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ՆԵՍՏՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱԲՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 
ՊԱՅՔԱՐԸ. ԲԱՐԾՈՒՄԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽՈՐԻԿՅԱՆ  
 

Բանալի բառեր՝ Բարծումա, նեստորականներ, դավանանք, 
Հայաստան, Պարսկաստան, Բյուզանդիա, միաբնակ, երկա-
բնակ, Եդեսիա, Պերոզ, քաղկեդոնականություն:  

 

Նեստորականների և միաբնակների միջև դավանա-
բանական պայքարը V դարում սուր բանավեճերի առարկա 
է դառնում: Զուտ դավանաբանական վեճերը էլ ավելի են 
խորացնում հիշյալ ուղղությունների միջև գոյություն ունեցող 
անջրպետը: Այս առումով անհրաժեշտ է ուշադրություն 
դարձնել միաբնակ ասորիների և հայ եկեղեցու հարաբերու-
թյուններին, ինչը հայագիտության մեջ բավականին լավ է 
ուսումնասիրված, բայց արտասահմանյան հետազոտու-
թյուններում մասնակի է լուսաբանված: 

Նեստորականության կատաղի թշնամի Սիմեոն Բեթ-
Արշամացին հույներից, հայերից և ասորիներից ամբողջ 
Իրանով մեկ վավերաթղթեր էր հավաքում, որ նրանք դեմ են 
Նեստորի վարդապետությանը: Սիմեոն Բեթ-Արշամացին 
մասնակցում է 506 թվականի Դվինի եկեղեցական ժողովին 
և հայերից էլ դավանական թուղթ է վերցրել, որ նրանք հեռու 
են նեստորականությունից1: Իրանից եկած պատգամավոր-
ները դավանության նման թղթեր վերցրել են նաև ժողովին 
մասնակից վրացիներից և աղվաններից2: Հովհաննես Գա-
բեղենցու` Աղվանից եպիսկոպոսներին ուղղված մի նամա-
կից3 պարզվում է, որ նեստորականությունը և քաղկեդոնա-
կանությունը զորացել էին Աղվանքում: Նամակում նզովվում 
                                                            
1 Տեր-Մինասյան 1971(բ), 39: 
2 Նույն տեղում, 42: Գիրք թղթոց 1901, 183: 
3 Գիրք թղթոց 1901, 81-84: 
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են բոլոր հերձվածողները, հատկապես` նեստորականության 
հիմնադիրներն ու Քաղկեդոնի ժողովը` Լևոնի տոմարով 
հանդերձ: Աղվանք է ուղարկվում Մատթեոս քահանան 
հերձվածողների դեմ պայքարելու համար, Աղվանից եպիս-
կոպոսներին առաջարկվում է հերձվածողներին հալածել, 
վռնդել և երեք կամ ավելի եպիսկոպոսների ուղարկել Հա-
յաստան` հավատի վերաբերյալ ճշմարտությանը վերահասու 
լինելու համար4: 

Միաբնակ ասորիների, օրինակ, հուլիանիտների խընդ-
րանքով հայոց եկեղեցին դավանաբանական վեճերում 
պաշտպանում էր նրանց, և հայոց կաթողիկոսն էլ ձեռնա-
դրում էր նրանց եպիսկոպոսներին: Ներսես Բ կաթողիկոսը 
ձեռնադրում է հուլիանիտ Աբդիշոյին, որն այդ մասին թուղթ 
ստանալով` գալիս է Ասորիք5: Հայոց եկեղեցու այս դիրքո-
րոշումը վախեցնում էր նեստորականներին: Ընդհանրապես 
կարելի է տեսնել, որ ասորական եկեղեցիները «ամենամեծ 
արժեքն են տալիս իրենց հայ հարևանների կարծիքին և շա-
րունակ աշխատում են հաղորդակցություն պահպանել 
նրանց հետ. կամ եթե չունին այդ հաղորդակցությունը, 
որևիցե կերպով աշխատում են այդպիսի հարաբարերու-
թյուն ստեղծել»: Շարունակելով իր միտքը` Ե. Տեր-Մինաս-
յանցը գրում է. «Եվ այդ հասկանալի է. ասորի հարևանները 
տեսել էին, թե ինչպես հայոց եկեղեցին իր հավատի համար 
հզոր պարսիկների դեմ ազատ համարձակ կռվի էր ելել և 
երկարատև անհավասար պայքարից պատվով և իբրև հաղ-
թական դուրս եկել: Նրանք տեսնում էին, որ պարսիկներն 
անգամ հայերի հետ ուրիշ կերպ են վարվում` նրանց զորեղ 
իշխաններից ակնածելով: Ուրեմն ինչո՞ւ չպահպանել այդ 
եկեղեցու հետ եկեղեցական հաղորդակցություն, մանավանդ 
որ ամեն հարաբերություն հունականի հետ արդեն դադարել 
                                                            
