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Գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հյուրեր և գործընկերներ: 
Համավարակի պարտադրանքով մեկ տարով հետաձգված այս գիտաժողո-

վը վերջապես այսօր մեկնարկում է: Իմ կարծիքով ճիշտ որոշում էր այն առցանց 
կազմակերպելը, քանի որ առկա տարբերակով այս օրերին ևս դժվար պիտի լի-
ներ ապահովել նրա մեծ ընդգրկումն ու զեկուցողների լայն աշխարհագրու-
թյունը: 

Պրոֆեսոր Հակոբ Փափազյանի հոբելյանին նվիրված այս միջազգային գի-
տաժողովը մեզ մտովի տանում է նախորդ դարի 50-60-ական թվականներ, երբ 
հայագիտության ու արևելագիտության բնագավառում ասպարեզ իջան մի 
խումբ օժտված երիտասարդներ, հիմնականում հայրենադարձներ, որոնք շնոր-
հիվ արևելյան ու եվրոպական լեզուների փայլուն իմացության, շնորհիվ պե-
տերբուրգյան արևելագիտական դասական դպրոցի ավանդույթների յուրաց-
ման և պարզապես գիտությանն անմնացորդ նվիրման՝ թարմ շունչ բերեցին այս 
ասպարեզում: Նրանցից յուրաքանչյուրն իր բնագավառում դարձան ճանա-
պարհ հարթողներ ու հայագիտության-արևելագիտության, հատկապես աղբյու-
րագիտության ասպարեզում բազմաթիվ ենթակարգերի ու ենթաճյուղերի հիմ-
նադիրներ: Գիտնականների այդ սերնդի մեջ իր հանրագիտարանային իմացու-
թյուններով ու մասնագիտական հասունությամբ փայլում էր Հակոբ Փափազյա-
նը: Պարսկերենի, օսմաներենի և արաբերենի քաջիմացությունը, Մերձավոր ու 
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Միջին Արևելքի երկրների պատմության հիմնավոր ծանոթությունը Փափազյա-
նին հնարավորություն տվեցին իրեն դրսևորել որպես խորագետ պատմաբանի 
և մանավանդ որպես հմուտ աղբյուրագետի: 

Ուշ միջնադարը և հատկապես 15-16-րդ դարերը Հայոց պատմության 
թերևս ամենամռայլ ժամանակներն են: Օտար տիրապետություն, տնտեսական 
անկում, արտագաղթ, թուրք-իրանական անվերջանալի ու ամայացնող պատե-
րազմներ Հայաստանի տարածքում և այլ արհավիրքներ: Այդ նույն շրջանում 
հայ պատմագրությունը, որ 5-րդ դարից սկսած փայլուն ավանդույթներ էր ձևա-
վորել՝ գրեթե կանգ է առնում: Այսպիսի իրավիճակում բացառիկ նշանակու-
թյուն են ձեռք բերում օտարալեզու, հատկապես պարսկական աղբյուրները, 
որոնց վերծանության, թարգմանության, ուսումնասիրման ու շրջանառության 
մեջ դնելու գործում Հակոբ Փափազյանը առաջամարտիկի ու հիմնադիր-նահա-
պետի դեր խաղաց, կյանք տալով ու «խոսեցնելով» հարյուրավոր դիվանական 
փաստաթղթեր, հրովարտակներ, դատական որոշումներ, կալվածագրեր ու 
ամենատարբեր վավերագրեր: 

Որպեսզի պատկերացնենք Հակոբ Փափազյանի գիտական պրպտումների 
ծավալը, բավական է նշել որ այսօր էլ շարունակվող երեք մատենաշարեր այս 
կամ այն չափով կապվում են նրա անվան հետ: Առաջին հերթին նշենք «Մատե-
նադարանի պարսկերեն վավերագրերը» շարքը, որի առաջին երեք հատորները 
լույս տեսան 1956, 1959 և 1968 թվականներին, մեծապես հարստացնելով Հա-
յոց ուշ միջնադարի և հայ-իրանական հարաբերությունների պատմության 
սկզբնաղբյուրները: Հետագայում, Փափազյանի աշակերտ Քրիստինե Կոստիկ-
յանը շարունակեց այս գործը, և մոտ օրերս նրա աշխատասիրությամբ լույս 
կտեսնի Փափազյանի հիմնած մատենաշարի 7-րդ հատորը: 

Հոբելյարի հիմնադրած հաջորդ կարևոր մատենաշարը «Տնտեսական պատ-
մության վավերագրեր» վերտառությամբ շարքն է, որի առաջին հատորը՝ Հով-
հաննես Տեր-Դավթյան Ջուղայեցու Հաշվետումարը, 1984 թվականին լույս ըն-
ծայեց Հակոբ Փափազյանը Լևոն Խաչիկյանի հեղինակակցությամբ: Այսօր ար-
դեն հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ հրատարակվել է նույն այդ մատենա-
շարի 4-րդ հատորը: 

Հակոբ Փափազյանն իր ներդրումն է ունեցել նաև Գիտությունների ազգա-
յին ակադեմիայի ձեռնարկած «Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մա-
սին» խիստ շահեկան մատենաշարին՝ երկար տարիներ նրա խմբագրության ան-
դամը լինելով: Ուրախ ենք, որ առաջիկայում լույս կտեսնի նաև այդ շարքի հեր-
թական՝ արդեն 20-րդ հատորը: 
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Խոստովանենք, որ թե՛ անցյալում և թե՛ այսօր շատ չեն այն մասնագետնե-
րը, որոնք իրենց պատրաստվածությամբ, գիտական բարեխղճությամբ ու ար-
հեստավարժությամբ համապատասխանում են միջազգային ամենաբարձր չա-
փանիշներին և կարող են պատվով ներկայացնել Հայաստանի գիտությունը 
ցանկացած, թեկուզ ամենաբարձր ատյաններում: Հակոբ Փափազյանը հենց այդ 
մակարդակի մասնագետ էր, և նրա հերթական գիրքը կամ հոդվածը ոչ թե միայն 
հայաստանյան իրականության երևույթ էր դառնում, այլ կարևոր ներդրում` մի-
ջազգային արևելագիտության ասպարեզում: 

Ներկա գիտաժողովը, ինչպես նաև վերջերս հրատարակված նրա հոդված-
ների երկհատորյակը1 ոչ միայն հարգանքի տուրք են մեծ գիտնականի հիշատա-
կին, այլև պատշաճ առիթ` հայագետ-արևելագետների ներկա սերնդին հիշեցնե-
լու Փափազյանի մեծ ներդրման, գիտությանը նրա անմնացորդ նվիրման մա-
սին: Սա նաև ևս մեկ հնարավորություն է գնահատանքի խոսք ասելու ազգային 
ընդգծված դիմագիծ ունեցող հայրենակցի, հստակ դիրքորոշումով քաղաքա-
ցու, համեստ մարդու և լավ ընկերոջ հիշատակին: 

 
1 Հ. Փափազյան, Հոդվածներ, հատոր Ա-Բ, Երևան, 2020: 






















