերի կտորներ որմերի ծերպերը լցնելու 
համար), երկիրը՝ իրար միացված բազում բաներից: Միայն իմանալի ձևով է հնարավոր 
ասել, որ քարն ու հողը, լեռն ու դաշտը կցված են միմյանց: 
17 Arist. Cat. 6, Դաւիթ, Մեկնութիւն, էջ 285-286:  
18 Դաւիթ, Մեկնութիւն, էջ 290: Հետաքրքիր է այստեղ խոսքի ըմբռնումը. այն տարորոշված 
է, որովհետև երկու վանկերի միջև լռություն է. սա կապված է բաղաձայնների՝ տարատե-
սակ լինելու հետ, «Արդ՝ դադարումն արտաձայնութեան առաջին փաղառութեան լռութիւն 
նորին է, եւ յայնժամ սկիզբն առնէ արտաձայնիւ երկրորդ փաղառութիւն: Եւ զայն պարտ է 
իմանալ լռութիւն ընդ մէջ փաղառութեանցն զաննմանաբար արտաձայնութիւնս՝ որ ի ձեռն 
բաղաձայնիցն աննմանութեան. քանզի եւ ընդ մէջ երկուց ներհակաց շարժմանց է դադա-
րումն, որպէս եւ յերակսն ցուցանի…» (նույն տեղում, էջ 286): 
19 «…քանզի ոչ եթէ, որպէս ի վերայ նշանի (կետ՝ Ա. Թ. )՝ զնոյն եւ աստ ոք ունի ասել. քան-
զի նշանն անմասն գոլով, մասնաւորում առադրիլով, այսինքն գըծի՝ ոչ աճեցուցանէ զնա 
եւ ոչ ի բաց բառնալով՝ նուազեցուցանէ. եւ գիծ անլայն գոլով, լայնութեան առադրելով, 
լայնութիւն ոչ առնէ. եւ մակերեւութիւն խորութիւն ոչ ունելով, առադրելով խորութեան՝ խո-
րութիւն ոչ առնէ» (Դաւիթ, Մեկնութիւն, էջ 288): 
20 Հովհաննես Սարկավագը, ինչպես վերը տեսանք, ընդհատուն թվերը համարում է կեն-
դանի էություններ՝ համեմատելով երկնային լուսատուների հետ. «Այլ այսպէս, որպէս արե-
գակն եւ լուսինն եւ ամենայն աստեղքդ, այսպէս եւ թիւքն որիշ որիշ անձինք են, որպէս եւ 
ըստ ինքեան ասէ զայն թիւքն որ մինչեւ ի տասնն է. զի ինքեանք ըստ ինքեանց անձինք են 
կատարեալք» (Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 46): «Անձ» բառը բացի բուն իմաստից, նշանա-
կում է՝ «հոգի, շունչ, գոյացություն, գոյակ, մարմին»: «Անձինք» համարվում են մինչև 
տասն ընկած թվերը, որից վեր նրանք «բաղազան» են՝ կապակցմամբ ծնվող. «որպէս եւ 
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ըստ ինքեան ասէ զայն թիւքն որ մինչեւ ի տասնն է. … Եւ բաղազանեալ զայն ասէ, թէ հինգ 
եւ տասն, որ է ԺԵ, եւ թէ Ժն Բ հինգ է: Եւ այս որ մինչեւ ի ԺԵ (հավանաբար՝ Ժ, ինչպես որոշ 
տարընթերցումներում, տե՛ս՝ էջ 118, տարընթ. 983) ոչ է բաղազանեալ, այլ այն, որ անդ ի 
վեր շարին. թէպէտ որ ոչ յատուկ է բաղազանս այլ ասուի» (նույն տեղում): Ըստ Անհաղթի 
տասը թիվը կատարյալ է, որովհետև բոլոր միավորները առանձին անվանումներով հան-
դես են գալիս մինչև տասը, իսկ նրանից հետո՝ համապատասխանաբար կրկնվում (Դա-
ւիթ, Սահմանք, էջ 82): Չորսը «… տասնյակի աղբյուրն ու պատճառն է: Այն, ինչ իրագործ-
ման մեջ տասնյակն է, քառյակը, ինչպես հայտնի է, հնարավորության մեջ է». մինչև չորսն 
ընկած թվերի գումարով ստացվում է տասնյակ «որ ներկայացնում է իրենով սահմանը 
թվերի ու անսահմանության միջև, որի մոտ նրանք՝ ասես դարձի նշաձողի, հավաքվում են 
և ետ շրջվում» (Philo De opificio mundi, XV. 47). հմմտ՝ «Առաջին միայնակն կատարեալ 
եւ ծնաւղ տասնեակ տարորոշ թուոյն. զի շարադրեալ ծնանի զտասնն եւ յինքն անդրէն 
դառնա» (Անանիա Նարեկացի, «Սակս բացայայտութեան թուոց», էջ 442): Այս ընկալման 
արդյունքում և տասը թիվը, որպես միակի իրագործում, հարաբերվում է վերջինիս հետ, 
ինչպես գործնական ոլորտը՝ տեսականի. «Եւ հարկաւորապէս ականջաց բաշխեալ տայ 
զմին, և ձեռաց զտասնեակն. քանզի թուոց սկիզբն մինն է, և կատարածն տասնեակն… 
Քանզի լսել նախ առաջին արժան է, և ապա գործել. քանզի երկաքանչիւրոք ի սոցանէ 
սկիզբն է, մին՝ թուոց, և միւսն՝ ուսման. և տասնեակքն՝ գործոյ…» (Փիլոն, Լինելութիւն, VI. 