4 Տեր-Մինասյան 1971 (ա), 377-378: 
5 Տէր-Մինասեանց 2009, 86, 102: Айвазян 1976, 63. 
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էր»6: Պատահական չէ, որ միաբնակության գլխավոր կենտ-
րոն Մար-Մաթայի վանքի մետրոպոլիտները ձեռնադրվում 
էին հայոց կաթողիկոսների կողմից7: 

Եդեսիայի նշանավոր եպիսկոպոս Ռաբուլասի8 մահից 
հետո` նրա հաջորդ Իբասի օրոք, Եդեսիայում ուժեղանում է 
նեստորականների ազդեցությունը: 457 թվականին նրա 
մահն առաջ է բերում զորեղ ընդդիմություն, և բոլոր նես-
տորական վարդապետները հալածվում են Եդեսիայից պար-
սից հողը: Վերջնական հարվածը հասցվում է նրանց` Եդե-
սիայի հռչակավոր, պարսկական կոչված դպրոցի` նեստո-
րականության այդ հենարանի փակմամբ 489 թվականին9: 
Որքան թուլանում են հունական հողերում Նեստորիոսի 
կողմնակիցները, այնքան զորանում են նրանք պարսից իշ-
խանության տակ` վայելելով մանավանդ Պերոզ թագավորի 
հովանավորությունը: 

Պարսիկներն իրենց պետության սահմաններում ապ-
րող քրիստոնյաների նկատմամբ որոշակի քաղաքականու-
թյուն չեն ունեցել, չնայած պարսիկ պաշտոնյաները միշտ էլ 
կասկածանքով են վերաբերվել քրիստոնյաներին և գտել են, 
որ նրանք իրենց երկրում Բյուզանդական կայսրության հա-
մար ամուր հենարան են: Նրանք երբեմն ուժեղ հալա-
ծանքներ են կազմակերպել քրիստոնյաների դեմ, սակայն 
երբեմն նաև նպաստել են նրանց գործունեությանը:  

Այդ մեղմությունն արդյունք էր այն իրողության, որ 
քրիստոնյաները պարսկական տերության մեջ արհեստ-
ների, ապրանքների արտադրության, հատկապես միջազ-
գային առևտրի ասպարեզում Պարսկաստանին ի նպաստ 
շատ կարևոր գործ էին կատարում և, բացի այդ, գանձվող 

                                                            
6 Տէր-Մինասեանց 2009, 89: 
7 Նույն տեղում, 102, 109: 
8 Atiya 1968, 248. 
9 The Church of the East 2003, 26. 
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հարկերով հարստացնում էին արքունի գանձարանն ու վեր-
նախավի գրպանները: Իրադրությունը փոխվեց, երբ Պարս-
կաստանի գահին բազմեց Հազկերտ Բ-ն (438-457 թթ.), որն 
իր ներքին նոր քաղաքականությամբ փորձում էր բոլոր մի-
ջոցները կենտրոնացնել պարսիկների ձեռքը և քրիստոն-
յաներին դավանափոխ անելով` վերջնականապես զրկել 
նրանց մշակութային ու քաղաքական այլ հարաբերություն-
ներից և կապել Պարսկաստանի հետ: Բայց նրա այդ գոր-
ծելակերպը չարդարացրեց իրեն, և նրան հաջորդած Պերոզ 
արքայից արքան (459-484 թթ.) ավելի ճիշտ ուղու վրա 
կանգնեց: Նա, հետևելով պարսկական նախկին քաղաքա-
կանությանը, նորից փորձեց օգտվել քրիստոնեական եկեղե-
ցիների մեջ առաջացած հակասություններից: Ասորական 
աղբյուրներն այդ փոփոխության պատճառը, այսինքն` Պե-
րոզին հուշողը, ասում են, որ եղել է Մծբինի եպիսկոպոս 
Բարծուման10: Այդ է պատճառը, որ ասորի նեստորական 
հեղինակները բարձր գնահատական են տալիս Պերոզին11` 
հավանաբար նկատի ունենալով պարսկական եկեղեցական 
քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած այս փոփոխությու-
նը: Եռանդուն Բարծուման կարողանում է ներշնչել Պերոզին 
այն միտքը, որ քրիստոնյաները երբեք սրտով չեն կպչի 
պարսից իշխանությանը և աչք չեն դարձնի կայսրերից, 
մինչև որ դավանանքի խրամատը չանջրպետի նրանց12: 
Պետք է, ուրեմն, առաջ տանել, խրախուսել նեստորականու-
թյունը, այլադավան քրիստոնյաներին բռնի ուժով ստիպել 
հարելու նեստորական` իբր պետական եկեղեցուն13: 
                                                            
