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Շուշան Խաչատրյան

Ցե ղաս պա նութ յունն ա ղետ է, ո րը ժա մա նա կա կից մարդ կութ յան ա մե նաքն նարկ-
վող ֆե նո մեն նե րի շար քում է դասվում: Բա ցի պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րութ-
յուն նե րից, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յանն անդ րա դարձ է կա տար վում հո գե բա նա կան 
գի տութ յան կող մից, դի տարկ վում է հա յոց պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յան հա մա-
տեքս տում, գրա կա նա գի տութ յունն ու սում նա սի րում է Մեծ ե ղեռ նի գրա կան ար տա-
ցո լու մը հայ և  ար տա սահ ման յան գրող նե րի եր կե րում: Նշ ված տե սանկ յուն նե րից 
կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը շատ կար ևոր են ու անհ րա ժեշտ: Սա կայն այդ 
կար գի հե տա զո տութ յուն նե րի կող քին նաև հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նել 
Մեծ ե ղեռ նի աստ վա ծա բա նա կան ու սում նա սի րութ յան հար ցին, ո րի կա րիքն զգաց-
վում է շատ վա ղուց: Ե ղեռ նը կա տար վել է քրիս տո նեութ յուն դա վա նող ժո ղովր դի 
հետ ու պա հան ջում է թե՛ աստ վա ծա բա նա կան, թե՛ կրո նա գի տա կան քննար կում:

Այս հոդ վա ծում հա կիրճ կներ կա յաց վեն մի կող մից կրո նա պատ մա գի տա կան 
ու սում նա սի րութ յուն նե րի, մյուս կող մից՝ աստ վա ծա բա նա կան տե սա կան վեր լու-
ծութ յուն նե րի նյութ հան դի սա ցող և ցե ղաս պա նութ յուն եր ևույ թին առնչ վող ո րոշ 
օ րա կար գա յին թե մա ներ: Ս տորև պայ մա նա կա նո րեն ա ռանձ նաց ված են 2 խմբեր՝ 
կրո նա պատ մա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան՝ ի րենց են թա կե տե րով: Պետք է 
ընդգ ծենք, որ հո գե բա նութ յու նը, փի լի սո փա յութ յու նը, քա ղա քա գի տութ յու նը, մշա-
կու թա բա նութ յու նը և մար դա բա նութ յունն աստ վա ծա բա նութ յա նը և կ րո նա գի տութ-
յանն օ ժան դա կող գի տա կար գեր են, ո րոնց սահ ման նե րում կա տար ված հե տա զո-
տութ յուն նե րը հնա րա վո րինս հա մա կող մա նիո րեն նպաս տում են ցե ղաս պա նութ-
յան՝ որ պես եր ևույ թի ու սում նա սիր մա նը:

1. ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿՐՈՆԱՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԹԵՄԱՆԵՐ

Կ րո նա պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը վե րա բե րում են հետև յալ՝ 
ա ռա ջին հա յաց քից ի րա րից ան ջատ, սա կայն միև նույն ֆե նո մե նի կրո նա գի տա կան 
կող մին առնչ վող ո լորտ նե րին.

ա) Ոչն չա ցու մը, սպա նու թյուն նե րը կրոն նե րում. դի ցա բա նա կան հա մակարգերից 
մին չև հա մաշ խար հա յին կրոն ներ

Դի ցա բա նա կան մտա ծե լա կեր պը բարդ, կոմպ լեքս եր ևույթ է: Բա ցի հե քիաթ-
նե րի, լե գենդ նե րի, մե տա ֆո րիկ կեր պար նե րի և հե րոս նե րի աշ խարհ լի նե լուց, դի ցա-
բա նա կան մտա ծո ղութ յու նը կրո նա գետ նե րը, մար դա բան նե րը, հո գե բան նե րը և  այլք 
արժ ևո րել ու արժ ևո րում են որ պես տվյալ ժո ղովր դի հո գե բա նութ յան ար քե տի պա-
յին, որ պես ազ գի ինք նութ յան հե նա կե տա յին փուլ1: Այն պես որ, ե թե ցան կա նում ենք 