110). հմմտ. նաև՝ «Չորրեակ՝ թուոց է ամենայարմարագոյնն, իբրու կատարելագոյն. և 
տասնեկին ամենակատարի արմատ և հիմն է. և ըստ քառակին բանի ամենայն ժողովեալ 
դառնայ այսր, որպէս ինքն ասաց. և իբրու զի ինքնակատար է, կատարելածին լինի լնլով: 
Եւ զինչ է՝ զոր ասեմս: Ի կենդանեաց ծնունդս նախառաջին է սերման ցանումն. երկրորդ՝ 
յազգականէ իմեքէ բնութեանն զիւրաքանչիւրոք գործեացն տպաւորեալ. և երրորդ՝ յետ 
ստեղծանելոցն աճումն. և չորրորդ՝ ի վերայ ամենայնին, կատարելութիւն՝ ծնունդ» (Փիլոն, 
Լինելութիւն, III. 12): Այսպիսով ինքնին էություններ են մինչև տասը հասնող միավորները, 
որոնցից այն կողմ սկսվում է կապակցումների անեզրությունը: 
21 Դաւիթ, Սահմանք, էջ 91: «Եւ ասէ թէ տարորոշ քանակն պատուականագոյն է քան զշա-
րունակն, այսու օրինակաւ, զի կարող գոյ ի միում ժամու բ կերպարանս ցուցանել… որ-
պէս թիւքդ որ որոշ եւ ըստ ինքեան քանակ է եւ ցուցանէ զայս ինչ ի միում ժամու, զբոլոր եւ 
զքառանգիւնի…» (Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 46): Հմմտ.՝ «… Եւ բոլորակ է, որ ի նոյնէն 
սկիզբն առնէ եւ ի նոյնն յանգի զաւրեն բոլորակի՝ որպէս երեսուն և վեցն, քանզի վեցիցս 
վեց երեսուն և վեց՝ ի վեցէն սկիզբն արար եւ ի վեցին յանգեաւ, որպէս և քսան եւ հինգն. 