10 Chronique de Michel le Syrien 1901, 123. Բարծուման ծնունդով Կորդվաց 
աշխարհից էր և ծագումով ստրուկ, ազատվել ու եկել էր` սովորելու Եդե-
սիայի եպիսկոպոս Իբասի օրոք Եդեսիայի հայտնի դպրոցում (տե'ս Ասո-
րական աղբյուրներ 1976, 246, ծնթ. 49): 
11 Sources Syriaces 1908, 147. 
12 Ադոնց 2006, 33: 
13 Labourt 1904, 135. 
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«Պարսիկների դպրոցի» շնորհիվ առաջ գնալով` Բար-
ծուման բացառիկ ուշադրություն էր դարձնում կրթությանը: 
457 թվականին` Իբասի մահից հետո, երկբնակության հա-
կառակորդները Եդեսիայում ակտիվանում են14, Բարծուման 
հեռանում է քաղաքից, որպեսզի Ակադեմիա կազմակերպի 
Մծբինում, որտեղ էլ հաստատվում են մեծ թվով ուսուցիչներ 
և աշակերտներ Եդեսիայի դպրոցից15: Մծբինը, շնորհիվ իր 
դպրոցի, դառնում է նեստորական եկեղեցու հոգևոր կենտ-
րոնը, թեև կաթողիկոսի նստավայրը գտնվում էր Սելևկիա-
Տիզբոն մայրաքաղաքում16: Բարծուման, անշուշտ, պարս-
կական արքունիքին քաղաքական նման գիծ թելադրելով, ոչ 
միայն ծառայություն էր մատուցում պարսկական կառա-
վարությանը, այլև ուզում էր նման միջոցառումներով պարս-
կական տերության մեջ գտնվող քրիստոնեական եկեղեցի-
ները և հավատացյալներին համախմբել նեստորական եկե-
ղեցու գերիշխանության ներքո: Բարծումայի նման միջոցա-
ռումները ձեռնտու էին պարսիկների համար, որովհետև այդ 
ուժերի կենտրոնացումով ու համախմբումով ուժեղ ճակատ 
կարելի էր ստեղծել Բյուզանդիայի և նրա անմիջական հո-
վանավորության տակ գտնվող բյուզանդական եկեղեցու 
դեմ: Զրադաշտական հոգևորականների ազդեցության տակ 
գտնվող Պերոզը հովանավորում է Բարծումային Իրանում 
գտնվող եկեղեցին պաշտոնապես նեստորական դարձնելու 
գործում17: Ուստիև այս առումով քրիստոնյաների սպանու-
թյուններն ավելի շուտ ուղղված էին Իրանի քրիստոնյա եկե-
ղեցիների միաձուլման և միասնականության դեմ, քան թե 
արգելում կամ խոչընդոտում էին քրիստոնեության տարա-
ծումը և զարգացումը: 

