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Տպագրվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան  

Մատենադարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 
 
 

Խմբագրական խորհուրդ՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան (գլխ. խմբագիր), Գ. Տեր-

Վարդանյան, Գ. Մուրադյան (պատասխանատու քարտուղար), Կ. Մաթևոսյան, 

Վ. Թորոսյան, Թ. Վ. Լինտ, Ա. Մութաֆյան, Ա. Շահնազարյան, Գ. Գասպարյան, 

Օ.Վարդազարյան, Ա. Թամրազյան, Հ. Համբարձումյան։ 

«Բանբեր Մատենադարանի» 33, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռա-

գրերի ին-տ. Երևան, 2022։ 536 էջ (ներդիր 16 էջ)։ 

 

Հ 33/խմբ. Վ. Տեր-Ղևոնդյան, 2022։ 

 

«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի սույն համարում ընդգրկված են պատ-

մությանը, բանասիրությանը, արվեստին և բնագիտությանը նվիրված հոդվածներ, 

Երիտասարդական 7-րդ գիտաժողովի (2021 թ. նոյեմբերի 25-27) նյութեր, հրա-

պարակումներ և մի հաղորդում: 

 

 

 
 

 



 

 

 

ԿԱՐԻՆԵ ՄՈՍԻԿՅԱՆ* 

ՄԱՐՄՆԱԶՆՆԱԿԱՆ (ՖԻԶԻՈԳՆՈՄԻԿԱԿԱՆ) ԵՐԿԵՐԸ 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳՐԵՐՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ Ֆիզիոգնոմիկա, պատկերացուցություն, մարմնազննություն, 

ֆիզիոնոմիա, փիսոնոմիա, բնազննություն, համեմատություն, 

դիմապատկեր, Ալբերտ Մեծ, Ջամբատիստա դելլա Պորտա: 

Մարդոյ ոչ է ծանօթ ամենայն էակ և ոչ ամենայնն ան-

ծանօթ, վասն որոյ եկն ի մէջ առարկութիւն, զի ի ձեռն ծա-

նօթից գտանիցի անծանօթն, զի ամենայն էակք շարա-

խառնեալ են առ միմեանս (Սիմէոն Ջուղայեցի, Գիրք 

տրամաբանութեան 1728): 
 
Իրերն ու երևույթները դիտելով անխզելի կապի մեջ, համոզվում ենք, որ 

սկզբունքորեն ամեն ինչ ճանաչելի է, և ճանաչվածների միջոցով հնարավոր է 
ճանաչել չճանաչվածը: Սա վերաբերում է նաև մարդուն, որը տեսանելի և ճա-
նաչելի լինելով արտաքնապես, բազում գաղտնիքներ է կրում իր ներսում, որոնք 
փոխշաղկապված են և մեկ ամբողջություն են կազմում նրա մարմնի արտաքին 
արտահայտությունների հետ:  

Մարդն ի սկզբանե ընկալվում էր բացառապես իբրև մարմին՝ soma, այ-
սինքն, դյուրաթեք որոշակիություն, որ դիտարկվում է իր անշարժ ձևերի մեջ: 
Այս եզրն արտահայտում է ոչ միայն աստվածների, տիեզերքի և բնության, այլ 
նաև մարդկային անհատի տեխնիկական, մտավոր, զգայական և բարոյական 
ողջ հանրագումարի նյութական-առարկայական ընկալումը1:  

Ք.ա. Ե. դարի կեսերից իբրև մարդաբանական մոդել սկսեց ընդունվել մար-
դու ներքին որոշակիությունը, նրա էությունը, բնավորությունը, սովորություն-
ները: Ընդունվում էր նաև, որ ներքին հատկանիշները բնականորեն ի հայտ են 
գալիս արտաքին ձևերի մեջ, ինչի շնորհիվ վերջիններս դառնում են նշաններ 

 
* Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, գիտաշխատող, karinemosikyan@mail.ru, 

հոդվածը ներկայացնելու օրը՝ փետրվարի 13, 2022, գրախոսելու օրը՝ հունիսի 10, 2022: 
1 А. А. Тахо-Годи, “О древнегреческом понимании личности на материале термина «со-

ма»”, Живое наследие античности. Вопросы классической филологии, вып. III-IV, 

Москва, 1971, (с. 273-298), с. 294. 
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կամ հայտանիշեր, որոնք հնարավոր է մեկնաբանել2: Արտաքինի ու ներքինի այս 
կապն ընկած է «ֆիզիոգնոմիկա» կոչվող գիտելիքի հիմքում: Եզրը՝ որպես այդ-
պիսին, առաջին անգամ գործածել է Հիպոկրատեսը, որին հղում է նաև Գալե-
նոսը:  

Ֆիզիոգնոմիկան անձի հոգևոր սկզբի, նրա խառնվածքի, հուզական, վար-
քային կարծրատիպերի ուսումնասիրման և ճանաչման գործընթացն է՝ արտա-
քին, մարմնական գծերի միջոցով: Սրա կարևոր մեթոդներից է համեմատութու-
նը, որը տիպային ընդհանրացման հնարավորություն է ստեղծում՝  զուգահեռ-
ներ անցկացնելով մարդկանց և կենդանիների միջև, որոնց հավանորեն դեռևս 
տոհմական տոտեմիզմի ժամանակներից ամրագրված էին որոշակի տեսակային 
բնութագրեր՝ առյուծը ազնվացեղ է և խիզախ, հովազը գիշատիչ է և քաջարի, 
եղնիկը վախկոտ, էշը՝ համառ, աղվեսը՝ խորամանկ և այլն: Մեկ այլ մեթոդ է 
«իկոնիկ» դիմանկարը3: Դա որևէ մարդու կերպարի սեղմ, շատ իրատեսական 
նկարագրությունն է, որը արտաքին գծերի միջոցով ի ցույց է դնում կերպարի 
բնավորությունը: Այդտեղ հանված է ամբողջ մասնավորը, պատահականը, կա-
մայականը, այսինքն՝ ողջ սուբյեկտիվը՝ թողնելով միայն օբյեկտիվ ոգեղենու-
թյունը:  

Անձի ֆիզիոգնոմիկական ճանաչման հիմնական նախադրույթը հոգու և 
մարմնի միասնության գաղափարն է: Այդպիսի ընկալումը բխում է Արիստոտելի 
ողջ փիլիսոփայությունից: Հենց նրա շնորհիվ էլ ֆիզիոգնոմիկան սկսեց ձգտել 
հույժ գիտական գիտակարգի, որն ի վերջո ստացավ անառարկելի պնդման 
բնույթ4: Արիստոտելի անվան հետ է կապվում մեզ հասած ամենավաղ ֆիզիոգ-
նոմիկական երկը (Ք.ա. Դ. դար, Arist. Physiօgnomica): Մյուս բոլոր նմանա-
տիպ երկերն իրենց մեջ կրում են դրա ակնհայտ ազդեցությունը: Արիստոտելին 
վերագրվող ֆիզիոգնոմիկայի դասագրքում համակարգված են գիտելիքի այս 
տարատեսակի տեսական նախադրյալները, նույնիսկ մշակված է հատուկ են-
թալեզու՝ եզրույթներ և խորհրդանիշեր, հասկացություններ և կատեգորիաներ5:  

Ֆիզիոգնոմիկան իր ծագումը ստանում է բժշկագիտությունից, որի հետ այն 
ուղղակի կամ անուղղակի կապված է եղել իր զարգացման ամբողջ ընթացքում: 
Այս երկու գիտակարգերի կապի բազմաթիվ օրինակներ կարելի է հայտնաբերել 

 
2 И. М. Нахов, “Физиогномика как отражение способа типизации в античной лите-

ратуре”, Живое наследие античности Вопросы классической филологии, вып. IX, 
Москва, 1987, с. 69-89: 

3 Д. Ю. Дорофеев, Эстетика человеческого образа в жизни и иконография античных 
философов в искусстве, С.-П., 2015. 

4 В. Н. Илюшечкин, «Античная физиогномика», Человек и общество в античном 
мире, Москва, 1998 (с. 441-465), с. 441-442.  

5 Նույն տեղում, էջ 445: 
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«Հիպոկրատյան հավաքածու»-ի պահպանված բնագրերում: Իր «Օդի, ջրի և տե-
ղանքի մասին» երկում Հիպոկրատեսը ներկայացնում է շրջակա միջավայրի աշ-
խարհագրական, կլիմայական և մյուս բաղադրիչների ազդեցությունը մարմնի 
վրա, որոնցով բնութագրում է նաև մարդու խառնվածքն ու բնավորությունը: 
Հիպոկրատեսի դպրոցը զարգացնում էր նաև այսպես կոչված հումորալ տեսու-
թյունը, որ կապվում էր պյութագորական Ալկմեոնի (Ք. ա. Ե. դար) անվան հետ: 
Այս ուսմունքը մարդկային խառնվածքների տարբերությունը բացատրում էր 
օրգանիզմի չորս հեղահյութերի՝ արյան, լորձի, սև և դեղին լեղու, ինչպես նաև 
դրանց որակների՝ տաքի և սառի, խոնավության և չորության ներդաշնակ հա-
մադրման խախտմամբ: Այս տեսակետը կիսում էին նաև Արիստոտելն ու Գա-
լենոսը:  

Վստահությունը, որ ֆիզիոգնոմիկան ցույց էր տալիս դեպի ճշմարտություն 
ճանապարհը, պայմանավորված էր այն բանով, որ դրա իմաստաբանություննե-
րը ո՛չ վերացական էին, ո՛չ հորինված և ո՛չ էլ խորհրդանշական, այլ հիմնվում 
էին անփոփոխի, բնութենականի վրա, և վերցված էին հենց կյանքից, որոշակի-
զգայական էին, ակնհայտ և պատկերավոր:  