քանզի հնգիցս հինգ՝ քսան եւ հինգ: Իսկ քառանկիւնի է, որ ի թուոյ զինքն բազմապատկե-
ցուցեալ եղեւ՝ որպէս ինն՝ երիցս երեք՝ ինն» (Դաւիթ, Մեկնութիւն, էջ 289): 
22 Դաւիթ, Մեկնութիւն, էջ 289:  
23 Դաւիթ, Սահմանք, էջ 91. «…վասն զի մոմ, որ է շարունակ քանակ, եթէ ոք ստեղծանէ 
զնա ըստ Տիգրանայ կերպարանին, ոչ կարէ այլ կերպարան ընդունել, եթե ոչ յառաջագոյն 
ի բաց եղծանի. ապա եթէ ոչ՝ շփոթումն լինի»: 
24 Նույն տեղում, էջ 91-92: Հմմտ.՝ «Վասն այրն ասէ, թէ թուականն է առաջին արուեստք, 
վասն զի ըստ ինքեանց անձինք են թիւքն զամենայն ի զատ: Եւ յետ այսր երաժշտականն, 
զի բաղազան է այսպէս, որպէս ի բանից եւ ի ձայնից եւ յեղանակաց: Եւ դարձեալ ի փողից 
եւ ի քնարից ապա գոյանայ» (Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 47): 
25 Հմմտ.՝ «... զի ամենայն որ հանդերձեալ է շարժիլ՝ ի դադարմանէ և յանշարժէն ունի 
սկիզբն շարժման» (Դաւիթ, Սահմանք, էջ 92): 
26 Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 47: 
27 Այս աստիճանակարգությունն ամբողջությամբ հասկանալի է միայն Պլատոնի աշխար-
հաստեղծության պատկերում (տե՛ս՝ Tim., 35a-36d, 38c-e):  
28 Դաւիթ, Մեկնութիւն, էջ 257: 
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29 Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 42: Հմմտ.՝ «քանզի ոչ կարէ եռանկիւնին և քառանկիւնին կամ 
այլ ձևք առանց նիւթոյ բաղկանալ» (Դաւիթ, Սահմանք, էջ 87): 
30 Հովհաննես Երզնկացի, «Ի բան մարգարէին Դաւթի. Սքանչելի եղև գիտութիւն քո յիս», 
ՄՄ, ձեռ. 2173,103բ: 
31 Դաւիթ, Սահմանք, էջ 87: 
32 Նույն տեղում, էջ 88: 
33 Նույն տեղում, էջ 87: 
34 Նույն տեղում, էջ 88: Հետագա մեկնիչներն ընդհանրապես բնաբանական գիտելիքները 
կապում են զուտ զգայական ընկալումների հետ. «…եւ այս լինի եւ առանց ուսման ի ձեռն 
զգայարանացս, զի տեսանեմք զերկին աչօք որ միշտ ի յոլովիլ է. եւ զերկիր, որ հաս-
տատուն կայ, եւ զմարդ, որ երկու ընթանայ ոտիւք. եւ զանասուն, որ քառիւք: Եւ սոյնպէս 
բնախօսեմք յաղագս էիցս առանց ուսման» (Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 42): 
35 Դաւիթ, Մեկնութիւն, էջ 213: 
36 Ծն., ԺԹ, 2: 
37 Փիլոն, Լինելութիւն, III. 40: 
38 Դաւիթ, Սահմանք, էջ 92: 
39 Դաւիթ, Սահմանք, էջ 92-93: Հմմտ.՝ «…թուականին յարակայանայ համարողականն, 
բայց զանազանին այսու, զի թուականն զբնութիւնն քննէ…Եւ երաժշտականն՝ ամենայն 
քնարք: Եւ երկրաչափականն՝ որ պարանով զերկիր չափեն եւ բաժանեն, եւ աստեղաբաշխ 
գիտութեան՝ երկինք եւ ամենայն գնդաձեւ իրք՝ անիւ և սայլ, կունդն եւ այլք նոյնպիսիք: 
Բայց աստեղաբաշխականն յերկնիցն բոլորն միայն է եւ ոչ այլուր ի գնդիցդ» (Սարկաւագ, 
Լուծմունք, էջ 47): 
40 Հմմտ.՝ «…զի թուականութիւն, որ անմարմին բանիւ լինի, բուն իմաստասիրական յար-
հեստէ յարակայանայ, այսիքն՝ նմանի համարողականին, որպէս գռեհիկ շինականն հա-
մարէ զոչխար և զդրամ…, մինչև ի տասն և ի հարիւրն… և այս զգալի և նիւթական համարք 
է, իսկ թուականն իմաստասէրն ոչ զնիւթական ինչ համարէ, այլ զբնութիւն թուոյն քննէ, 
զմիակն, զերկեակն և զչորս տասն առնէ և զմիակն ոչ բաժանէ, որպէս զգալի համարողքն, որ 
զմին ստակն ի կէս բաժանեն, այլ և ի չորս ռուպ…» (Առաքել, Լուծմունք, էջ 614-615): 
41 Տե՛ս՝ Կոմիտաս Վարդապետ, «Բժշկութիւն երաժշտութեամբ», Ուսումնասիրություններ և 
հոդվածներ, գիրք Բ, աշխատասիրությամբ Գ. Գասպարյանի և Մ. Մուշեղյանի, Եր., 2007, էջ 201:  
42 Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 43: 
43 Երաժշտության ուժը նկարագրող այս պատկերը կապված է Օրփևսի, ինչպես նաև Զե-
թոս ու Ամփիոն եղբայրների հունական առասպելների հետ, որ հայ մատենագրության մեջ 
մեծ տարածում ունեն: 
44 Այս անճշտությունը (1,5-ի և 0,5-ի նույնացումը) հավանաբար առաջացել է օկտավայի 
ոչ հավասար բաժանումն ի նկատի ունենալով, որի արդյունքում էլ կազմավորվում են 
կվինտայի ու կվարտայի ձայնամիջոցները: «Եղանակ» բառի գործածումը ձայնամիջոց 
իմաստով հանդիպում է և այս հատվածի հետևությամբ գրված Առաքել Սյունեցու՝ վերը 
նշված «Լուծմունքի» մեջ (տե՛ս՝ էջ 596. «Իսկ աստ կիսաբոլոր կիսաձայնն ասէ, որէ կէս 
եղանակ լարիցն. որ ոչ զբոլոր լարերն /լարն՞/ հնչեցուցանէ այլ զկէսն»): Այս եզրերի, 
նրանց համադրվող թվերի որոշ խառնաշփոթի մասին հայ իրականության մեջ՝ տե՛ս Ն. 