                                                            
14 Նույն տեղում, 130-152: 
15 Macomber 1958, 143-144; Пигулевская 1956, 340. 
16 Տեր-Պետրոսյան 1979, 82: 
17 Macomber 1958, 147; Խորիկյան 2017, 113: 
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Ասորի պատմիչը պատմում է, որ իր նպատակին հաս-
նելու համար Բարծուման դիմում էր տարբեր միջոցների, 
որպես պարսկական զորահրամանատար18` բանակի օգնու-
թյամբ գործի էր դնում բռնի ուժը, հալածանքը, աքսորն ու 
բանտարկությունը. նա նեստորական եկեղեցու կաթողիկոս 
Բաբուայի` Բյուզանդիայի կայսրին գրած նամակը (նամա-
կում գրված էր, թե` «Աստված մեզ անիծված թագավորու-
թյուն է տվել») հանձնում է արքայից արքա Պերոզին, և 
Բարծումայի այս մատնության հետևանքը լինում է այն, որ 
կաթողիկոսը մեղադրվում է լրտեսական գործունեության 
մեջ և գլխատվում19: Ասորական աղբյուրներից երևում է, որ 
նա այդ քայլին էր դիմել, որպեսզի ինքը բազմի կաթողի-
կոսական աթոռին, բայց դա չի հաջողվում, որովհետև նրա 
այդպիսի արարքներն ասորի եկեղեցականության ու ժո-
ղովրդի մեջ ատելություն են առաջացնում, և նրան չեն 
ընտրում20: 

Բարծումայի մասին հետաքրքիր տեղեկություններ են 
հաղորդում հայկական աղբյուրները: Համաձայն Թովմա 
Արծրունու` Բարծուման եկավ Հայաստան` Արզնարզյուն և 
Մոկաց աշխարհը, որպեսզի այնտեղ ցանի նեստորական 
աղանդի սերմերը21: Այն հանգամանքը, որ հայ նախարար-

                                                            
18 Пигулевская 1967, 99. 
19 Chronique de Michel le Syrien 1901, 123. Տե'ս նաև Labourt 1904, 130. 
20 Բաբուան նախկինում եղել էր զրադաշտական, ինչը պարսից արքու-
նիքում դժգոհություն էր առաջ բերել, և նա նույնիսկ մինչև մահը երկու 
տարի բանտում էր անցկացրել:  
21 Թովմա Արծրունի և Անանուն 1985, 130: Բարծումայի Հայաստան գա-
լու մասին հաղորդում է նաև ասորի պատմիչ Գրիգոր Բարհեբրեոսը, 
միայն այն տարբերությամբ, որ Բարծուման Հայաստան մտնելու վրա էր, 
երբ սպառնական նամակ ստացավ հայ նախարարներից իր մտադրու-
թյուններից հետ կանգնելու պահանջով (տե'ս Տէր-Մինասեանց 2009, 72: 
Տեր-Մինասյան 1971 (ա), 348-349): Ինչևէ, Հայաստանում նրա առաջխա-
ղացումն արգելվում է (տե՛ս Լեո 1947, 110): 
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ներն անհանգստանում են և միջոցներ ձեռնարկում խա-
փանելու Բարծումայի նեստորական քարոզը Հայաստանում, 
ցույց է տալիս, որ այդ քարոզչությունը երևի որոշ հաջողու-
թյուն ունեցել է և մտքերի պղտորում ու շփոթություն է առա-
ջացրել հայ եկեղեցու շրջանակներում, հակառակ դեպքում 
որևէ կանխիչ կամ հալածական միջոցի ձեռնարկումը հիմ-
նավորված չէր լինի, նույնիսկ անկարելի կլիներ22: 

Թովմա Արծրունու տեղեկությունները հիմք են տվել 
եզրակացնելու, որ Բարծուման նեստորական հերձվածն 
ուժեղ կերպով տարածելու և հայ նախարարների կողմից 
երևի բուռն ընդդիմության հանդիպելու պատճառով քսու-
թյամբ բանսարկություններ է կատարել նրանց մասին Պե-
րոզ թագավորի առաջ և շատ արյունահեղությունների պատ-
ճառ դարձել, որովհետև հայ նախարարներին ու կաթողի-
կոսին իբրև ապստամբներ է ներկայացրել Պարսից թա-
գավորի առջև, իբրև թե նրանք ուզում են Հունաց թագա-
վորի հպատակության ներքո մտնել23: «Գիրք թղթոց»-ի տե-
ղեկությունները24, ի թիվս այլ իրողությունների, ցույց են տա-
լիս, որ հայոց եկեղեցին մերժում է որևէ հաղորդակցություն 
նեստորականների և նրանց դավանության հետ ու նզովում է 
նեստորականներին: 

