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ՀոդվածումդիտարկվածենՏաթևիհամալսարանիսանԱռաքելՍյունեցուդեռևս
չուսումնասիրված մանկավարժական ժառանգության մեջ գերակայող սովորողների
ճանաչողականգործունեությանկազմակերպման,դրաարդյունավետությանվրաազ
դողգործոններիև պատճառների,նրանցկողմիցգիտելիքներիձեռքբերման,ուսուց
մանգործընթացիգործիքավորման,անձիկատարելիությանևբարոյականդաստիրա
կությանհարցերը:

Բա նա լի բա ռեր՝ Առաքել Սյունեցի, փիլիսոփայական միտք, մանկավարժական
միտք,տաթևյանդպրոց,գիտելիք,առաջադեմ,դիդակտիկականհարցեր,իմացական
ընդունակություններ, զգայականփորձ, վերարտադրել, հիշողություն,արվեստ,գործ
նականփիլիսոփայություն,սովորել,աշակերտ։

Ա ռա քել Ս յու նե ցին  տաթև յան դպրո ցի ա կա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
մեկն է: Ն րա կեն սագ րա կան տվյալ նե րը շատ սուղ են, սա կայն նրա թո ղած 
գրա կան, փի լի սո փա յա կան ժա ռան գութ յու նը բա վա կան է, որ Ա ռա քել Ս յու նե-
ցուն դա սենք միջ նա դար յան հայ փի լի սո փա յա կան, գրա կան, քե րա կա նա գի-
տա կան, ման կա վար ժա կան, ե րաժշ տա կան մտքի ա ռա ջա դեմ ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի շար քին:

 Մա նուկ Ա բեղ յա նի վկա յութ յամբ՝ Ա ռա քել Ս յու նե ցին ե ղել է  Տաթ ևի հա մալ-
սա րա նի սան՝ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու ա շա կեր տը և ն րա քե ռոր դին [էջ 368]:

 Տաթ ևի հա մալ սա րա նում ու սումն ա վար տե լուց հե տո նա զբաղ վում է գրա-
կան-ման կա վար ժա կան և  վար դա պե տա կան գոր ծու նեութ յամբ: 1409 թվա-
կա նին նա նշա նակ վում է  Տաթ ևի վան քի ե պիս կո պոս, ա պա ար քե պիս կո պոս 
ա ռաջ նորդ՝ « Սիւ նեաց վե րա դի տող»:

Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին իր « Գիրք քա րո զու թեան», Ա մա րան հա տո րում գո վես-
տով է խո սում Ա ռա քել Ս յու նե ցու մա սին.

 Նախ քե ռորդ ւոյն ի մոյ ըստ մարմ նի,
Ծ նըն դա միտ եր գա բա նի,
Ա ռա քե լոյ ա ռա քի նի,
Եւ  Սիւ նա կան գլխոյ ար հի [էջ 721]:

 Կան տվյալ ներ, որ  Մա թեոս  Ջու ղա յե ցուց հե տո նա ե ղել է  Տաթ ևի հա մալ-
սա րա նի ռեկ տո րը: Այ սինքն՝ բա ցի հոգ ևո րա կան ա ռաջ նոր դի իր պար տա կա-
նութ յուն նե րից և գ րա կան- ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յու նից՝ նա զբաղ-
վել է նաև ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յամբ:

Ն րա ման կա վար ժա կան հա յացք ներն ի րենց ար տա ցո լումն են գտել « Մեկ-
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նու թիւն կամ հա մա ռօտ լուծ մունք  Սահ մա նաց՝ գրոցն  Դա ւիթ Ան հաղ թի», « Քե-
րա կա նու թեան մեկ նու թիւն» կամ « Քե րա կա նու թեան լու ծումն» աշ խա տութ-
յուն նե րում:

Ի հար կե, նրա գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գլուխ գոր ծո ցը «Դ րախ-
տա գիրք»-ն  է, ո րը հա մե մատ վում է  Դան թե Ալի գե րիի «Աստ վա ծա յին կա տա-
կեր գութ յուն» ստեղ ծա գոր ծութ յան հետ:

 Մենք այդ ժա մա նա կի հա մար կար ևոր ձեռք բե րում ենք հա մա րում, հատ-
կա պես Ա ռա քել Ս յու նե ցու ման կա վար ժա կան հա յացք նե րը, ո րոն ցում, ըստ 
էութ յան, գե րա կա յում են ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման սկզբունք-
նե րի, սո վո րող նե րի կող մից գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման, ճա նա չո ղա կան գոր-
ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման դի դակ տի կա կան հար ցե րը, ազ գա յին ա վան-
դույթ նե րի պահ պան ման՝ որ պես ան ձի բա րո յա կան դաս տիա րա կութ յան մի-
ջո ցի դի տար կում նե րը, ու սուց չին և  ա շա կեր տին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, 
ո րոնք այդ ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար բա վա կա նին ա ռա ջա դեմ էին:  Նա ի րե-
րի, եր ևույթ նե րի ի մա ցութ յան կար ևոր մի ջոց է հա մա րել զգա յա կան փոր ձը, 
զբաղ վել է նաև քե րա կա նութ յան, ար վես տի ու սուց ման, ան ձի ստեղ ծա գոր ծա-
կան ըն դու նա կութ յուն նե րի և  կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման հար ցե րով: 

 Նա իր « Քե րա կա նու թեան մեկ նու թիւն» աշ խա տութ յան մեջ, ո րը շա րա-
դրված է հարց ու պա տաս խա նի ձևով, որ պես զի քե րա կա նութ յան ու սու ցու-
մը մատ չե լի լի նի և  հեշտ յու րաց վի, անդ րա դար ձել է նաև սո վո րող նե րի բա-
նա վոր և գ րա վոր խոս քի զար գաց ման հար ցե րին՝ որ պես ազ գա յին ինք նա գի-
տակ ցութ յան ձևա վոր ման մի ջոց: Ընդ ո րում՝ նա շեշ տում էր գի տե լիք նե րի երկ-
վիութ յան գա ղա փա րը, ըստ ո րի՝ գի տե լիք նե րը լի նում են բա նա կան և զ գա յա-
կան, և դ րանց ձեռք բեր ման, ինչ պես նաև ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
ձևա վոր ման գոր ծում մեծ տեղ էր հատ կաց նում ըն թեր ցա նութ յա նը [էջ 545]:

Ի հար կե, նրա դի դակ տի կա կան հա յացք նե րը ա ռա վել ընդ հան րաց ված 
կեր պով ար տա ցոլ ված են « Մեկ նու թիւն կամ հա մա ռօտ լուծ մունք  Սահ մա նաց՝ 
գրոցն  Դաւ թի Ան հաղ թի» աշ խա տութ յան մեջ, որ տեղ նա անդ րա դար ձել է ու-
սուց ման և  սո վո րող նե րի կող մից գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րին 
ու ձևե րին, նրանց ճա նա չո ղա կան-ի մա ցա կան գոր ծու նեութ յան արդ յու նա-
վե տութ յան ա պա հով ման ման կա վար ժա կան պայ ման նե րին: Իր ժա մա նա կի 
հա մար նո րը, ա ռա ջա դի մա կան այն էր, որ Ա ռա քել Ս յու նե ցին տար բե րա կում 
է «ի մա ցա կան ըն դու նա կութ յուն ներ», «ըն կալ ման ըն դու նա կութ յուն ներ», «վե-
րար տադր ման ըն դու նա կութ յուն ներ», «ար տա բեր ման ըն դու նա կութ յուն ներ», 
«ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կութ յուն ներ» հաս կա ցութ յուն նե րը՝ դրանք հա-
մա րե լով կար ևոր նա խադր յալ ներ կրթա կան գոր ծի կազ մա կերպ ման, սո վո-
րող նե րի ու սում նա կան և ս տեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման, 
գի տե լիք նե րի յու րաց ման հա մար:

Ըստ նրա՝ ի մաս տուն մար դը միշտ ղե կա վար վում է բա նա կա նութ յամբ և 
ձգ տում է թա փան ցել ի մաս տութ յան խոր քե րը..., իսկ հի մար մար դը, քա նի որ 
չու նի գի տե լիք նե րի ներ քին դա սա վոր վա ծութ յուն, դա տար կա խո սում է ա նի-
մաստ և  ա նօ գուտ [էջ 288]:

 Նա բարձ րաց նում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր դեր կա տա րող հո-
գե կան եր կու՝ ի մա ցութ յան և  ըն կալ ման գոր ծըն թաց նե րի նշա նա կա լիութ յան 
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հար ցը և  հիմ նա վո րում, որ մար դը գի տե լի քը ձեռք է բե րում՝ անց նե լով չի մա-
ցութ յու նից ի մա ցութ յան, ի մա ցութ յու նից ըն կալ ման, ըն կա լու մից՝ հաս կաց ման 
և  վե րար տադ րութ յան փու լե րով՝ շնոր հիվ ու սուց չի ջան քե րի և  իր աշ խա տա սի-
րութ յան:  Նա տար բե րա կում է գի տե լիք նե րի եր կու տե սակ՝ գի տե լիք ներ, ո րոնք 
մո ռաց վում են, և  գի տե լիք ներ, ո րոնք չեն մո ռաց վում և հ նա րա վո րութ յուն են 
տա լիս մար դուն դրանց հա մա պա տաս խան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել, տի րա-
պե տել ար վես տին: Ընդ ո րում՝ կար ևո րե լով ու սուց ման ա ռար կա յի ա ռաջ նա յին 
դե րը՝ նա նշում է. «մի բան է ու սու ցու մը, մի այլ բան է ու սուց ման ա ռար կան, 
այ սինքն՝ մտա վոր ըն դու նա կութ յու նը հան դես է գա լիս են թա կա յի դե րում, իսկ 
գի տե լիք նե րը՝ ստո րոգ յա լի, և  դա վե րա բե րում է ինչ պես ար վես տի, այն պես էլ 
բո լոր տե սա կի գի տե լիք նե րին» [էջ 544]:

 Փաս տո րեն դեռևս 15-րդ  դա րում Ա ռա քել Ս յու նե ցին տվել է գի տե լիք նե րի 
յու րաց ման փու լե րը, և  այդ գոր ծըն թա ցի գլխա վոր սուբ յեկտ ներ է հա մա րել ու-
սուց չին ու ա շա կեր տին՝ դրա նում կար ևո րե լով ու սուց ման բո վան դա կութ յու նը, 
սո վո րող նե րի հա կում նե րը, բնա ծին նա խադր յալ նե րը, նրանց ըն կալ ման, հի շո-
ղութ յան, վե րար տադր ման, լեզ վա կան և  շար ժո ղա կան ա պա րատ նե րի գոր ծու-
նեութ յան, ու սուց ման գոր ծըն թա ցի գոր ծի քա վոր ման, դրա արդ յուն քի, ստեղ-
ծա գոր ծութ յան և դ րա նից բա վա րար վա ծութ յան հար ցե րը [էջ 554]:  Նա նշում 
էր. «գո յութ յուն ու նի գի տութ յան և  ըն թեր ցա նութ յան հետ զգա յա կան հա ղոր-
դակց ման յոթ գոր ծիք և  յո թը՝ բա նա կա նին՝ ե րե քը գրո ղին և  ե րե քը կար դա ցո-
ղին և  մեկ միջ նորդ՝ թուղ թը » [էջ 167]:

Ա ռա քել Ս յու նե ցու գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը լայն ու 
բազ մա բո վան դակ է ե ղել:  Նա ոչ միայն անդ րա դար ձել է ու սուց ման հար ցե րին, 
այլև սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կութ յուն նե րի և  կա րո ղութ յուն-
նե րի զար գաց ման վրա ազ դող գոր ծոն նե րին, օ րի նակ՝ դի տար կե լով ար վես տին 
լիար ժեք տի րա պե տե լու, ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կութ յուն նե րը զար գաց-
նե լու հար ցը՝ նա նշում է. «Ար վես տին լիար ժեք տի րա պե տե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ է մի շարք գոր ծոն նե րի առ կա յութ յուն, հատ կա պես ա ռա ջին՝ սո վո րեց նող 
(ար վես տը), երկ րորդ՝ սո վո րող, եր րորդ՝ գի տե լիք ներ, ո րոնք առ կա են սո վո-
րո ղի գի տակ ցութ յան մեջ, չոր րորդ՝ վե րար տադ րութ յու նը այն բա նի, ինչ սո-
վո րոց նում են, հին գե րորդ՝ հի շո ղութ յուն, ո րի շնոր հիվ պահ պան վում են ձեռք 
բե րած գի տե լիք նե րը, վե ցե րորդ՝ ներ գոր ծութ յու նը ար վես տի ա ռար կա յի վրա, 
յո թե րորդ՝ մարմ նի մա սե րը, այ սինքն՝ ձեռ քերն ու ոտ քե րը, ո րոնց մի ջո ցով ի րա-
կա նաց վում է գոր ծո ղութ յու նը, ու թե րորդ՝ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յու նը, 
ի նե րորդ՝ վե րա բեր յա լը, տա սե րորդ՝ ստեղծ ված ար վես տի գոր ծը, տասն մե կե-
րորդ՝ ար վես տի գոր ծը ըն կա լո ղը և ն րա նով հիա ցո ղը» [էջ 554]:

Ա ռա քել Ս յու նե ցին փի լի սո փա յութ յան և  ընդ հան րա պես բա րո յա կա նութ-
յան տե սանկ յու նից քննար կել է մար դու կա տա րե լութ յան հար ցը, ո րին, ըստ 
նրա, կա րե լի է հաս նել ու սուց ման գոր ծըն թա ցում բա րո յա կան ո րո շա կի ո րակ-
նե րի ձևա վոր ման շնոր հիվ:

Ա ռա քել Ս յու նե ցու տե սա դաշ տից՝ որ պես հմուտ ման կա վար ժի, դուրս չեն 
մնա ցել ե րաժշ տութ յան տե սութ յան, դրա ու սուց ման, ու սու ցի չի և  ա շա կեր տի՝ 
որ պես ու սուց ման սուբ յեկտ-օբ յեկ տի փոխ հա րա բե րութ յան հար ցե րը: Այս հա-
մաբ նագ րում նա անդ րա դար ձել է ա շա կեր տի հան դեպ ու սուց չի պար տա կա-
նութ յուն նե րին ու պար տա վո րութ յուն նե րին:
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Այդ տե սանկ յու նից հե տաքրք րութ յան է ար ժա նի նրա կող մից ա շա կեր տի 
ու սում նա կան գոր ծու նեութ յան և  ու սուց չի ու սու ցա նող գոր ծու նեութ յան արդ-
յու նա վե տութ յան և  ոչ արդ յու նա վե տութ յան պատ ճառ նե րի վեր հա նումն ու 
բնու թագ րու մը:  Նա ա ռանձ նաց րել է ա շա կեր տի ու սում նա կան գոր ծու նեութ-
յան մեջ չա ռա ջա դի մե լու հետև յալ տաս նե րեք պատ ճառ նե րը.