Ամեն մի կենդանի ձև գաղափարի արտահայտություն է: Հարթ, կլոր ձևերը 
վկայում են դանդաղաշարժության մասին: Մկանուտ և ոսկրոտ ձևերը ուժի և 
հզորության նշան են: Ձևով արտահայտված յուրաքանչյուր ֆիզիկական որակի 
համապատասխանում է ամենաքիչը՝ մեկ հոգեկան հակում, որն իր գծերը ներդ-
նում է կենդանի էակի բնության մեջ: Այսպես, օրինակ, ծանր ձևը դանդաղկո-
տության հետ միասին ցույց է տալիս նաև բարի, հեզ բնավորություն: Հնարա-
վոր չէ լինել հեշտ դրդվող և արագաշարժ, եթե չունես ճարպկություն: Իսկ ով 
կարողանում է հեշտ և արագ շարժվել, և իր փրկությունը գտնում է փախուստի 
մեջ, հատկապես, եթե նրա մարմնի նրբությունը պաշտպանության այլ միջոց չի 
թողնում, բնույթով վախկոտ է և կասկածամիտ: Սրանով հատկապես կարևորու-
թյուն են ստանում տարբեր խառնվածքներին բնորոշ ձևերը: Խառնվածքը այն 
օրգանական հողն է կամ միջավայրը, որն իր մեջ կրում է մեր ֆիզիկական և 
հոգեկան հնարավորությունները, բնավորությունն ու հիվանդագին նախատրա-
մադրվածությունները, որոշում է մեր կյանքի տևողությունը: Օրինակ, ճաղա-
տությունը լորձային (ֆլեգմատիկ) և մաղձային (մելանխոլիկ) տիպի մարդկանց 
մոտ հազվադեպ երևույթ է, իսկ արյունային (սանգվինիկ) տիպի մոտ՝ հաճա-
խակի, որը նաև հոդաբորբերի հակում ունենալու նշան է՝ հոդաբորբերին հա-
տուկ հետևանքների ողջ շղթայով՝ լավ ախորժակ, նստվածքների հակում, որի 
աղբյուրը լյարդն է, լեղարտադրության ակտիվացում, արյան ակտիվ հոսք դե-
պի գլուխ, որի ժամանակ ականջախեցիները կարմրում են և այլն: Իսկ լորձային 
տիպի մարդկանց ալիքավոր և անփույթ գծերի մեջ ընթերցվում է ոչ միայն դան-
դաղ մարսողությունն ու կենսական նյութերի դանդաղեցված փոխանակու-
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թյունը, այլ նաև հոգեկան թեթևությունը, անփութությունը, կրավորական երազ-
կոտ վիճակների հակումը և երկարատև քնի կարիքը:  

 Լեղային (խոլերիկ) տիպի մարդիկ պատվախնդիր են, խանդոտ, ներամ-

փոփ, մշտապես խորանում են իրերի և երևույթների պատճառների մեջ: Սակայն 

նրանք բարակ աղիների բորբոքային հիվանդությունների և ընդհանուր հյուծ-

ման հակում ունեն: Մաղձոտների մաշկը հողանման է, արճճագույն, չոր, յու-

ղազրկված: Դա ծերուկի մաշկ է, այն ցույց է տալիս բոլոր գործառույթների 

դանդաղում: Եթե նույնիսկ դա երիտասարդի մաշկ է, միևնույն է, այն ծեր է6:  

Մարմնական ձևերն այնպես են կապված ընդհանուր ֆիզիկական և հոգե-

կան գործառույթների հետ, որ այն ամենը, ինչն առնչվում է մարմնի հետ, միա-

ժամանակ վերաբերում է նաև կենսունակությանն ու հոգեկան ներդաշնակու-

թյանը: Երբ կենդանի էակի ձևը նորմալ է, այն ունի բնածին, իրեն հատուկ հո-

գեկան հատկանիշներ, ունի նաև բոլոր առավելությունները, որոնցով նրան օժ-

տել է բնությունը: Եթե որոշ փոփոխություններ կյանքում այլափոխում են այդ 

ձևը, ապա ձևաբանական փոփոխություններին զուգահեռ լինում է նաև այդ 

կենդանու առողջության և ունակությունների փոփոխություն: Վայրի գազաննե-

րի ակտիվ կենսակերպը, որպեսզի սնունդ հայթայթեն կամ խուսափեն թշնամի-

ներից, փայլուն պահպանում է նրանց ֆիզիկական տեսքը և գործուն ու սթափ 

բարքը: Հակառակը, տնային կյանքը վատացնում է ընտանի կենդանիների ար-

տաքին ձևերը, ընկճում է նրանց դիմադրողականությունը հիվանդությունների 

նկատմամբ, ինչպես նաև փոխում է նրանց բնավորությունը:  

Միջնադարում ֆիզիոգնոմիկան հաճախ մրցակցում էր ամեն տեսակ «անդ-
րաշխարհային» (օկուլտային) գիտությունների հետ՝ աստղաբանություն, ձեռ-
նահմայություն, գանգագուշակություն և այլն: Հին հավատալիքների մնացոր-
դային ձևերը այնպես էին ներթափանցել միջնադարյան գիտության ավան-
դույթների մեջ, որ հաճախ դրանց վերաբերյալ բնագրերը կարելի էր համարել 
միաժամանակ աստղագիտական, բնագիտական, բժշկագիտական, ախթարա-
կան և այլն: Դա հատկապես տեսանելի է դառնում, երբ որոշակի գիտություն-
ների մեջ ներառված ավանդական հավատալիքներին տրվում է ողջամիտ հիմ-
նավորում: Ակնհայտ է, որ բավական դժվար է միջնադարյան երկերի բնագի-
տությանն ու բժշկագիտությանը նվիրված բնագրերից ի հայտ բերել զուտ գի-
տական գիտելիք (այսինքն այն, ինչ համապատասխանում է ժամանակակից գի-
տական ընկալումներին): 

 
6 Г. Дюрвиль, А. Дюрвиль, Физиогномика, Чтения по лицу характера, темперамента и 

болезненных предрасположений, Москва, 1997, гл. II: “Морфология человека”. 
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Միջնադարյան հայ մատենագրության արժեքավոր մասերից է թարգմանա-

կան գրականությունը: Մասնավորաբար, լատինաբան թարգմանությունները, 

որոնք հին հեղինակներից՝ Արիստոտելի, նորերից՝ Ալբերտ Մեծի, Թովմա Աքվի-

նացու (1225-1274), Բոնավենտուրայի (1221-1274), Բարդուղիմեոս Բոլոնիա-

ցու (Մարաղացի –ԺԴ. դար), Պետրոս Արագոնացու (ԺԴ. դար), Հովհաննես 

Անգլիացու (ԺԴ. դար), Հովհաննես Քռնեցու (ԺԴ. դար) և այլոց աշխատանք-

ներն են: Լատին հեղինակների հայերեն թարգմանություններով այդ երկերից 

շատերը փրկվել են ժամանակի մեջ անհետացումից: Հայտնի է, որ Պետրոս Արա-

գոնացու, Հովհաննես Անգլիացու երկերն այսօր գիտական աշխարհին ծանոթ 

են լոկ հայերեն թարգմանությունների շնորհիվ7: Բայց դրանք նաև աներկբայո-

րեն նպաստել են հայ գիտական մտքի բարենորոգմանն ու կատարելագործմա-

նը՝ իրենց մեջ ամփոփելով տեղեկատվական մի շատ առանցքային շերտ, որում 

իր հստակ և կարևոր տեղն ունի ֆիզիոգնոմիկան:  

Մատենադարանում պահպանված ձեռագրերում բազմաթիվ են ֆիզիոգնո-

միկային վերաբերող հայերեն գրվածքները: Դրանք հիմնականում թարգմանա-

կան գործեր են, ավելի հաճախ լատիներենից, լատինաբան հայերենով: Ընդ-

հանրապես, լատինաբան հայերենով մատենագրությունն իր բնույթով թարգմա-

նական է8: Մատենադարանում առկա հայերեն ֆիզիոգնոմիկական ձեռագրերը 

կարելի է բաժանել մի քանի խմբի: 
 
1. «Պատկերացուցութեան» մասին - Ձեռագրերում ամենահաճախ հանդի-

պող գրվածքը Ալբերտ Մեծի «Համառօտ հաւաքումն յաղագս աստուածաբանա-
կան ճշմարտութեան» գրքից մի հատված է: Գիրքը 1715 թ. հրատարակել է 
Մխիթար Սեբաստացին՝ վերնագրելով այն՝ «Համառօտութիւն աստուածաբա-
նութեան երանելոյն Ալպերտի Մեծի՝ Ռաթիսփօնացոց եպիսկոպոսի ի կարգէ 
քարոզողաց, շարակարգեցեալ ի եօթն գիրս»: Ֆիզիոգնոմիկային վերաբերող 
հատվածը, որը սկսվում է «Յաղագս բնութեան մարդկային մարմնոյ» փոքրիկ 
նախաբանով և շարունակվում «Յաղագս պատկերացուցութեան» և «Յաղագս 
հասարակաց կանոնաց պատկերացուցութեան» ենթագլուխներով, տեղակայ-
ված է 151-158 էջերում: Մարդու բնությանը, դրա մարմնական արտահայտու-
թյուններին, հոգու և մարմնի փոխադարձ կապին վերաբերող այդ հատվածները 
հայերեն տարբեր ձեռագրերում տեղ են գտել նաև առանձին՝ ցույց տալով հայ 

 
7 Վ. Համբարձումյան, Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-րդ դ.), Երևան, 2010, էջ 89-

90: 
8 Նույն տեղում: 
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հեղինակների հետաքրքրությունը թեմայի նկատմամբ9: 

Մարդուն գեղեցիկ համեմատության մեջ դնելով շրջված ծառի հետ, հեղի-

նակը սկզբում վերլուծում է մարդկային մարմնի բնությունը: Շրջված ծառի 

խորհրդանիշը հանդիպում է աշխարհի շատ ազգերի առասպելներում: Այս ծառի 

արմատները, որ խորհրդանշում են տիեզերական հիմնարար սկզբունքները, 

սնվում են երկնքում՝  աստվածային ակունքից, իսկ ճյուղերը, որոնք այդ 

սկզբունքների իրականացումն են երևութական նյութական աշխարհում, իջնում 

են Երկիր: Ըստ որում, վերինը խոնարհվում է, իսկ ստորինը՝ վերառաքվում, ինչը 

ցույց է տալիս երկրային և երկնային աշխարհների արտացոլումը՝ մեկը մյուսի 

մեջ: Սա նաև մարդ-փոքր տիեզերքի, նրա փիլիսոփայական զարգացման, ներ-

քին աճի խորհրդանիշ է:  

«Մարդն յունարէն կոչի աթրօպոս10, այսինքն՝ ծառ անդրաշրջեալ11, քանզի 

գլուխն հերաւն ունի զինքն ըստ օրինակի արմատո: Իսկ բազուկն՝ բարձօքն12 

հանդերձ, են իբրև զոստս»13: Ալբերտ Մեծը՝ լինելով ալքիմիային և միստիցիզ-

մին հակված գիտնական, կարող էր, իհարկե, գործածել մարդաբանական և 

տիեզերագիտական տարբեր ուսմունքներում ընդունված այս շատ տպավորիչ 

համեմատությունը, սակայն «անթրոպոս» բառը ստուգաբանորեն այդպիսի 

իմաստ չունի (շրջված ծառի կամ ավելի ճշգրիտ՝ անդրադարձված ծառի), ոչ էլ 

արտաքին հնչողությամբ է նման կապ հուշում:  