Թահմիզյանի վերը նշված հոդվածներում:  
45 Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 44: 
46 Դրանք արտահայտվում են ամբողջ թվերով, որովհետև, ինչպես տեսանք, բարձրագույն 
և ոչ զգայական մաթեմատիկան չի կոտորակում «իմանալի» ամբողջ թվերը: 
47 Երկրաչափական հարաբերությունը՝ թվի աճը նույնքան անգամ, թեև իրականում 
երաժշտական առումով պետք է ներկայացներ սովորական օկտավային հարաբերություն՝ 
1,2,4, բայց արտահայտվում է կվարտ-կվինտ-օկտավային հարաբերությամբ՝ 1:11/3=11/2:2. 
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կամ 6:8:9:12 ամբողջ թվերով, որտեղ երկու միջին անդամ է մտցվում «նյութականաց-
ման», մարմնի խորությամբ օժտման համար: Այն միաժամանակ ներառում է մյուս երկու 
համամասնությունները՝ թվաբանական կվինտ-օկտավան (6:9:12) և հարմոնիկ կվարտ-
օկտավան (6:8:12), որոնց մեծ նշանակություն էր տրվում անտիկ տեսության մեջ (սրանց 
մասին տե՛ս՝ Античная музыкальная эстетика, Вступительный очерк и собрание 
текстов А. Ф. Лосева, М., 1960, сс. 22-23): Դրանք դրոշմվել են և արարչության հոգում 
(տե՛ս` Tim. 36a-b): Այս հարաբերությամբ պահվում են բոլոր գոյությունները. հոգում՝ ա-
ռաքինությունները, որովհետև դրանք ծնվում են չափից. բարեպաշտությունը ճիշտ հարա-
բերությունն է աստվածների հանդեպ, իսկ արդարությունը՝ մարդկանց, նման մարդը 
անհրաժեշտորեն և արի է (Plato Gorgias, 506 c): Երկինքն ու երկիրը, մարդկանց ու աստ-
վածներին միացնում է շփումն ու ընկերությունը՝ երկրաչափական հարաբերությունը, իսկ 
մյուսների հանդեպ գերազանցության ձգտող մարդը «արհամարհում է երկրաչափությու-
նը» (508a): «Օրենքներում» տարբերակվում է «չափի, կշռի, թվի» հավասարությունը, որ 
մարդկանց միջև բաշխվում է տարերային կերպով, վիճակի միջոցով՝ զուտ թվաբանական 
հավասարությունը, և «ճշմարիտ» հարաբերությունը՝ «Զևսի դատողությունը»՝ յուրաքան-
չյուրին ըստ իր բնության և կարողության տեղ հատկացնող հավասարությունը (VI, 
757b). «Քանզի ծառայք և տեարք ոչ երբեք լինիցին բարեկամք, և ոչ... յոռիք և առաքինիք... 
հաւասարութիւն զսիրելութիւն գործէ մանաւանդ՝ ... բայց թէ ո՛ ոք է երբեք հաւասարութիւն 
որ զնոյնս այսպէս կարող է… Քանզի երկուց հաւասարութեանց գոլով՝ հոմանունք իսկ են. 