Ա ռա ջին՝ ե թե սո վո րո ղը չի կտրվել աշ խար հիկ հա ճույք նե րից, ա պա նա չի 
կա րող ի րեն նվի րել ուս մա նը:

Երկ րորդ՝ ե թե ինչ-որ մե կը նույ նիսկ կտրվել է աշ խար հից, բայց չի կտրվել 
մեղ սա լից մտքե րից, ո րոնք տա նում են նրան մեղ սա գոր ծութ յան ճա նա պար-
հով, ա պա նա չի կա րող հաս նել դա տո ղութ յուն նե րի փայ լա տակ ման:

Եր րորդ՝ չնա յած սո վո րո ղը ու նի ան բա սիր բա նա կա նութ յուն, բայց դրա 
հետ միառ ժա մա նակ ծույլ է ու ան փույթ է, ա մեն դեպ քում նա չի կա րող սո վո րել:

 Չոր րորդ՝ ե թե նա հա մար վում է ամ բար տա վան և  անհ նա զանդ և  չի ու զում 
հա ղոր դակց վել մյուս նե րի (ա շա կերտ նե րի) հետ, ու դրսևոր վել ի րեն այդ մի ջա-
վայ րում, նա չի կա րող սո վո րել:

 Հին գե րորդ՝ ե թե ա ռար կա յի բար դութ յուն նե րի ի հայտ բեր ման ժա մա նակ 
ա շա կեր տը տա տան վում է, ա պա նա չի կա րող շա րու նա կել ու սու մը:

 Վե ցե րորդ՝ ե թե նա պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ չի կա րո ղա նում ի մի բե րել 
մտքե րը, և ցր ված ու դա տո ղութ յուն ներ կա տա րե լու ու նա կութ յու նից զրկված 
այս ու այն կողմ է ընկ նում, ա պա նա չի կա րող սո վո րել։

 Յո թե րորդ՝ ով որ քնում կամ մրա փում է դա սա խո սութ յուն նե րի ժա մա նակ 
նա ի վի ճա կի չէ սո վո րե լու և մշ տա պես կմնա ան գետ:

Ու թե րորդ՝ ով ի մա ցա կան ըն դու նա կութ յուն նե րից զուրկ է, որ պես զի հաս-
կա նա ա սա ծը և  որ սա նրա ի մաս տը, նա զրկված է սո վո րե լու հնա րա վո րութ-
յու նից։

Ի նե րորդ՝ և չ նա յած սո վո րո ղը հաս կա նում է ի մաս տը, բայց չի կա րո ղա նում 
մտո վի վե րար տադ րել, ա պա նա չի կա րող սո վո րել։

 Տաս նե րորդ՝ ե թե սո վո րո ղը վե րար տադ րե լու ըն դու նա կութ յուն ու նի, բայց 
չու նի հի շո ղութ յուն, ո րը պահ պա նում է մտքե րի կապն ու դա սա վոր վա ծութ յու-
նը, նա չի կա րող սո վո րել իր մո ռաց կո տութ յան պատ ճա ռով։

 Տասն մե կե րորդ՝ ե թե սո վո րո ղը ու նի հի շո ղութ յուն, բայց չու նի ար տա բեր-
ման (ար տի կուլ յա ցիա յի) ըն դու նա կութ յուն ներ, որ պես զի հա մար ժեք ար տա-
հայ տի սո վո րա ծը, ա պա նրա սո վո րա ծը ոչ լիար ժեք է և  սահ մա նա փակ, ո րով-
հետև նա չի տի րա պե տում մտքե րի ար տա հայտ ման գոր ծի քին։

 Տաս ներ կո ւե րորդ՝ ե թե ու նի ար տա բեր ման ու նա կութ յուն, բայց չգի տի դա-
տո ղութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  տար բե րիչ գծե րը, ա պա նա ի վի-
ճա կի չէ մա թե մա տի կա կան ա ռար կա ներն ու սում նա սի րել։