Ապա շատ կարճ անդրադարձով հեղինակը ներկայացնում է մարդկային 

մարմնի ամենակարևոր առանձնատկությունները, որոնցից առաջինը նրա ուղ-

ղահայաց կեցվածքն է. այն ունի երկու հիմնական պատճառ՝ բնական և բարո-

յական:  
«Բնականն է, զի ի յայլ կենդանիս առաւել ունի գլուխն՝ հողաին նիւթն 

և պակաս ի ջերմութիւնն, վասն որո և վայրահակի, իսկ ոչ է սոյնպէս ի 

մարդն:  

Իսկ բարոականն է, զի ուղղութիւն մարմնական հասակին վկաեսցէ 

ուղղութեան մտացն, որ բաղձա դիմել վեր ի յերկնաինսն»14:  

 
9 ՄՄ 497 (ԺԷ. դար, 518ա-55ա), ՄՄ 464 (ԺԸ. դար, 30բ-34ա), ՄՄ 772 (ԺԶ. դար, 50ա-55բ), 

ՄՄ 2476 (ԺԷ. դար, 51բ-57բ), ՄՄ 2701 (ԺԷ. դար, 387ա-388բ), ՄՄ 8494 (ԺԷ. դար, 217ա-
222բ):  

10 Հավանաբար պետք է լինի «անթրոպոս», բայց բոլոր ձեռագրերում այս սխալը կրկնվում է:  
11 Անդրայշրջական՝ անդրադարձող:  
12 Ազդրերով:  
13 Համառօտութիւն աստուածաբանութեան երանելոյն Ալպերտի Մեծի՝ Ռաթիսփօնացոց եպիսկո-

պոսի ի կարգէ քարոզողաց, շարակարգեցեալ ի եօթն գիրս, 1715, Վենետիկ, էջ 151:  
14 Նույն տեղում: 
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Միջնադարում ընդունված մյուս կարևոր գաղափարն այն էր, որ մարդկա-
յին էակը փոքր աշխարհ է, որը կազմված է բացարձակապես նույն տրամաբա-
նությամբ, ինչ և մեծ աշխարհը: Հայտնելով, որ մարդկային մարմնի մասերը և 
դրանց փոխհարաբերությունը նման են ամբողջ աշխարհակառույցին, Ալբեր-
տուսը բերում է ընդհանուր չափակցության օրինակներ: Ասենք, երկու [տարա-
ծած] ձեռքերի ամենաերկար մատների ծայրերի միջև հեռավորությունը հավա-
սար է գլխի գագաթից մինչև ոտքի ներբանն ընկած հեռավորությանը, այնպես, 
ինչպես՝ երկրի մի բևեռից մյուսը տարածությունն այնքան է, որքան Արևելքից՝ 
Արևմուտք15: Չորս սկզբնատարրերի մասին խոսելիս Ալբերտուսը ցույց է տալիս 
մարդու մարմնում դրանցից յուրաքանչյուրի տեղակայման վայրը: Հողը ոսկրե-
րում է, ջուրը՝ հեղահյութերում: Օդը պարունակվում է թոքերում, իսկ կրակը՝ 
սրտում, որի ստորին մասը լայն է, իսկ վերինը՝ սուր, ինչը նրան տալիս է բուրգի 
տեսք, որ կրակի երկրաչափական ձևն է16:  

Անմիջականորեն ֆիզիոգնոմիկային վերաբերող հատվածները կոչվում են 
«Յաղագս պատկերացուցութեան» (էջ 153) և «Յաղագս հասարակաց կանոնաց 
պատկերացուցութեան» (էջ 157): «Պատկերացուցանել» նշանակում է նմանեց-
նել, տպավորել իր պատկերը, և իր մեջ առնել այլ իրերի պատկերները: Ըստ 
«պատկերացուցութեան արվեստի» մարդկային կազմվածքի տարբեր տիպերին 
բնորոշ են բնավորության ձևավորման զանազան հնարավորություններ: Մարդ-
կային սովորություններին և նրա բնական հակումներին համապատասխանում 
են նաև որոշակի արտաքին նշաններ: Հասկանալի է, որ այդ նշաններն ինքնին 
մարդուն չեն օժտում իր բնավորության առանձնահատկություններով, սակայն 
դրանցով հնարավոր է դառնում կանխորոշել մարդու այս կամ այն մղումը, նրա 
տրամադրվածությունը, և դրանք կառավարել բանականության միջոցով:  

Վկայակոչելով մեծ փիլիսոփաներին (Արիստոտելին, Ավիցեննային և 
ուրիշների), Ալբերտուսը նույնպես կարծում է, որ պետք է առաջին հերթին հիմք 
ընդունել մարդու խառնվածքը: Օրինակ, սև մաղձի ավելցուկով մարդկանց բնո-
րոշ է տխուր և ծանր բնավորությունը, որի հակառակն ենք տեսնում արյունային 
մարդկանց մոտ: Դեղին մաղձի մեծ քանակով մարդիկ դյուրաշարժ են կռվի մեջ, 
իսկ լորձի ավելցուկը բերում է ծուլության և քնկոտության: Շարունակությունը 
գործնական ֆիզիոգնոմիկային վերաբերող դիտարկումներ են, որտեղ առաջ-
նությունն աչքերինն է: Մարմնի բոլոր առանձնահատուկ նշանները պետք է հա-
մաձայնեցված դիտարկել աչքերի հետ, և եթե կա հակասություն, առաջնայինը 
պետք է համարել աչքերի բնութագրական գծերը: Հենց այդ պատճառով էլ աչ-

 
15 Նույն տեղում: 
16 Նույն տեղում: 
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քերը համարվում են սրտի «ճշմարիտ կարապետ»17: Երկար չմանրամասնելով 
այս զուտ դիտողական, և ապացուցողական հիմք չունեցող նկարագրություննե-
րը, հեղինակն ընդհանրացնում է՝ հայտարարելով, որ ձևով, գույնով, քանակով, 
շարժմամբ, ազդեցությամբ համաչափ անդամների առկայությունը նշանակում 
է բնածին համապատասխանություն բարի մտքերի հետ, իսկ հակառակն ի ցույց 
է դնում «թյուրամտին»: Միայն թե միշտ չէ, որ արտաքին նշանները տալիս են 
ճշգրիտ պատկերը, քանի որ երբեմն դրանք բնածին չեն, այլ որևէ պատահարի 
արդյունք: Իսկ եթե նույնիսկ բնածին են, դրանց փոխկապակցված հատկու-
թյունները հնարավոր է փոխել կյանքի ընթացքում՝  հակառակ սովորություններ 
մշակելով: Այս առնչությամբ մեջբերում է Արիստոտելի պատմած եղելությունը, 
ըստ որի` Հիպոկրատեսի աշակերտներն իրենց ուսուցչի դիմանկարը տանում են 
անվանի «պատկերացոյց» (ֆիզիոգնոմիկ) Փիլեմոնի մոտ, ով տեսնելով այն, 
ենթադրում է, որ նկարում պատկերվածը բղջախոհ մարդ է: Աշակերտները զայ-
րանում ու մեղադրում են նրան, որ այդպես է բնութագրում բարի մարդուն, և 
գալով այդ մասին պատմում են Հիպոկրատեսին: Վերջինս խոստովանում է, որ 
Փիլեմոնը ճիշտ է բնութագրել իրեն, սակայն իմաստության նկատմամբ սերն իր 
մեջ ձևավորել է նաև համեստություն, և հաղթելով սրտի ցանկությունը, նա սե-
փական ջանքերով է ստացել այն, ինչը չուներ բնությամբ18:  

Մարդու մեջ համազուգվել ու համաձայնության են բերվել իրարից բացար-
ձակապես օտար երկու բնություններ՝ մարմնականն ու անմարմինը, որպեսզի 
նա կարողանա «փառավորվել»19 ճանաչողության երկու տեսակներով՝ արտա-
քին զգայարաններով և ներքին կռահողականությամբ կամ ըմբռնողականու-
թյամբ, քանզի միայն այդ դեպքում «կարիցէր ընթեռնուլ զգիրն, որ գրեալ ներ-
քոյ և արտաքոյ, այսինքն՝ ի ստեղծօղն և ի գործս իւր»20: Մարդուն բնորոշ է նաև 
կարգավորել սեփական կրքերն ըստ բանականության կանոնների, կամ իր իմա-
ցականով բարձրանալ աշխարհից վեր, խոկալ իմանալիի մեջ և հաճույք ստա-
նալ դրանից: Նաև ամաչել կեղտոտ գործերից, որի պատճառով էլ չուղղվողնե-
րին անամոթ են անվանում, քանի որ միտքը հեռացնելով ամոթից ու բանակա-
նությունից, իրենց մեջ անասնական բնություն են ստեղծում՝  ձեռք բերելով 
անասուններին բնորոշ հատկանիշներ21:  

  
2. «Մարմնազննութիւն» կոչվող անհեղինակ, փոքրածավալ գրվածքը, որ 

 
17 Ալբերտ Մեծ, 1715, էջ 154-157:  
18 Նույն տեղում, էջ 157-158: 
19 Նույն տեղում, էջ 158 (սա հաջորդ գլխում է, որ կոչվում է՝ «Յաղագս բոլոր մարդոյն»): 
20 Նույն տեղում, էջ 158:  
21 Նույն տեղում, էջ 160 (հաջորդող գլխում է, որ կոչվում է՝ «Յաղագս յատկութեան մարդոյն»): 
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տեղ է գտել ձեռագրերի երկրորդ խմբում22, տեսական վերլուծություն չի պա-
րունակում: Այն ավելի շուտ ֆիզիոգնոմիկայի գործնական ուղեցույց է, որ սեղմ 
ներկայացնում է, թե արտաքին նշաններից որին ինչ ներքին հոգեկերտվածք 
կամ հակումներ են համապատասխանում: 

«Տանշէն և իմաստուն մարդուս աչքն մեծ է և խարտէշ, և երեսն 

պրնկոտ՝ նա գիտուն է, գիտէ իմաստութիւն և է Աստուածասէր:  

Մարդ, որ ծնօտն մսեղ է և թանձր, ճորանիկ է, աներկեղ, անհաւատ, 

անկասկած:  

Մարդ, որ ծնօտն լինի նուրբ և կապ բերանին, հպարտ լինի, անձնասէր 

և վիճող ի յամենայն չարիս, և ի տեղի տեղիս փոփոխի:  

Մարդ, որ ծնօտն գուլ է իբրև զառիւծոյ, պատրաստ կաց ի նմանէ, զի 

միտք նորա յամենայն ժամ զչարս հոգա:  

Մարդն, որ քիթն մեծ է, ագահ է, և զօշաքաղ, ամբարտաւան, անասուն, 

լռակյաց և համբերող: 

Մարդ, որ քիթն տուփ է՝ ոխակալ է և վայրավաստակ, նախանձող, բայց 

ուսումնասեր անչափ:  

Մարդ, որ քիթն թիւր է, անուշասիրտ է, մոռացկոտ, գործասեր, ընկերա-

սեր, ստաբան:  