սակայն գործով ի բազում ինչ գրեթէ են ներհականք... Իսկ ճշմարտագոյն և զարիագոյն 
հաւասարութիւնսն՝ ոչ է դիւրաւ ամենայն ի տեսանել. քանզի Արամազդայ է ընտրու-
թիւնն…» (Պղատոնի Տրամախօսութիւնք. Յաղագս օրինաց եւ Մինովս, Վենետիկ, 1890, էջ 
184. «Քանի որ ծառաներն ու տերերը երբեք չեն կարող բարեկամներ լինել, ինչպես և 
անպետք մարդիկ և առաքինիները ... հավասարությունը ստեղծում է ընկերություն... բայց 
ո՞ր հավասարությունն է օժտված նման զորությամբ... Քանի որ չնայած երկու հավասա-
րություն գոյություն ունի, դրանք նույնանուն են, բայց իրականում շատ անգամ նույնիսկ 
հակադիր են իրար… Ճշմարտագույն և լավագույն հավասարությունը, որ հեշտ չէ ամեն 
մարդու տեսնել, Արամազդի ընտրությունն է…»): Սրա արտացոլումը՝ թեև խիստ պար-
զեցված ձևով, տեսնում ենք Առաքել Սյունեցու «կշռողապէս» և «արժանապէս» բաշխվող 
արդարության հասկացություններում: Առաջինին վերաբերում է օրինակ, միաբանների 
կյանքը, «զի անդ կշռողապէս հանդերձ միապէս տան ամենեցուն՝ կշռողապէս միաչափ 
մեծի և փոքու», երկրորդին՝ արքունականը, «զի այլ է պատիւ մեծին և այլ՝ ծառային», 
«քաղաքական» արդարությունն է «կշռողապէս» բոլոր չափման միավորների միատեսա-
կությունը բոլոր վայրերում (լիտր, կապիճ, կանգուն), իսկ «արդարապէս»՝ երբ ամեն ինչ 
ունի իրեն համարժեք տարբեր գին, և այլն, ժամանակը հարաբերվում է արդարության 
«կշռողապէս», իսկ հավիտենությունը՝ «արժանապէս» վայելումին (Լուծմունք, 506-507, 
այս հասկացությունները կապում է Պլատոնի «Եվթիփռոն» տրամախոսության հետ, որ-
տեղ թեև խոսվում է արդարության մասին, բայց նրա այս տեսակները չեն շոշափվում): 
Հայ մատենագրության մեջ մեծ նշանակություն է տրվում համամասնության պահպան-
մանը՝ «Հոգի և մարմին արար Աստուած զմարդն: Եւ մարդոյն գանձն և մեծութիւնն իւր 
մարմնոյն ծառայ է, և մարմինն հոգոյն ծառայ է, և միտքն ամենուն թագաւոր է: …Երեք իրք 
կայ ի մարդոյն հոգին. մէկն բանականութիւնն է, մէկ սիրտ ելնելն է, մեկ՝ ցանկալն: Զինչ որ 
սիրէ բանականութիւնն, սրտմտութիւնն, ցանկութիւնն, կշռով պիտի արդար: Թէ բանն, որ է 
իմաստութիւն, աւելի խորու լինի, նենգաւոր է, և թէ պակաս է, նայ անմիտ է և տխմար, թէ 
հաւասար է՝ արդար է և իմաստուն …Այսպէս ցանկութիւնն, թէ մարմնաւոր իրաց խիստ 
ցանկայ՝ երկրասէր է և մեղսասէր, թէ զամենայն ցանկութիւն ի հոգևորն դարձցնէ՝ մարմ-
նոյն սպանաւղ է, և թէ կշռով ի մէջ պահէ՝ զմարմինն յիւր չափն և զհոգին յիւր փառքն, նայ 
խիստ բարի է» (Հովհաննես Երզնկացի, «Թուղթ առ իշխանն Եկեղեաց», Է. Մ. Բաղ-
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դասարյան, Հովհաննես Երզնկացին և նրա խրատական արձակը, Եր., 1977, էջ 211-212): 
Այսպիսով անտիկ ավանդույթով առաքինությունները ծնվում են երկու ծայրահեղություն-
ների միջև ճիշտ հավասարակշռության պահպանմամբ՝ զարդարելով հոգու երեք՝ բանա-
կան, ցասմնական և ցանկական մասերը, չորրորդ առաքինութունը՝ արդարությունը, հենց 
հավասարակշռության սկզբունքն է. «Արդարութիւնն չափ գոլով ոչ թողու գերազանցիլ կամ 
պակաս մնալ, այսինքն՝ խորամանկ գոլ կամ անզգամիլ» («Յովհաննու Որոտնեցւոյ… ա-
րարեալ ի բան մարգարէին, որ ասէ՝ Արդարութիւնք Տեառն ուղիղ են և ուրախ առնեն 
զսիրտս», ՄՄ, ձեռ. հմր. 1760, 290ա. այն բնութագրվում է և որպես «հաւասարաբաշխու-
թիւն կամ չափ միջոցի». նույն տեղում, 289 ա): Հմմտ՝ Առաքել, Լուծմունք՝ «…զի բանին 
վերին ծայրն խորամանկութիւն է և ներքինն տգիտութիւն. իսկ միջին խոհեմութիւն է, որ է 
արդարութիւն. այսպէս և ցասման՝ վերին ծայրն յանդգնութիւն է և ներքին երկչոտութիւն. 