1 Տե՛ս Jung Carl G., The Archetypes and the Collective Unconscious, Prin ce ton  Univ ersit y Press, 1990, 
pp. 156, 172; Ellwood Robert, The Politics of Myth. A Study of C. G. Jung, Mircea Eliade and Joseph 
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պար զել ցե ղաս պան գա ղա փար նե րի հիմ քը, անհ րա ժեշտ է նաև հե տա դարձ հա յացք 
նե տել տվյալ ազ գի կրո նա կան՝ սկզբնա կան, դի ցա բա նա կան հա մա կար գին, թուր-
քե րի դեպ քում՝ մինչ միաստ վա ծա յին կրո նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին. ինչ պի սի՞ 
հե րոս ներ է ու նե ցել այդ ժա մա նակ, արդ յոք ազ գի ի դեալ հա մար վող հե րոս նե րը ե ղել 
են ար դա րութ յան մար տիկ նե՞ր, թե՞ ագ րե սիվ ու ժի մարմ նա վո րում ներ: 

Հան րա հայտ է, որ և՛ բազ մաստ վա ծա յին, և՛ միաստ վա ծա յին կրոն ներն անխ տիր 
ու նեն հա տուկ բա րո յա կան նոր մեր: Յու րա քանչ յուր կրո նի մեջ աշ խար հա յաց քա-
յին վե րա բեր մունքն այլ կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ կա րող է լի նել և՛ 
բա ցա սա կան, ընդ հուպ նրանց ոչն չաց նե լու կո չե րը, և՛ դրա կան, ինչ պես, օ րի նակ, 
գթա սիրտ լի նե լը մարդ կանց հան դեպ: Բա րո յա կա նութ յան դե րի ու սում նա սի րութ-
յու նը տվյալ կրո նում կա րող է լույս սփռել ցե ղաս պա նա գի տա կան ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի վրա:

բ) Քանանի ազգերի ցեղասպանությունը
Այժմ աստ վա ծա բա նա կան լայն քննար կում նե րի ա ռար կա է դար ձել Քա նա նի յոթ 

ազ գե րի ոչն չաց ման խնդի րը հրեա նե րի կող մից: Բուն աստ վա ծա բա նա կան հարցն 
այս տեղ այն է, թե ինչ պես կա րող է հա մա տեղ վել հինկ տա կա րան յան 10 պատ վի րան-
նե րի կրո նը, որ տեղ սահ ման վում է « Մի՛ սպա նիր»-ը, այժմ յան Իս րա յե լի և Պա ղես-
տի նի տա րած քում Ք. ա. ապ րող տե ղաբ նիկ նե րի՝ պար բե րա բար ի րա կա նաց վող 
ոչն չաց ման հետ: Խնդ րի մա սին խոս վում է հենց Հին Կ տա կա րա նում, Քա նա նի 
ազ գե րի կո տո րած նե րը պատ մա կա նո րեն ա պա ցուց վում են հնա գի տա կան պե ղում-
նե րով (պահ պան ված սե պագ րե րով, հնա գույն տա ճար նե րի ու կո թող նե րի շնոր հիվ 
և  այլ փաս տե րով)2:

գ) Թուրքական իսլամը և Հայոց ցեղասպանությունը: Կրոնների բախումը
Կ րո նա գի տա կան վեր լու ծութ յուն նե րը քննար կում են իս լամ-քրիս տո նեութ յուն 

առ ճա կա տու մը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում: Կ րոն նե րի բա խու մը ցե ղաս-
պա նութ յան մեջ ակն հայտ է և խ թա նող կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից մեկն է: Պետք 
է ընդգ ծել, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը կրո նա կան հո ղի վրա կա տար ված ցե ղաս-
պա նութ յուն չէ, սա կայն կրո նա կան առ ճա կա տու մը և կ րո նա կան այ լա դա վա նութ-
յունն այն կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից էին, որ հան գեց րին ցե ղաս պա նութ յան ի րա-
գործ մա նը: 