Մարդ, որ քիթը նօսր է, ուղիղ, հաւատարիմ լինի:  

Մարդ, որ յունքն երկան է, աչքն մեծ և ունքն բարձր և կարճակլափ, բե-

րանն մեծ, ուսումնասեր լինի, ուսանի անչափ բարի խորհրդով և գործով, 

ամաչկոտ և պարկեշտ, անձնասեր:  

Մարդ, որ երկան է, բարեսիրտ է և առատամիտ:  

Մարդ, որ թուխ է, ըստ բարոյե բարի է, և ըստ չարին՝ չար:  

Մարդ, որ երկայն և նօսր, գազանամիտ է:  

Մարդ, որ մեղրական է, քաղցրախօս՝ է գաղտ, նենգաւոր:  

Մարդ, որ երկայնքիթ է, բաղդատաւոր և շնորհաւոր և երկարակյաց լինի:  

Մարդ, որ թարձրմարմին է, հողոյ բնութիւն է:  

Մարդ, որ հեղգ է, ջրային է:  

Մարդ, որ քարձ է, խեռախօսք է և մլոտ:  

Մարդ, որ գլուխն փոքր է և քիթն կարճ, արիւնահեղ է և մարդասպան»  

(ՄՄ 45, էջ 324բ-325ա): 
 
3. «Ըստ փիսոնոմիայ կամ ֆիզիոնոմիայ արուեստին».- Անդամների և զու-

 
22 ՄՄ 45 (ԺԷ. դար, 324բ-325ա), ՄՄ 84 (ԺԷ. դար, 362բ-363ա), ՄՄ 1787 (ԺԸ. դար, 123բ-125բ): 
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գաչափ ձևերի մասին, որոնցով ճանաչվում ու իմացվում է մարդն իր բնությամբ, 
նրա հնարավոր գործողությունների և կարողությունների շրջանակը, ուսուցա-
նում է «փիսոնոմիա» (կամ ֆիզիոնոմիա) արվեստը: Այս մասին փոքրիկ մի 
գրվածք ենք գտնում ֆիզիոգնոմիկայի վերաբերյալ ձեռագրերի երրորդ 
խմբում23: Չնայած իր փոքրածավալ լինելուն, այն գործնական գիտելիքից բացի 
ներառում է նաև որոշ տեսական վերլուծություններ: Սկսվում է հետևյալ բնա-
բանով.  

«Յաղագս ճանաչելոյ զմարդ ի վերայ կերպից անդամոց իւրոց. Վասն 

անդամոց և կերպից ցոյցքն և գիտքն ֆիզոնոմիայ արուեստին իմանալ: 

Վասն հասարակաց անդամոցն և չափաւոր ձևոցն հասարակաց, որովք 

ճանաչութիւն և գիտութիւն մարդոյ, թե ինչ գործոց բնութեանց տեր է ի 

փիսոնոմիայ արհեստի, խրատք, հաւասար ըստ չափոյ և ձևոյ….»:  

Ըստ հեղինակի, այս գաղափարը սահմանել են դեռևս առաջին փիլիսոփա-
ները, այն գալիս է Արիստոտելից: ՄՄ 1787 ձեռագրում «ֆիզիոնոմիայ» արհես-
տի մասին այս աշխատությունը վերագրվում է Ներսես Լամբրոնացուն (թ. 4ա):  

Ձևով և չափով իր տարիքին համապատասխանող մարդը կատարյալ է: Նրա 
անդամների բարեկարգության վիճակը, լիովին համաչափ կառուցվածքը, դիր-
քը, չափը, գույնը, ձևը, շարժումները նշան են, որ մարդը մտքով բարի է և բնու-
թյամբ՝ լավը: Իսկ նա, ում անդամներն այդպիսին չեն, չար է մտքով և բնությամբ 
(ՄՄ 562, 138ա): Բացի այդ, կան նաև որոշակի նշաններ, որոնք մարդու ան-
դամների վրա հայտնաբերելով, կարելի է կանխատեսել նրա վարքը, սովորու-
թյունները, նրա հակումներն ու սպասելի գործողությունները: Սակայն երբեմն 
մարդու գործունեության հանգամանքները պատահական են լինում, կամ մար-
դը՝ բնությամբ ստացած չլինելով դրանք, ինքն է կամենում ձեռք բերել: Այդ 
հատկություններն արհեստական են, մշտական չեն, և ի հայտ են գալիս մարդու 
հայեցողությամբ ու նրա վերահսկողությամբ՝ հակառակ անձնիշխան մղումնե-
րի, որ գործում են մշտապես (ՄՄ 562, 138ա):  

Այս գրվածքում նույնպես բերվում է Հիպոկրատեսի դիմանկարի պատմու-
թյունը, որ փոխանցել է Արիստոտելը, իբրև վկայություն այն մասին, որ բնածին 
արատավոր հատկանիշները ցանկության և հետևողականության արդյունքում 
կարող են վերափոխվել կամ ընդհանրապես վերանալ, ինչպես Հիպոկրատեսի 
դեպքում (ՄՄ 562,138աբ): Նույն կերպ էլ հաստատապես հայտարարվում է, որ 
«փիսոնոմայական» արվեստի համար գլխավորը և ամենաառանցքայինը աչքե-
րի միջոցով ճանաչումն է՝ առավել, քան բոլոր մյուս անդամների միջոցով: Քան-
զի եթե մյուս անդամներից ճշգրիտ նշան ստանալ չհաջողվի, ապա աչքերի նշա-

 
23 ՄՄ562 (136ա-138բ, ԺԸ. դար), ՄՄ 1787 (4ա-4բ, ԺԸ. դար), ՄՄ 1788 (119ա-121բ, ԺԸ. դար): 
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նը միշտ ճիշտ է դուրս գալիս: Այդ պատճառով, բոլոր ֆիզիոնոմիստները միա-
համուռ վկայում են, որ աչքն է ճիշտ տեղեկություն տվողը և ճանաչեցնողը մար-
դու սրտի խորհուրդը՝ և՛ լավը, և՛ վատը: 

  
 4. «Ասեմ քեզ մարմնի բնութիւնն՝ սիրտն տաք է և չոր…» սկսվածքով աշ-

խատութունը.-Ձեռագիր մատյաններում կա նաև մի աշխատություն, որ ֆի-
զիոգնոմիկական տեղեկություններ է փոխանցում տարբեր օրգանների համար 
բնութագրական որակները տարածելով մարդու բնավորության, նրա հակում-
ների և ունակութունների վրա24: Իր խառնվածքով սիրտը տաք է և չոր, լյարդը 
տաք է և փափուկ, թոքը զով է և փափուկ, փայծաղը զով է և չոր, միսը տաք է, 
բայց ավելի քիչ, քան լյարդը, և ճրագուն25 ավելի փափուկ է, քան միսը, մաշկը 
տաք է և թեթև, ոսկրը զով է և չոր, ուղեղը զով է և փափուկ: Եվ Աստված մար-
դուն դրել է այս բնությունների միջև՝ տաքի, զովի, չորի և փափուկի: Եթե մարդն 
առողջ է, այս բնությունները հավասարակշռված են: Իսկ եթե որևէ մեկը դրան-
ցից ավել կամ պակաս է, մարդը չի կարող լիովին առողջ լինել:  

«Մարդն, որ սիրտ առողջ լինի և ուժով, նորա մաղասն սիրտն լինի և 

խիստ տայ և անձն տուրք լինի, իսկ եթէ սիրտն հով լինի, երեսն դեղին 

լինի մարդոյն և անձն բարակ և երակն թոյլ:  

Որոյ լերդն փոքր լինի, մարդն համարձակ լինի և զուարճ: Եւ ում լեղին 

թանձր լինի, սաֆրաոտ լինի և տաք, և շատ ուտէ, և հալէ, և ծարաւ անցնի: 

Եւ թէ ստանոքն քիչ լինի և հով, ապուր քիչ ուտէ, և զոր ուտէ, քիչ հալի, 

և բլղամոտ լինի, և բերն ի հազամէն աղի գա» (ՄՄ 466, 246բ):  

Ներքին օրգաններից յուրաքանչյուրի վիճակը ենթադրում է արտաքին որո-
շակի նշաններ: Այդ պատճառով բժիշկը նախ պետք է մարդու արտաքին տեսքը 
զննի, այդտեղից ցավն իմանա և ապա դեղը տա:  

«Պարտ է բժշկին, որ նախ զմարդոյ պատկերքն տեսանէ, և անտի 

զցաւն իմանայ, և ապա զդեղն տա:  

Թէ մարդն սպիտակյամորթ լինու, յիստակ և սպրկիկ, բնութիւն հով լի-

նի:  

Թէ երեսաց գոյնն կարմրագուն և դեղին լինի, բնութիւն չոր լինի:  

Թէ երեսաց գուն սեւ լինի և դեղին, բնութիւն ծանր լինի:  

Երեսն կարմիր էրմիր և սպիտակ է՝ լինի բնութիւն միջակ:  

 
24 ՄՄ 466 (246ա-248ա, ԺԸ. դար), ՄՄ 549 (140բ-144ա, ԺԶ. դար), ՄՄ 2014 (182ա-184ա, ԺԵ. 

դար): 
25 Որոճող անասունների փորի ճարպը, որից ճրագ, մոմ են պատրաստում (Ս. Մալխասյանց, 

Հայերեն բացատրական բառարան): 
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Մարդ, որ յիշտապով խօսի, և բարձր, բնութիւն տաք է և չոր:  

Եւ որ կակուղիօք և հեզ, բնութիւն հով է և գէճ և մաղասոտ:  

Որ ծանր խօսին և յուլ, նա ուժով է և բռնաւոր, և որ շատախօս է, նորա 

ուղիղն հով է» (նույն տեղում, 246բ-247ա):  

Շարունակությունն արդեն լիովին ֆիզիոգնոմիկա է, երբ արտաքին նշան-
ները խոսում են մարդու բնավորության, նրա նախասիրությունների և հնարա-
վոր սովորությունների մասին:  

«Որոյ աչքն փոքր է, գինէսէր է և բոզարած:  

Որոյ աչքն մեղուշ է, աղեկաբարք լինի և խռովկօտ:  

Որոյ յունքն մազ շատ է թաւ, սրտոտ լինի:  

Որոյ ունքն մազ քիչ ինի, ստախօս լինի և արատաւոր և գիշատաց:  

Որ բռնաքիթ է, խելքն պակաս է, անասնաբար է, և գիշախօս է և  

                  բնահան:  

Որ քիթն ծուռ է, անձնապահ է և յուլ և աներկիւղ:  

Որոյ քիթն չափաւոր լինի, ոչ մեծ և ոչ փոքր, մեծամիտ լինի և հպարտ:  

Որ շրթունքն հաստ է, բնութիւն դժար է:  