 Տաս նե րե քեր րորդ՝ ե թե ինչ-որ մե կը տի րա պե տում է փի լի սո փա յութ յան տե-
սա կան գի տե լիք նե րի, բայց չի տի րա պե տում գործ նա կան փի լի սո փա յութ յա նը, 
ա պա նա ա մեն ին չից հե ռու կմնա [էջ 558-560]։

Այս պի սով՝ ինչ պես Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին անգ լիա ցի փի լի սո փա, հո գե բան, 
ման կա վարժ  Ջոն  Լոկ կից ե րեք դար ա ռաջ տվեց ան գիր պնա կի տի կամ լվա-
ցած մա գա ղա թի տե սութ յու նը, այն պես էլ Ա ռա քել Ս յու նե ցին չեխ ման կա վարժ 
 Յան Ա մոս  Կո մենս կուց, գեր մա նա ցի ման կա վարժ ներ Իո հան  Հեր բար տից և 



262 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

Ա դոլֆ  Դիս տեր վե գից շատ դա րեր ա ռաջ ա ռա ջադ րել է ա շա կեր տին, ու սուց չին, 
ու սու ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, սո-
վո րող նե րի ի մա ցութ յան, գի տե լիք նե րի յու րաց ման փու լե րը, ինչ պես նաև այդ 
գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծի քա կազ մը, դրանց ներ կա յաց վող ման-
կա վար ժա կան պա հանջ նե րը: 

Ս րանք պատ մա կան փաս տեր են, ո րոնք խո սում է միջ նա դա րում Ա ռա քել 
Ս յու նե ցու փի լի սո փա յա կան, գրա կան, քե րա կա նա կան, ման կա վար ժա կան, 
հո գե բա նա կան մտքի թռիչ քի և, ընդ հան րա պես, Ս յու նի քում հայ դպրութ յան և 
 ման կա վար ժա կան մտքի զար գաց ման բարձր մա կար դա կի մա սին:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

1. Ա բեղ յան Մ.  Հա յոց հին գրա կա նութ յան պատ մութ յուն, 2-րդ  հատ., Եր ևան, 1946։
2. Ա ռա քել Ս յու նե ցի, « Մե նու թիւն կամ հա մա ռոտ լուծ մունք  Սահ մա նաց՝ գրոցն  Դա-

ւիթ Ան հաղ թի»։
3. Ա ռա քել Ս յու նե ցի, « Մեկ նու թիւն քե րա կա նու թեան»։
4. Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի, « Գիրք քա րո զու թեան», «Ա մա րան» հա տոր։

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АРАКЕЛА СЮНЕЦИ - ЛАУРА АСАТРЯН, 
ЗАРУИ АСАТРЯН - В статье рассматривается еще не изученная педагогическая 
наследия учоного 15-ого века Татевского университета Аракеля Сюнеци, в которой 
первозначным считается организация познавательной деятельности учащихся, 
факторы и причины, влияющих на эффективность приобретении знаний, личностных 
характеристик и нравственной воспитании.

Ключевые слова: Аракел Сюнеци, философская мысль, педагогическая мысль, 
Татевская школа, знания, передавой, дидактические вопросы, познавательные 
способности, чувственный опыт, воспроизводить, память, искусство, практическая 
философия, учеба, ученик.

PEDAGOGICAL VIEWS ARAKEL SYUNETSI - LAURA ASATRYAN, ZARUHI ASATRYAN 
- The article discusses the following issues presented in the pedagogical legacy of Arakel 
Syunetsi, alumnus of Tatev University, which haven՛t been studied yet; organization of the 
cognitive activity of the learners, the factors and reasons influencing its defectiveness, 
the process of gaining knowledge, organizing the teaching process, achieving personal 
perfection and issues of moral education. 

Key words: Arakel Syunetsi, Philosophical mind, pedagogical mind, Tatev School, 
knowledge, progressive, didactic issues, cognitive abilities, sensual experience, to reproduce, 
memory, art, practical philosophy, to study, pupil.