Այս հա մա տեքս տում պետք է ու սում նա սի րել՝ ինչ պես կրո նը քա ղա քա կան խա վի 
կող մից օգ տա գործ վեց որ պես բա խում ա ռա ջաց նող մի ջոց: Իս լա մի գա ղա փա րա-
խո սութ յունն իր բնույ թով չի կա րող ան ջատ լի նել պե տութ յու նից ու քա ղա քա կա-
նութ յու նից, հետ ևա բար նաև՝ պա տե րազմ նե րից, զին ված բա խում նե րից: Օս ման յան 
կայս րութ յան սուլ թա նը նաև խա լիֆ էր` բո լոր մու սուլ ման նե րի կրո նա կան ա ռաջ-
նոր դը, իսկ իս լա մը կայս րութ յան պե տա կան կրոնն էր մինչև Թուր քիա յի Հան րա-

Campbe ll , State University of New York Press, 1999, pp. 24 , 33, 129, 176. 
2 Տե՛ս Тантлевский И.Р., История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма, СПб., 2005, стр. 
51, 80; Kiernan B., Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur, 
Yale University Press, 2007, pp. 2-3.
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պե տութ յան՝ աշ խար հիկ պե տութ յան հռչա կու մը (1923-ին): Ազ գա յին պատ կա նե լութ-
յու նը ո րոշ վում էր դա վա նան քով: 

Այս նյու թի լու սա բա նու մը կա րող է ըն թա նալ հետև յալ հար ցե րի ու սում նա սի րութ-
յան մի ջո ցով.

1. իս լա մի յու րա հատ կութ յու նը թյուր քական մշա կու թա յին տա րած քում,
2. իս լա մա կան մար դա բա նութ յու նը, բա րո յա գի տութ յու նը, ջի հա դը և Հա յոց 

ցե ղաս պա նութ յու նը, 
3. իս լա մի ի՞նչ կրո նա կան ուղ ղութ յուն ներ կա յին Օս ման յան Թուր քիա յում Հա յոց 

ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին. սու ֆիա կան-միս տիկ ուղ ղութ յուն նե րը և ն րանց 
դե րա կա տա րութ յունն Օս ման յան կայս րութ յան քա ղա քա կա նութ յան և հա սա րա կա-
կան կյան քի մեջ (նակ շի բան դի, մևլևի, բեկ թա շի միա բա նութ յուն նե րը):

դ) Կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի հան դեպ երիտ թուր քե րի վա րած 
քա ղա քա կա նու թյու նը և Մեծ եղեռ նը, նրանց կրո նա կան պատ կա նե լու թյան 
հար ցե րը, որ դեգ րած գա ղա փա րա խո սու թյունը 

Մե րօր յա ցե ղաս պա նա գետ Բեն Կիեր նա նը գրում է. «Չ նա յած բո լոր ե րեք ռե ժիմ-
նե րը (ե րիտ թուր քա կա նը, նա ցիս տա կա նը և խ մե րը- Շ. Խ.) ա թեիս տա կան էին, 
բո լորն էլ թի րա խա վո րե ցին հատ կա պես կրո նա կան փոք րա մաս նութ յուն հան դի սա-
ցող ազ գե րին...»3: 1914 թվա կա նի նո յեմ բե րի 14-ին Օս ման յան կայս րութ յան հոգ ևոր 
ա ռաջ նոր դը՝ շեյխ- ուլ-իս լա մը, ար ձա կեց ֆեթ վա4՝ հրո վար տակ, ո րով կոչ էր ար վում 
աշ խար հի բո լոր մու սուլ ման նե րին ջի հա դի դուրս գալ ընդ դեմ Ռու սաս տա նի, Անգ-
լիա յի և Ֆ րան սիա յի: Հ րո վար տա կը միան շա նակ չըն կալ վեց ամ բողջ իս լա մա կան 
աշ խար հում, քա նի որ շա տերն այն ըն դու նե ցին որ պես ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կան 
ու տո պիա նե րի արդ յունք: Ջի հա դի այս հայ տա րա րութ յունն այն խթանն էր, ո րը ե րիտ-
թուր քե րի հաշ վար կով պետք է մո լեգ նեց ներ իս լա մա դա վան արմատականներին 
այն կայս րութ յան տա րած քում, որ տեղ դա րե րով դժվա րին փոխ հա րա բե րութ յուն ներ 
էին հաս տատ վել քրիս տոն յա տե ղաբ նիկ ազ գե րի և  իս լամ ըն դու նած թյուր քա կան 
քոչ վոր նե րի սե րունդ նե րի միջև: 

Ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խո սա կան կո րի զը կա րե լի է հա մա րել ա թեիզ մը՝ 
չմո ռա նա լով նրանց կող մից որ դեգր ված օ ժան դակ գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րը, 
ինչ պի սիք էին՝ պո զի տի վիզ մը, կեն սա բա նա կան մա տե րիա լիզ մը, սո ցիա լա կան 
դար վի նիզ մը և  այլն: Ե րիտ թուր քե րը սե փա կան գա ղա փար նե րը ձևա վո րե լիս, ի 

3 Kiernan Ben, “Twentieth-Century Genocides: Underlying Ideological Themes from Armenia to East 
Timor”, in The Specter of Genocide: Ma ss  Murder in Historical Perspective, ed. by Robert Gellately & Ben 
Kiernan, Cambridge Universit y Press, 2003, p. 29.
4 Ֆեթվա - (արաբ. թարգմ.՝ «որոշում») – իսլամական կրոնաիրավական որոշում՝ կայացված բարձրա -
գույն հոգևոր հեղինակություն ունեցող անձի (մուֆթիի, ղադիի, շեյխ ուլ-իսլամի) կողմից: Յու րա -
քանչյուր կարևոր պետական կամ հասարակական կյանքին վերաբերող որոշում կայացնելուց 
ա ռաջ ֆեթվա ստանալը միշտ պարտադիր պայման է եղել: 1914-ի նոյեմբերի 14-ին թողարկված 
ֆեթվան գրվել էր հակիրճ՝ թվով 5 հարց ու պատասխանի տեսքով, այն ջիհադի էր կոչում բոլոր 
մ ու սուլմաններին՝ ընդդեմ Անտանտի երկրների ու նրանց համակիրների՝ սեփական հավատը և 
իսլամական «խալիֆայությունը» պաշտպանելու պատրվակով: 
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թիվս այ լոց, օգտ վել էին հատ կա պես պո զի տի վիզ մի հիմ նա դիր փի լի սո փա Օգ յուստ 
Կոն տի5 և սո ցիա լա կան հո գե բան Գ յուս տավ Լը Բո նի6 տե սութ յուն նե րից:

ե) Հայերի կրոնափոխության հարցը ցեղասպանության տարիներին
Նա խորդ եր կու են թա կե տե րի հետ ան մի ջա կան առն չութ յուն ու նի ցե ղաս պա-

նութ յան տա րի նե րին հա յե րի բռնի կրո նա փո խութ յան եր ևույ թը: Բռ նի կրո նա փո-
խութ յու նը` որ պես ցե ղաս պա նութ յան գոր ծիք, զա տում է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը 
մյուս՝ մի շարք ցե ղաս պա նութ յուն նե րից: 

Այս խնդի րը մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան մաս է: Այս են թա կե տի շրջա նակ նե-
րում կրո նա փո խութ յու նը պետք է ու սում նա սիր վի ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ՝ ծե սը, 
կրո նա փոխ ե ղած նե րի սո ցիա լա կան ին տեգր ման փու լե րը, կրո նա սո ցիա լա կան նշա-
նա կութ յունն ու հետ ևանք նե րը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում և հե տա գա յում: 

2. ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ

Ցե ղաս պա նութ յու նը նե րա ռում է և՛ մարդ կա յին է թի կա կան չա րը, և՛ կրո նա կան 
չա րը: Այս ա ռու մով Հո լո քոս տի աստ վա ծա բա նա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րը շատ 
են. աստ վա ծա բա նա կան աշ խա տանք ներ են սկսվել տպագր վել ան մի ջա պես Հո լո-
քոս տից և Իս րա յե լի պե տութ յան վե րա կանգ նու մից (1948 թ.) հե տո: Հո լո քոս տի աստ-
վա ծա բա նութ յունն ա ռան ձին մտա ծող նե րի տե սա կետ նե րի հա մա խումբն է, իսկ այդ 
տե սա կետ նե րը տար բեր հե ղի նակ նե րի մոտ հա ճախ ի րա րա մերժ են լի նում, հետ-
ևա բար աստ վա ծա բա նա կան միա հա մուռ տե սա կետ գո յութ յուն չու նի7: Հար ցե րը, 
ո րոնք ար ծարծ վում են Հո լո քոս տի մա սին աստ վա ծա բա նե լիս, բազ մա թիվ են ու 
առնչ վում են հրեա կան աշ խար հա յաց քի հիմ քե րին, որ տեղ կրո նը՝ հու դա յա կա նութ-
յու նը, ա ռանց քա յին տեղ է զբա ղեց նում: 