Որոյ շրթունքն կարմիր է, կնասէր, և թէ կին է՝ այրասէր է:  

Որոյ դեղին է, մեղմաբարք է և նախանձոտ:  

Որոյ ատամունքն բարակ է և ծուռ, գինէխում է և գուսանասէր:  

Որոյ երես հաստ է, անձնապահ է և թոյլ:  

Որոյ երեսն նօսր է, նա գիտնական է և ճարտար է:  

Որոյ ձայնն բարակ լինի և սուր, կռւարար լինի:  

Որոյ ձայնն հաստ է և բարձր, չարախորհուրդ լինի:  

Որ ականջնին փոքր է, ճարտար է, և կարճօրաց լինի:  

Որոյ ականջնին մէծ է, շատ ապրի, բայց թոյլ» (նույն տեղում, 247աբ): 
 
5. Ձեռագրերի մյուս խմբում բավական ծավալուն թարգմանական ստեղ-

ծագործություն է՝ Ջամբատիստա դելլա Պորտայի «Բնազննութիւն»-ը26:  
 Ջամբատիստա դելլա Պորտան (1535-1615), որին անվանում էին նաև 

գաղտնիքների պրոֆեսոր, իտալացի նշանավոր գիտնական էր: Նա Նեապոլում 
Հռոմի ակադեմիայի մասնաճյուղի ղեկավարն էր և 1580 թվականին հիմնեց իր 
նշանավոր Բնության գաղտնիքների ակադեմիան: Դա Եվրոպայում բացված 
առաջին գիտական կազմակերպություններից էր, որի նպատակը բնության 

 
26 ՄՄ 2034 (ԺԸ. դար, 59ա-191բ), ՄՄ 2591 (ԺԹ. դար, 1գ-139ա), ՄՄ 2592 (ԺԸ. դար, 1ա-45բ), 

ՄՄ 3061 (ԺԸ. դար, 1ա-126ա), ՄՄ 3205 (ԺԸ. դար, 4ա-137բ), ՄՄ 4286 (ԺԸ. դար, 5ա – 113բ): 
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գաղտնիքների ուսումնասիրությունն էր: Ցանկացած մարդ, որ ուզում էր դառ-
նալ այս կազմակերպության անդամ, պարտավոր էր ներկայացնել բնական գի-
տությունների ոլորտում կատարած որևէ գյուտ: Սակայն այն կարճ ժամանակ 
անց արգելվեց Հռոմի պապի հրահանգով:  

Դելլա Պորտայի ամենահայտնի աշխատանքը, որ հրատարակվել է 1558 թ., 
կոչվում էր «Բնական մոգություն»: Այստեղ ներառված էին գիտության բազմա-
թիվ ոլորտներ, այդ թվում՝  օկուլտային փիլիսոփայություն, աստղաբանություն, 
ալքիմիա, մաթեմատիկա, մետեորոլոգիա, բնափիլիսոփայություն: 1586 թ. նա 
հրատարակել է մարդու ֆիզիոգնոմիկայի մասին իր աշխատանքը (De humana 
Physiognomia), որը հետագայում համառոտել է Ֆրանչեսկո Ստելլուտին 
(1577-1651)՝ նույնպես իտալացի նշանավոր գիտնական, բժիշկ-կազմախոս:  

ԺԷ. դարում Ջամբատիստա դելլա Պորտայի երկը՝ Ֆրանչեսկո Ստելլուտիի 
համառոտմամբ, հայերեն է թարգմանել Հովհաննես վարդապետ Կոստանդնու-
պոլսեցին՝ «ի զուարճութիւն հայկազունեաց, ըստ խնդրոյ պարօն Գասպարի՝ 
որդւոյ խօճայ Սահրաթին, ի յիշատակ անձին իւրոյ ու ի վայելումն ընտանեաց 
նորին, ի փառս մեծագոյն Աստուծոյ» (ՄՄ 2592, 1ա):  

Մտավախություն և հակասական վերաբերմունք ունենալով թեմայի նկատ-
մամբ և լինելով աստվածավախ հոգևորական՝ թարգմանիչն աղոթքով դիմում է 
Գրիգոր Լուսավորչին, խնդրելով հաշվի առնել իր անընդունակությունը այսպի-
սի կարևոր թեմայի անդրադառնալու համար և «վերընդունել» սա իր թշվառ 
ձեռքից՝ անտեսելով իր անձի տգեղությունը, և երկնային շնորհներ տրամադրել 
իրեն, որպեսզի ոչ միայն մեծ ուշադրությամբ դրա մեջ ներառված մտքերից 
ընտրի օգտակարները, այլ նաև խոհեմաբար հետ քաշվի վնասակարից՝ «ի գո-
վեստ եւ ի փառս մեծագոյնս հեղինակին բնութեանց» (ՄՄ 2592, 2բ):  

«Գերայարգութիւն արհեստի բնազննութեան առ ազգս ամենայնս ի 

վաղուց անտի հռչակեցեալ է, զի ոչ ոք ազգ այնքան բարբառսս արտա-

կայացաւ ի վերա երկրի, որ ոչ հոգունակապէս ցանկանայցէր գիտել զի-

րաց ապառնեաց, որոնելով զզանազանս հակամիտմունս մարդկային ի 

ձեռն տրամադրութեանց նոցին բնականաց: Քանզի լոյս բանականու-

թեան գոլով իբր շառաւեղ իմն աստուածային պարգևեցեալ նմա յԱստու-

ծոյ ըստ սաղմոսին27, դրդէ զոգին յամենայնում յետևել հեղինակին իւրում 

իբր զկապիկ: Ուստի առ ի ժամանել բաղձալւոյ նպատակին, գտին զա-

րուեստս բազումս դիւցազնաբանելոյ, յորս պատուականագոյն և գեղեց-

կագոյն իմն վարկեցեալ եղև բնազննութիւնն, որ գոլով հիմնեցեալ ի 

յսկզբունս բնականս տայ ճանաչել զբարս մարդկան զանազանս, ոչ 

 
27 Հմմտ. Սաղմ. ՃԺԸ. 105. «Ճրագ է բան քո ոտից իմոց, եւ լոյս տայ շաւղաց իմոց»: 
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միայն առ ի փախչել ի չարեաց և հաղորդակցիլ բարեաց, այլ և առ ի ճզնել 

զվատթարութիւնս և առ ի բուժել զհիւանդութիւնս: Աստուստ իրավի և 

վայելուչ իմն մարդկայնոյ քաղաքավարութեան յառաջադրեմք մեզ զայս 

արհեստ առ ի հռչակել» (ՄՄ 2034, 59ա-59բ)28: 

Քանի որ անդրադարձը հիմնականում վերաբերում է նախաքրիստոնեա-

կան ժամանակաշրջանին, թարգմանիչը գործածում է «դիւցազնական 

արուեստ» արտահայտությունը՝ նկատի ունենալով հեթանոսական գիտու-

թյունը: Ասում է, որ հները դյուցազնական գիտությունը բաժանում էին երկու 

մասի՝ մեկն ընձեռելով «արհեստին» (որ ստեղծում է մարդը), իսկ մյուսը՝ բնու-

թյանը: Այն, ինչ վերաբերում է «արհեստին», մտածողությամբ դյուցազնաբա-

նելու համար է: Դրանցից գլխավորն ու ամենաարժեքավորը աստղաբաշխու-

թյունն է, որ գտան ասորիները և կիրառեցին քաղդեացիներն ու եգիպտացինե-

րը, որոնք նախապես իմանում էին մարդկանց հետ կատարվելիք դիպվածների 

մասին՝ ուսումնասիրելով նրանց ծննդյան պահին մոլորակների և անմոլար 

աստղերի դիրքն ու փոխհարաբերությունը (ՄՄ 2034, 60ա): Սակայն մարդու 

ծննդյան պահին աստղերի շարժման ժամի և կետի անհավաստիության պատ-

ճառով այս գիտությունը խաբուսիկ է: Կանխագուշակությունների մյուս տեսակ-

ները իրականացվում են հրով (հրազննություն), օդով (օդազննություն), ջրով 

(ջրազննություն), հողով (հողազննություն), հետևելով ծխի շարժմանը (ծխազն-

նություն) և այլն՝ գուշակելով մարդկանց համար «բարեբախտություն կամ չա-

րաբախտություն»… (նույն տեղում): Այս կերպ նկարագրելով «դյուցազնաբա-

նութեան»29 տասնյոթ տարբերակ, հեղինակն անվստահություն է հայտնում 

դրանց հավաստիության վերաբերյալ, ասելով՝  

«Զայսպիսիք և այլք սոցին նմանք ոչ յիշեմք վասն ոչ ձանձրացուցանե-

լոյ զենթերցօղս, են ընդունայնք և պատիրք, որք եղեն կիր արկեցեալք ի 

 
28 «Բնազննության արվեստի համբավը բոլոր ազգերի մեջ վաղուց է հռչակված, քանզի չկա 

երկրի վրա որևէ ազգ, որ հրաժարվի ապագա բաները սուրբ հոգով իմանալուց՝ մարդկային 
փոփոխական հոգեվիճակներում որոնելով բնական զանազան միտումներ: Քանզի բանա-
կանության լույսը՝ լինելով իբրև աստվածային ինչ-որ ճառագայթ՝ Աստծուց նրան պար-
գևված ըստ սաղմոսի, դրդում է հոգին ամեն ինչում կապիկի պես հետևել իր հեղինակին: 
Ուստի բաղձալի նպատակին հասնելու համար, գտնվում են բազմաթիվ դյուցազնաբանա-
կան (հեթանոսական) արվեստներ, որոնց մեջ առավել պատվական և գեղեցիկ է համարվել 
բնազննությունը, որ հիմնված լինելով բնական սկզբունքների վրա, հնարավորություն է տա-
լիս ճանաչել մարդկային զանազան բարքերը, ոչ միայն չարից հեռանալու և բարուն հա-
ղորդակցվելու համար, այլ նաև վատթար վիճակը ճնշելու և հիվանդությունները բուժելու 
համար: Ուստի հիրավի և մի տեսակ վայելուչ մարդկային գործունեություն ենք առաջադրում 
մեզ՝ այս արհեստը հռչակելով»:  

29 Իմա՝ կանխագուշակության՝ ըստ հեթանոսական գիտելիքների: 
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հնոց, առ ի դիւցազնաբանել զիրաց աղաւնեաց (հավանաբար՝ ապառ-

նեաց-Կ.Մ.), սոյնք ի բաց հերքեցեալք արանց բարի կրօնից, սակս զանա-

զանից ընդ վայրապաշտութեանց, գաղտագործութեանց նշանագրից բա-

նից անծանօթից, և զոհմանց նոցին, և արգելեցեալք եղին մօրէ մերմէ 

Սրբազանէ Եկեղեցւոյ՝ հիմանէ հաստատնոյ» (ՄՄ 2034, 63ա):  
 Չորսի միջոցով իրականացվող «դյուցազնաբանությունը» կատարվում է 