Դավանաբանական վեճերում ևս առանձնահատուկ 
տեղ ուներ Բարծուման` Եդեսիայի եպիսկոպոս Իբասի աշա-
կերտը, որը Թեոդորոս Մոպսուեստացու գաղափարների 
տարածողն էր: Միջնադարյան եկեղեցական դպրոցի ուսուց-
ման հիմքում ընկած էր Սուրբ Գրքի մեկնաբանությունը, հե-
տևաբար կարևոր էր այն հարցը, թե ո՞վ և ինչպե՞ս է մեկ-
նաբանում աստվածաշնչյան տեքստերը, ինչպիսի՞ հայացք-
ներ են կրում Եդեսիայի և Մծբինի դպրոցների ուսուցիչները: 
                                                            
22 Տեր-Մինասյան 1971 (ա), 349: 
23 Մանրամասն տե'ս Տեր-Մինասյան 1971 (ա), 349-351: 
24 « Գիրք թղթոց» 1901, 41-46: 
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Բարծումայի գործունեությունը նշանակալից էր ոչ 
միայն Մծբինի Ակադեմիայի պատմության համար, այլև որ-
պես եպիսկոպոս` նա գրավում է բացառիկ տեղ ասորական 
եկեղեցու գործիչների շարքում: 

Իրանի արքայից արքան Բարծումային մասնակից է 
դարձնում Բյուզանդիայի հետ սահմանների վերաբերյալ բա-
նակցություններին25, բայց միաժամանակ Պերոզ շահի հրա-
մանով նրան վերահսկում էր մարզպան Քարդակը26: 

Որպես եպիսկոպոս` Բարծուման զբաղեցնում էր նշա-
նակալից տեղ պարսից պետությունում և իր հայացքներով 
հարում էր նեստորականությանը: Այն դեպքում, երբ կաթո-
ղիկոսներ Բաբուն և Ակակիոսը ամուսնությունն անհամա-
տեղելի էին համարում եպիսկոպոսի աստիճանի հետ, Բար-
ծուման կուսակրոնության վերաբերյալ ուներ իր հատուկ մո-
տեցումը և «ինչպես բոլոր պարսիկները, ամուսնացած էր»27: 
Միաբնակները, որոնց հենարանը վանքերն էին, Բարծու-
մային համարում էին հակառակորդ և՛ դավանաբանական 
ուսմունքի, և՛ եկեղեցական կանոնների առումով: 

Միաբնակների և նեստորականների միջև պայքարը V 
դարի վերջին - VI դարի առաջին կեսին հանգեցնում է ասո-
րական եկեղեցու բաժանմանը երկու ճյուղերի, որոնցից յու-
րաքանչյուրը զարգացնում էր իր հայացքները և համոզ-
մունքները: Այդուհանդերձ, դավանաբանական այս հակա-
սությունները չէին խանգարում ասորական մշակույթի զար-
գացմանը: Քրիստոնեության այս երկու ուղղությունների 
միջև պայքարը, այսպես կոչված միսիոներական էքսպան-
սիան, ոչ միայն դավանաբանական էր, այլև անզիջում պայ-
քար էր մղվում տարածապես ընդարձակվելու և նոր հե-
տևորդներ ձեռք բերելու համար: Օրինակ, նեստորական-

                                                            
25 Chabot 1902, 529; Пигулевская 1979, 201. 
26 Chabot 1902, 526-529. 
27 Пигулевская 1979, 201. 
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ները պայքարում էին արաբական ցեղերի շրջանում միա-
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Nestorianism antagonized the official Byzantine church, 

spreading out from Mesopotamia. It was the creed of the merchants, 
the class who sought independency and confronted Zoroastrianism in 
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Iran. The Armenian Church, being national in nature, had an intole-
rant position against the Byzantine church and Barsauma. At the time 
when the Christian church was divided into Monophysites and 
Dyophysites, and the Byzantines persecuted the Nestorians, the 
latters settled in Iran and from that time on the Persians changed their 
attitude towards the Christians and started to patronize the Nes-
torians, who were the enemies of Byzantine chalcedonism. 

In ancient and medieval ages, the ethnic affiliation was direc-
tly related to the practicing religion, the Syrians were Christians, and 
the Persians were Zoroastrians. This factor forced the Syrians to have 
their own establishment and under its patronate they could exist. 
They were unified around the church and the union of the craftsmen 
ensured the financial support. 
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