իսկ միջինն արիութիւն, որ է արդարութիւն, այսպէս և ցանկականին վերին ծայրն շռայլու-
թիւն և ներքինն ժլատութիւն. իսկ միջինն ողջախոհութիւն, որ է արդարութիւն. և այսպէս 
միջինքն արդարութիւնք են, և կողմունքն անիրաւութիւնք են. վասն որոյ երեք են մասունք 
հոգւոյ և չորք առաքինութիւնք... զի ոչ է պարտ  իւրաքանչիւր մասն առանձնականաւ զար-
դարել առաքինութեամբ, այլ և յարմարումն առ միմեանս և ի բարեկարգութենէ պահել. 
վասն այն և արդարութիւնն ընդ ամենեսեան անցեալ երևի…» (էջ 512, 513): Այսպես և հի-
վանդություններն առաջանում են անհամաչափությունից («անչափութիւն»), իսկ առող-
ջությունը՝ համաչափությունից («չափակցութիւն». Դաւիթ, «Վերլուծութիւն «Ներածու-
թեանն» Պորփիւրի», էջ 182):  
48 Այս կատեգորիաների մասին՝ տե՛ս ստորև հոդվածի շարունակության մեջ: 
49 Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 44:  
50 Տե՛ս՝ ծթ 1, Առաքել Սյունեցու թվի այլաբանական մեկնության օրինակները: 
51 Սա իհարկե կապվում է և ուղղակի բառի կազմության հետ՝ հմմտ. «... որպէս յորժամ 
բայ ասէ և ոչ բոլոր բան, այլ է կիսատ բան, զի բայն մասն է...» (Առաքել, Լուծմունք, էջ 597): 
52 Հմմտ.՝ Առաքել, Լուծմունք, էջ 597: Սարկավագի տվյալ բնագիրը մեջբերում է և Ն. Թահ-
միզյանն իր «Ներդաշնակության հենքի մասին ուսմունքը Հայաստանում միջին դարերում» 
(էջ 102)՝ որպես անանուն մեկնիչի աշխատություն: Նշված՝ բանականության հետ կապված 
հատվածն այստեղ բնութագրվում է որպես «սխոլաստիկական մտածողության առավել 
բնորոշ արտահայտություններից մեկը»: Առհասարակ երաժշտական հատվածն ամբողջու-
թյամբ նա մեկնաբանում է որպես օրինակ դավթյան դրույթների հետագա աղավաղումնե-
րի (նույն տեղում): Մեր կարծիքով, այստեղ բավականին տրամաբանական կարգով ներ-
կայացված են երաժշտությունը կազմող կարգավորված ներդաշնակության բոլոր կողմերը:  
53 Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 44: 
54 Այստեղ որոշակի կապ կա լարերին ամրացված կշռաքարերի ծանրությամբ Պյութագո-
րասի կողմից երաժշտական հարաբերությունների հայտնաբերման` միջնադարում մեծ 
տարածում գտած ավանդույթի հետ, ըստ որի, հավանաբար, և այս հարաբերություններն 
անվանվում են «չափ ու կշիռ»: 
55 Սարկաւագ, Լուծմունք, էջ 44: 
56 Այս հերթագայումն անմիջական կապ ունի անտիկ համակարգում սրա գոյաբանական 
հիմքերի հետ, որի ավանդույթը շատ խոր ազդեցություն է թողել հայ միջնադարյան մատե-
նագրության մեջ: Այս կողմը կքննենք հոդվածի շարունակության մեջ: 