առավել վստահելի չորս տարբերակով: Առաջինը մելամաղձի միջոցով է, որի 
զորությամբ հոգին՝ անջատվելով մարմնից, հնարավորություն էր տալիս բազ-
միցս վայելչապես կանխագուշակություն անել վսեմ բաների մասին30: Ուստի 
Արիստոտելը Սոկրատեսին մելամաղձոտ էր հորջորջում: Երկրորդը ուղղաձիգ 
ընթացքի միջոցով էր, երբ մարդու ոգին վերառաքվում էր՝ սրտին օգնելու հա-
մար: Այս առնչությամբ գրում է Պլուտարքոսը՝ նկարագրելով մեկին, որ մերժում 
ստանալով բժիշկներից և հուսահատվելով կյանքից, մի օր հանկարծակի հուզ-
մունք զգալով, հայտարարում է, թե չի մեռնելու այդ հիվանդությունից31: Երրոր-
դը երազների միջոցով է: Սրա վերաբերյալ հեղինակն օրինակ է բերում Հիպոկ-
րատեսի հետ կատարվածը, որը մինչ մտածում էր գնալ բուժելու Դեմոկրիտե-
սին, որին շատերը խելագար էին համարում, երազում տեղեկանում է, որ ոչ թե 
Դեմոկրիտեսն է խելագար, այլ նրանք, ովքեր նրան խելագար էին համարում: 
Նույն ձևով էլ բազմաթիվ հիվանդներ քնում էին տաճարում՝  իրենց ցավերի 
սպեղանի հանդիսացող անհրաժեշտ երազի հույս ունենալով…. Սրա օրինակ են 
նաև Հովսեփն ու Դանիելը32, որ երազների իրական մեկնիչներ էին: Սակայն 
դյուցազնաբանելու այս եղանակն ամեն մեկին տրված չէ, այլ միայն բարեկրոն 
և սրբազան այրերին:  

«Եւ թէպէտ բազումք են զայս արհեստ ի կիր արկանել, սակայն գտան 

նանրաբանք և խափեբայք ի վախճանի, ուստի մայրն մեր Սուրբ Եկեղեցի 

ոչ տա թոյլ քրիստոնէից հավատալ երազականց ցնորից» (ՄՄ 2034, 

64ա):  

Չորրորդ եղանակն իրականացվում է դիմանկարման միջոցով՝ այսինքն 
բնազննության, որ հիմնված լինելով բնական սկզբունքների վրա, հայտնում է 
մարդկանց զանազան հակումները:  

«Քանզի միջնորդութեամբ սորին ճանաչելով զբարս մարդկան, կա-

րիմք զգուշանալ ի նոցունց և զսպել զվատթարութիւնս մերս, ըստ որում 

վկայեն Գալիանոս և այլք ի բժշկաց:  

 
30 Գուցե՝ դեպրեսիվ վիճակների նկարագրություն է:  
31 Հավանաբար խոսքը ինքնաներշնչանքի մասին է:  
32 Տե՛ս Ծննդ. Խ.-ԽԱ., Դան. Բ.: 
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Այլ և կարեն միջնորդութեամբ սորին ըստ կերպի իմիք մակամտածել 

զիրաց հանդերձելոց, որպէս տեսանելոցք եմք ի հետևեցեալս պըսակըս» 

               (ՄՄ 2034, 63բ-64ա):  

Ըստ դելլա Պորտայի, բնազննությունը մի գիտություն է, որ սովորեցնում է 
մարմնի նշանների և պատահաբար ի հայտ եկած որակների միջոցով հետազո-
տել հոգու բնական բարքերը, այսինքն՝ այն, ինչը մարդն ունի բնականորեն և ոչ 
թե այն, ինչը ստանում է ժամանակի ընթացքում՝  որոշակի հմտություններ ձեռք 
բերելով, ինչպես օրինակ՝ ուսումնառելով և դառնալով բժիշկ կամ երաժիշտ և 
կամ սրանց նման այլ մի բան, քանզի այդպիսիք չեն ճանաչվում մարդկային 
մարմնի նշանների միջոցով: Իսկ մարմնի պատահական որակներ ասելով՝ նկա-
տի ունի մարդու հետ կատարված այս կամ այն անսպասելի դիպվածը, որը փո-
փոխում է բնական հատկանիշները՝ փոփոխելով նաև մարմինն ընդհանրապես: 
Օրինակ, դա երևում է վախի ժամանակ, երբ ողջ արյունը հավաքվելով ներքին 
օրգանների մեջ և, ասես համրացնելով, այլափոխում է դեմքի գույնը: Իսկ ամա-
չելիս արյունը սփռվում է մարմնի արտաքին մասերում, և մարդու դեմքը շառա-
գունում է (ՄՄ 2034, 105ա):  

«Բնազննություն» բառը ծագել է «բուն» կամ բնություն և «զննություն» 
բառերից: Քանզի բնական նշանների և արտաքին տեսքի զննության միջոցով է 
հնարավոր դառնում ճանաչել ու խոսել հոգու կրքերի և ախտերի մասին (ՄՄ 
2034, 105 բ):  

Նկարագրելով մարմնի և հոգու համագործակցությունը, երբ մարմնի 
դժվարությունները կրում է նաև հոգին, իսկ եթե հոգին է վշտանում, նրա հետ 
միասին ծանրապես վշտագնում է նաև մարմինը՝ հեղինակը փորձում է հիմնա-
վորել բնազննության կարևորությունը: Եթե ինչ-որ հիվանդությունից առողջա-
նում է մարմինը, նրա հետ միասին առողջանում է նաև հոգին, քանի որ մարմնի 
բժշկման ժամանակ բժշկվում է նաև զգայական հոգու հիվանդ մասը, ուստի 
«երևի ի մէջ նոցին դաշնակցութիւն իմն մեծ, եղբայրակցութիւն իմն գեղեցիկ և 
պատասխանատրութիւն իմն փոխարինական: Արդ բարեպէս իմանալ զայսպիսի 
համաձայնութիւնս առբերցուք զհարացոյցս ոմանս» (ՄՄ 2034, 64բ): 

Մարդու՝ առաջին հայացքից չերևացող հատկությունների մասին հուշում-
ները բազմաթիվ են և բազմազան:  

«Զանազանք ճանաչին ի զանազանից խառնուածոց մարմնոց, սրտից 

և ուղղանց նոցին, ի զանազանից խոնաւութեանց, այսինքն յարինէ, մե-

լամաղձէ և մաղասէ, ի մասնաց կենդանեաց, ի զանազանից տեղեաց՝ 

յերկնից ի յաստեղաց, ի սովորութեանց երևելեաց, ի կերակրոց, ի սնուց-

չաց, ի հասակաց առն և կնոջ, ի սովորութեանց նոցին, ի յընտանեկցու-

թենէ, և ի վայրենութենէ նոցին» (ՄՄ 2034, 69բ):  
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Ամենատեսանելի և էական նշանները դարձյալ բխում են խառնվածքներից: 
Ընդ որում, կարևոր են ինչպես ընդհանուր մարմնի խառնվածքներին բնորոշ 
արտաքին նշանները, այդպես էլ սրտի և ուղեղի տարբեր խառնվածքների 
հետևանքով ձևավորվածները: Սկզբում հեղինակը տարբերակում է տաք, 
ցուրտ, չոր և խոնավ բնություն ունեցող մարդկանց առանձնահատկություննե-
րը: Օրինակ, ջերմ խառնվածքի բնութագրական նշաններն են արտաքին հյուս-
վածքների տաքությունը, խիտ, գանգուր, թուխ և ենթարկվող մազերը, նիհար և 
քնքուշ մարմինը, մաշկի կարմրավուն երանգը, լայն կուրծքը, կենսախինդ ձայ-
նը և այլն (ՄՄ 2034, 70ա): Բաղադրված խառնածքների նկարագրությունն ի 
հայտ է բերում ավելի որոշակի նշաններ: Օրինակ, տաք և չոր բնություն ունեցող 
մարդը, բացի ավելի տաք և ավելի չոր լինելը, ունի սև, խիտ և առատ մազեր, 
քիչ է քնում, նիհար է, ամրակազմ, ագահ, անոթազարկն արագ է՝ իր հաճախա-
շարժության և հանդգնության պատճառով: Ապա առանձին բաժիններ են 
հետևում ուղեղի և սրտի պարզ (տաք, սառը, չոր, խոնավ) և բաղադրյալ (տաք 
և չոր, ցուրտ և խոնավ և այլն) խառնվածքները բնորոշող գծերի վերաբերյալ 
(ՄՄ 2034, պր. 8-11, 72բ-76ա): Մանրամասն վերլուծում է նաև չորս հեղահյու-
թերով պայմանավորված մարմնական խառնվածքների նշանները (ՄՄ 2034, 
պր. 12-15, 76ա-77բ):  

 Վկայակոչելով Արիստոտելին հեղինակը քննարկում է ֆիզիոգնոմիկայի 
առանցքային մեթոդներից մեկը՝ համեմատությունը տարբեր կենդանիների հետ 
(ՄՄ 2034, պր. 16-17, 77բ-85բ): Ըստ Հիպոկրատեսի, օրինաչափություններ 
կան նաև այս կամ այն տեղանքում բնակվող մարդկանց սովորույթների և ար-
տաքին առանձնահատկությունների մեջ (ՄՄ 2034, պր. 18-20, 85բ-88բ):  

 Պրակ 22-ն ամբողջովին նվիրված է մարդու ծննդյան պահին մոլորակնե-
րի դասավորությանը, որոնք էլ կանխորոշում են մարդու արտաքին տեսքի և 
ներքին որակների, խառնվածքի, բնավորության, սովորույթների առանձնա-
հատկությունները (ՄՄ 2034, 89ա-92ա)33:  

Մարդկանց զանազան բարքերը կարելի է ճանաչել նաև նրանց սովորական 
կերակուրների միջոցով: Կենդանիները սովորաբար մեկ տեսակի կերակուր են 
ուտում. ոմանք՝ ոստեր, ոմանք՝ սերմեր, ոմանք՝ պտուղներ, ոմանք էլ՝ միս, ուս-
տի նրանց ամեն տեսակ ունի իրեն հատուկ սովորություններն ու վարքագիծը: 
Մարդկանց կերակուրների տեսակները բազում են, քանի որ ուտում են բանջա-
րեղեն, արմատներ, սերմեր, պտուղներ, մսեղեն, որի պատճառով էլ զանազա-
նաբարո են (ՄՄ 2034, 92ա-94ա): Սկյութացիք, որ Հիպոկրատեսի վկայությամբ 
ուտում էին միայն մի տեսակի կերակուր և խմում էին միայն ջուր, բոլորը նմա-

 
33 «Յաղագս նշանից, թէ ի ձեռն որակութեանց աստեղաց կարելիք իցեն մտածնել որակու-

թիւնքև բարք մարդկան յղացեալք կամ ծննդելոց ի ժամանակի նոցին ազդեցութեան» (ՄՄ 
2034, 89ա): 
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նադեմ էին և նմանաբարո: Խոտաճարակների ազգը, որ բնակվում էր Եթովպիա-
յում և ուտում էր միայն դալար բույսեր, խստասիրտ էր, անհյուրընկալ ու վայ-
րենաբարո: Եգիպտացիներն ու աթենացիները սնվում էին շատ քաղցր ուտելի-
քով՝ թզով, մեղրով, արմավով և նման բաներով, որի պատճառով էլ խոհեմ էին 
և գիտությունների ընդունակ: Մարերի ազգը սնվում էր նշով, խոտաբույսերով, 
ուստի բիրտ էր և անագորույն: Հնդիկներն ուտում էին արմավենու պտուղներ և 
խմում դրանց գինին, որի պատճատով խորամանկ էին: Եվ նրանց գիտունները, 
որոնց անվանում էին կանանց մոլորեցնող («կնապատիր»), ուտում էին արմա-
վենու առավել քաղցր պտուղները, ուստի խելացի և իմաստուն էին: Գարետա-
ցիների ազգը ապրում էր սևահատ հացով ու աղով, և նրանք կռվասեր էին, քաջ, 
արի, հափշտակող: Կաթնակեր և մսակեր մարդիկ համարվում էին խստաբարո, 
խռովասեր, հանդուգն և օտարատյաց (ՄՄ 2034, 93ա): 

Սերմի բնությունն ու ուժը ծնվողի մարմնում ներտպավորում է ծնողների 
բարքերն ու սովորությունները: Նույն կերպ էլ ստնտուի կաթի զորությունն է 
ներտպավորում զանազան բարքեր և հակումներ մարդու մեջ: Դրա համար միշտ 
պատշաճ է բարեբարո դայակ կամ ստնտու ընտրել մանկանց համար,որ չլինի 
բարկացկոտ կամ մելամաղձոտ, ոչ էլ երկչոտ կամ մոլագար, քանզի այսպիսիք 
ապականում են երեխաների խառնվածքը՝ կաթի հետ միասին նրանց փոխան-
ցելով իրենց վատ հատկանիշները (ՄՄ 2034, պր. 24, 94ա-95բ): Նույն տրամա-
բանությամբ՝ մանուկները, որ սնվում են կենդանիների կաթով կամ այլ մասե-
րով, իրենց մեջ են առնում ոչ միայն նրանց մարմինների հատկանիշները, այլ 
նաև նրանց վարքի և սովորությունների նմանությունները: Օրինակ, Աքիլեսը՝ 
սնվելով հզոր գազանների՝ առյուծի, հովազի, վագրի և փղի ոսկրածուծով, դար-
ձավ ազատատենչ, խստասիրտ և բարկացկոտ, իսկ եղջերուների փափագելի 
միսն ուտելու պատճառով՝ ավելի արագաշարժ (ՄՄ 2034, 94ա,բ):  

 Բնազննութեան չորրորդ գրքում սնունդը դիտարկվում է նաև իբրև վերա-
կանգնող, հիվանդագին մոլություններն ու վատթար իրավիճակները չեզոքաց-
նող գործոն: Ըստ Գալենոսի, կերակուրները փոփոխում են մարդու խառնված-
քը, հետևաբար վերջինս կարելի է հավասարակշռել սննդի, խմիչքների, ինչպես 
նաև դեղերի միջոցով: Այդպես, Գալենոսը ցույց է տալիս, թե հատկապես ինչ 
կերակուրներ և խմիչքներ պետք է կիրառել հանճարեղ, ուշիմ, խոհեմ, ճարտար 
և այլն լինելու համար (ՄՄ 2034, 171ա-172ա):  

Օրինակ՝ չորրորդ գրքի առաջին պրակում խոսվում է այն մասին, թե ինչպես 
կարող է անգետ մեկը դառնալ գիտուն:  

Անգիտության պատճառը ծայրահեղ խոնավությունն է, և գտնվելով դրա 
մեջ, հոգու համար դժվար է հասնել գիտության և խոհեմության: Այսպիսի վի-
ճակը հատուկ է մանկական տարիքին, որ ամենախոնավն է: Ապագայում, երբ 
խոնավությունը ցամաքում է, հոգին աստիճանաբար սկսում է սովորել և ըմբռ-
նել: Տարիքի հետ ուղեղը փոփոխում է իր խառնվածքը՝ դեպի ավելի սառը և չոր: 
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Այսպիսով, եթե անգետ մեկը ցանկանում է դառնալ գիտուն և խոհեմ, պիտի 
ազատվի իր ներսի խոնավությունից՝ առաջին հերթին մաքրելով ուղեղը: Նա 
պիտի ապրի չոր կլիմայի պայմաններում, պետք է խմի միայն մաքուր ջուր կամ 
բարեգույն գինի և ուտի համապատասխան կերակուր՝ մեղրաջրով այրած 
փղոսկր, կապիկի սիրտ, սագի ձու, եղջերուի եղջյուր, կաքավի լեզու կամ աքա-
ղաղի միս: Ըստ Գալենոսի, այս ամենը զտում է միտքը և սրում իմացությունը: 
Բացի այդ, անհրաժեշտ է գլուխն օծել ջրշան (կուղբի) յուղով: Կարևոր է նաև 
քարերի գործածությունը: Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում կրել զմրուխտ և 
քաղկեդոնաքար (ՄՄ 2034, էջ 173ա): 

Չորրորդ գրքում քննարկվում են նմանատիպ այլ իրավիճակներ ևս՝ ինչպես 
կարող է մոռացկոտը ունենալ լավ հիշողություն, կամ անիրավը դառնալ ար-
դար, մելամաղձոտ և խելառ մեկը՝ առողջ և կայտառ, իսկ տխուր մարդը վե-
րագտնել իր ուրախությունը, և առաջարկվում են դրանց լուծման եղանակներ: 

Մարդու կյանքի տարբեր շրջաններին բնորոշ վարքագիծը, որ դարձյալ 
կապված է նրա տվյալ փուլի խառնվածքի հետ, համապատասխանում է տարվա 
եղանակներին (ՄՄ 2034, պր. 26, 99ա-100ա): Գարունը ջերմ ու խոնավ է և 
նմանվում է պատանեկության շրջանին: Այն ունի համարժեքություն արյան և 
օդի հետ, քանի որ այդ ժամանակ արյունն աճում է, մարդկանց դեմքը կարմրա-
վուն երանգ է ստանում, և նրանք իրենց բարքով լինում են ինքնավստահ ու 
գոռոզ: Ամառը ջերմ ու չոր է: Այն նմանվում է մանկության շրջանին, և համար-
ժեքություն ունի դեղին մաղձի ու կրակի հետ, քանի որ այդ ընթացքում աճում 
է մաղձը, աճում է նաև մարդու մարմինը, և այս երկուսն էլ երևում են փոփոխ-
ված ու մաքրված: Իսկ մարդիկ ընդհանուր առմամբ զայրացկոտ են լինում: 
Աշունը ցուրտ ու չոր է, և նմանվում է չափահասության շրջանին: Այն համարժեք 
է սև մաղձին և հողին: Այս ժամանակ մարդիկ սկսում են ցրտահարվել և սև 
մաղձի ավելցուկի հետևանքով փոփոխվում են՝ դառնալով մելամաղձոտ, երկ-
չոտ ու տխուր: Ձմեռը ցուրտ ու խոնավ է և նմանվում է ծերունական շրջանին: 
Այն համապատասխանում է լորձին և ջրին: Այս ժամանակ մարմինը լցվում է 
լորձով, և դիմային բացվածքներից տեսնում ենք նրա արտահոսքը, լորձային 
խոնավությունը: Մարդիկ լինում են ծույլ ու դանդաղաշարժ (ՄՄ 2034, 99ա): 

Արտաքին նշաններով ակնհայտորեն տարբերվում են տղամարդիկ և կա-
նայք: Այդ նշանները ենթադրում են նաև որոշակի բնավորություն, վարվելաձև 
և նախասիրություններ: Բայց երբեմն տղամարդկանցից ոմանց հատուկ են լի-
նում կանացի գծեր, իսկ որոշ կանանց՝ տղամարդկային, դրանք երևում են նաև 
նրանց հոգեկան հատկանիշների և սովորույթների մեջ (ՄՄ 2034, պր. 29, 100ա, 
բ): Տեսանելի տարբերություն կա նաև քաղաքում և գյուղում ապրող մարդկանց 
արտաքին նշանների և բարքերի միջև (ՄՄ 2034, պր. 30, 102ա-103ա): 

Ի վերջո, այս ամենն ի նկատի ունենալով, հարկ է ճշտել այն ընդհանուր 
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մոտեցումները, որոնք հնարավորություն կտան, ըստ հեղինակի, օգտագործել 
այս բոլոր նշանները և ֆիզիոգնոմիկորեն ճշգրիտ եզրահանգումներ անել: Դրա 
համար նախ և առաջ պետք է տարբերակել նշանները: Ընդհանրապես, մարդ-
կանց բարքերի մասին դատողաբանելու նշանները լինում են երկու տեսակի՝ 
հատուկ և հասարակ (ՄՄ 2034, պր. 31, 102բ-104ա): Հատուկ նշանները անդ-
րադարձվում են իրենց բնորոշ հոգեկան հատկանիշից (ախտից), և մեկի առա-
ջադրումից հետևում է մյուսը, օրինակ՝ եթե կենդանին ունի մեծ անդամներ, 
ապա դա ուժի նշան է: Իսկ հասարակ նշանները վերցվում են տեսանելի վար-
քից: Այդ պաճառով էլ հասարակ են կոչվում, քանի որ չեն անդրադարձվում 
իրենց բնորոշ հոգեկան հատկանիշից, ինչպես մարմնի մասերից վերցված նշան-
ները, այլ վերցվում են ակնհայտ վարքագծից: Նշանները, որոնց հետևում են 
բնազննողները և գալիս եզրահանգման, շարժումներն են, ձևերը, վարքը, որոնք 
երևում են դեմքի, մարմնի, ձայնի, մատների, ողջ մարմնի կառուցվածքի վրա: 
Մարմնի մասերի նշաններից հաստատուն են համարվում նրանք, որոնք վերց-
վում են առավել պատվական տեղերից, այսինքն՝ ճակատի, դեմքի և գլխի շրջա-
կայքից: Գլխի շուրջ տեղակայված նշանները վերհայեցում ունեն դեպի իմացու-
թյուն և զգայություն, քանզի զգայական շարժման սկիզբն ուղեղում է և, ըստ 
Գալենոսի, իրենից ներկայացնում է ուղեղի մի մասը: Առավել առաջնային և 
բնութագրական նշանները տեղակայված են դեմքի վրա: Դրանցով մարդը կա-
յանում է իբրև անհատ, «քանզի սա է պալատ բանականութեան» (ՄՄ 2034, էջ 
103բ):  

Իրենց կարևորությամբ հաջորդ խմբի նշանները գտնվում են թիկունքի, 
կրծքի, ոլոքների, ոտքերի շուրջ: Դրանք շարժողության և զգայության գործիք 
են: Իսկ երկրորդական նշանները որովայնի շրջանում են, որոնցում զետեղված 
են բնական անդամները: Դրանք կապ չունեն դատողաբանության հետ, քանի որ 
դրանցից չի առաջանում ոչ մի հոգեկան զորություն կամ վարքագիծ (ՄՄ 2034, 
103ա, բ):  

Հատուկ նշանը որոշելու համար նախ պետք է գտնել կենդանիների այն տե-
սակը, որին ընդհանուր առմամբ բնորոշ է այն հատկությունը, որը դիտարկում 
ենք: Միաժամանակ հարկ է աչքի առաջ ունենալ նաև կենդանիների մեկ այլ տե-
սակ, որին ընդհանուր առմամբ այս հատկությունը բնորոշ չէ, սակայն այն հան-
դիպում է տեսակի առանձին ներկայացուցիչների մոտ : Ապա պետք է հասկա-
նալ՝ արդյո՞ք այն բոլոր կենդանիները, որոնք ունեն նույն նշանը, կունենան նաև 
նույն հատկությունը, իսկ որոնք չունեն նշանը, չեն ունենա այդ հատկությունը: 
Դրանից հետո միայն կարելի է հավաստել, որ ուսումնասիրվածը հատուկ նշան 
է: Օրինակ, հզորության հատուկ նշանը գտնելու համար, նախ ի նկատի ենք 
ունենում, որ միայն առյուծներն են ընդհանուր առմամբ զորեղ: Այսինքն, բոլոր 
առյուծերը զորեղ են: Բայց կան նաև այլ կենդանիներ, որոնք ընդհանրականո-
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րեն առյուծի նման հզոր չեն, սակայն հանդիպում են մասնավոր դեպքեր, երբ, 
օրինակ, որևէ ձի, կամ ցուլ, կամ մարդ առյուծի նման հզոր է: Նշանը, որ բնորոշ 
է բոլոր առյուծներին, նրանց մեծ և հաստ վերջույթներն են: Եթե այս հատկա-
նիշն ունեն նաև այլ կենդանիներ, արդյո՞ք նրանք բոլորը նույնպես կլինեն զո-
րեղ և հզոր, իսկ եթե չունեն, արդյո՞ք կլինեն անզոր և թույլ: Այս օրինաչափու-
թյունը պարզելուց հետո միայն վստահաբար հնարավոր կլինի եզրակացնել՝ 
արդյո՞ք ուժի հատուկ նշանը մեծ և հզոր վերջույթներն են: Եթե այո, ապա կա-
րելի է եզրակացնել, որ մեծ վերջույթներ ունեցողները զորեղ են (ՄՄ 2034, 
106ա, բ): 

«Բնազննութեան» երրորդ գիրքը, որ կոչվում է «Յաղագս համագումարման 
նշանից մարմնոյ մարդկայնոյ», նկարագրում է հոգու զորություններն ու մոլու-
թյունները և դրանց նշանները: Ընդհանուր առմամբ հոգու զորություններն են՝ 
արդարությունը, ազատականությունը և մեծահոգությունը: Սրանց հակառակ մո-
լություններն են՝ անիրավությունը, ագահությունն ու փոքրոգությունը: Կան նաև 
հոգու մասնավոր զորություններ և դրանց համապատասխան մոլություններ:  

«Զօրութիւնք նկատեցեալք ըստ մասին՝ են երկեակ, այսինքն բանա-

կան, և անբանական:  

Բանական ունի ըստ ինքեամբ զխոհեմութիւն և զիմաստութիւն:  

Եւ զմոլութիւն հակառակ սոցին՝ զանխոհեմութիւն և զտգիտութիւն:  

Անբանականն է կրկին՝ բարկացական և տռփական:  

Բարկացականն ունի ըստ ինքեամբ զարիութիւն, զհեզութիւն և զմեծա-

հոգութիւն, և զմոլութիւնս նոցին հակառակս՝ զտրտմութիւն և զհեղգու-

թիւն, իսկ տռփական ունի ընդ ինքեամբ, բարեխառնութիւն, ժուժկալու-

թիւն, զպատուատենչութիւն, զընտելութիւն և զհաճոյականութիւն, և զմո-

լութիւնս սոցին հակառակս՝ զչարախառնութիւն և զանժուժկալութիւն»  

(ՄՄ 2034, 140բ): 

Ջամբատիստա դելլա Պորտայի «Բնազննութիւն»-ը հագեցած է բազմաթիվ 
հետաքրքիր շեշտադրումներով, որոնք միջնադարյան մտածողության նորանոր 
շերտեր են բացահայտում: Այս առումով ցանկալի և օգտակար ենք համարում 
երկի քննական բնագրի հետագա հրատարակումը՝ Մատենադարանում առկա 
բոլոր ձեռագրերի ներգրավմամբ: 

Ֆիզիոգնոմիկայի նկատմամբ համատարած հետաքրքրությունը պայմանա-
վորված էր նրա մեթոդների միջոցով մարդու ներաշխարհի նրբերանգների մեջ 
թափանցելու հնարավորությամբ: Բժշկի, հոգեբանի, հոգեբույժի համար մարդու 
դեմքը պատուհան է դեպի նրա ներաշխարհ: Դիմագծերը, դիմաշարժությունը և 
բազում այլ արտաքին նշաններ կարևոր տեղեկություններ են տալիս ախտորոշ-
ման ժամանակ: «Բժշկագիտությանը տիրապետելու համար պետք է նախ յու-
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րացնել այն ոչ հասարակ մեթոդը, որով հնարավոր է հասկանալ, ընկալել զգա-
յարաններով անորսալի երևույթները, որի համար պետք է լավ իմանալ նաև յու-
րաքանչյուր ներքին օրգանի բնական վիճակը, դրանց գործառույթն ու նպատա-
կը…, -գրում է Գալենոսը:- Ավելորդ է ասել, որ անհրաժեշտ է նաև տրամաբա-
նություն, որը թույլ կտա ձևակերպել պարզ միտք այն մասին, թե ինչն ինչից է 
հետևում, որպեսզի չընկնենք սոփեստական ցանցերի մեջ»34:  

 Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, դելլա Պորտայի «Բնազննութիւն» գրքում, 
ինչպես նաև ներկայացված մյուս աշխատություններում, միջնադարյան ֆի-
զիոգնոմիկան չի սահմանափակվել միայն բժշկագիտական դիտարկումներով, 
այլև նրա առաջարկած ընդհանրացումները տարածվել են ընդհանուր առմամբ՝ 
մարդաբանության, հոգեբանության, արվեստի և պարզապես մարդկային հա-
րաբերությունների վրա: Եվ թեև ի սկզբանե սա հավակնում էր դառնալ ինքնու-
րույն գիտակարգ՝ հիմնված իրատեսական ենթադրությունների վրա, սակայն 
ժամանակակից չափորոշիչներով այն կեղծ-գիտություն է:  

Չնայած դրան, ֆիզիոգնոմիկան մնաց և գոյատևեց ժողովրդական իմաս-
տության մեջ՝ «Աչքերը հոգու հայելին են», «բարձրաճակատ ինտելեկտուալ», 
«արծվահայաց քաջ» և այլ դիպուկ համեմատություններով: Ունենք նաև ար-
վեստի անծայրածիր աշխարհը, որի պատկերավոր և այլաբանական բնույթի 
հետ նույնպես անմիջականորեն կապված է ֆիզիոգնոմիկան: Չմոռանալով, 
իհարկե, բժշկության ոլորտը, որտեղ ախտանիշերի հավաքագրման, դրանց հա-
մադրման և վերլուծության, և դրա հիման վրա ձևակերպած ախտորոշման հա-
մար սա հաճախ տալիս է անփոխարինելի տվյալներ:  

KARINE MOSIKYAN 

PHYSIOGNOMIC WORKS IN THE MANUSCRIPTS  

OF MATENEDARAN 

Keywords: Physiognomy, somatoscopy, physics, analogy, iconic painting, 
Albertus Magnus, Giambattista della Porta. 

The article analyzes the mediaeval perceptions of physiognomy. Physiognomy 

establishes connection between the inborn signs of the human body (facial features, 

shape of head, ears, eyes, legs and specific features of the structure of other parts of 

the body) and character, temperament. The sources of this knowledge are in the 

 
34 Е. В. Афонасин, «Толки – школы в медицине. Гален К., О толках, для начинаю-

щих». Философское антиковедение и классическая традиция, том 9, вып. 1, 2015, (с 
58-72), с. 70-71. 
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medical science with which it was connected directly or indirectly during the whole 

period of its development. 

Several works related to this subject are found in manuscripts kept in Matena-

daran, mainly translated into Classical Armenian from Latin in the 17th–18th centu-

ries. The largest of them is the Armenian version of the book of Giambattista Della 

Porta on human physiognomy: De physiognomia humana, abridged by Francesco 

Stelluti. The second lengthy work is a section from Albert the Great’s somatoscopy. 

We are planning to publish Giambattista Della Porta’s work on the basis of the Ar-

menian manuscripts kept in Matenadaran. 

КАРИНЕ МОСИКЯН  

СОЧИНЕНИЯ О ФИЗИОГНОМИКЕ В  

РУКОПИСЯХ МАТЕНАДАРАНА 

Ключевые слова: Физиогномика, телонаблюдение, физиономия, естествозна-
ние, аналогия, иконический портрет, Альбертус Магнус, 
Джамбаттиста делла Порта. 

В статье проанализированы средневековые представления о физиогно-

мике. Физиогномика устанавливает связи между врожденными элементами 

структуры тела (черты лица, форма головы, особенности строения ушей, глаз, 

ног и т. д.) со свойствами характера и темперамента человека. Истоки физио-

гномики следует искать в медицине, с которой прямо или косвенно она была 

связана на всем протяжении своего развития. 

Рукописи Матенадарана содержат несколько произведений, посвященных 

этому предмету – по большей части переведенные с латыни на древнеармян-

ский в 17–18 вв. Самое объемное из них – книга Джамбаттиста делла Порте 

«Физиогномика человека» (перевод сделан с сокращенной версии Франческо 

Стеллути). Второе по объему произведение – отрывок из книги Альберта Ве-

ликого «Сумма Богословия». Мы намерены издать трактат делла Порта на ос-

нове хранящихся в Матенадаране рукописей. 
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