Նա խորդ դա րի հի սու նա կան թվա կան նե րից սկսած՝ մեծ աղ մուկ բարձ րաց րեց 
«Աստ ծու մահ վան» մա սին աստ վա ծա բա նութ յունն ու հա մա պա տաս խան ար ձա-
գանք ներ ու նե ցավ փի լի սո փա յութ յան մեջ8: Այս տե սութ յունն ա ռա ջադ րող նե րից 

5 Օգյուստ Կոնտ (1798-1857), ֆրանսիացի փիլիսոփա, պոզիտիվիզմի և սոցիոլոգ իայի՝ որպես 
ինքնուրույն գիտության, հիմնադիրն է: Պո զի տի վիս տա կան հա մա կարգն ան ջա տում է գի տու թյու-
նը մե տա ֆի զի կա յից և աստ վա ծաբ անու թյու նից, հա սա րա կու թյու նը խիստ դա սա կարգ ված է ներ-
կա յաց վում, որի գա ղա փա րա կան հիմ քը «պո զի տի վիս տա կան եկե ղե ցու հո գև որ այ րե րի» կող մից 
մշակ ված պո զի տի վիս տա կան բա րո յա գի տու թյունն է: 
6 Գյուստավ Լը Բոն (1841-1931), ֆրանսիացի հոգեբան, սոցիոլոգ, մարդաբան և պատմաբան: 
Հանրաճանաչություն ձեռք բերեց մարդկային բազմության, ամբոխի հոգեբանության ուսումնա-
սիրություններով: Հիմնական մտքերը վերաբերում են ամբոխի հոգեբանությանը՝ որպես կարևոր 
քաղաքական ու սոցիալական միավորի, արական սեռի դոմինանտությանը, ինչպես նաև 
նկարագրել է ամբոխի վրա ազդելու մեթ ոդնե րը:
7 Հոլ ոքո ստի «աստ վածաբանու թյա ն» մասի ն ավ ելի մանրամասն  տ ե՛ ս մեր ավե լի վա ղ տպագրված 
հոդվածում. Խաչատրյան Շ., Ինչպե՞ս դիտարկել ց եղ աս պա նությունն աստվածաբանության 
տեսանկյու նից, «Էջմիածին» , ԺԲ, 2012, էջ 15-18:
8 «Աստծո մահվան աստվածաբանությունը» ռա դի կալ աստ վա ծա բա նու թյուն է, որի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներն էին նաև Պոլ վան Բու րե նը, Ուի լյամ Հա միլ տո նը, Ջոն Ռո բին սո նը, Թո մաս Ալ տի ցե րը, Ջոն 
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էր հա յազ գի բո ղո քա կան, ռա դի կալ աստ վա ծա բա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ Գաբ րիել 
Վա հան յա նը (1927-2012), ով ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած ծնող նե րի զա վակ էր 
և ծա նոթ էր Ե ղեռ նի գոր ծած դեստ րուկ տիվ ազ դե ցութ յա նը ոչ միայն ֆի զի կա կան, 
այլև հո գե բա նա կան ու հոգ ևոր մա կար դակ նե րում: Նա ա ռա ջադ րեց այն գա ղա-
փա րը, որ ժա մա նա կա կից աշ խար հը «հետք րիս տո նեա կան» (անգլ. post-Christian) 
դա րաշր ջան է ապ րում: Անդ րա դառ նա լով մար դու աշ խար հըն կալ ման և բա րո յա-
կան փո փո խութ յուն նե րին և  այդ ա մե նի մեջ Աստ ծու ներ կա յութ յան գա ղա փա րին՝9 
Վա հան յա նը կար ծում է, որ մշա կույ թը կորց րել է ա մեն տե սակ «սրբա զան» տարր, 
իսկ ժա մա նա կա կից մար դու գի տակ ցութ յան մեջ «Աստ ված մա հա ցել է»: Հո լո քոս տի 
ա ռա ջին աստ վա ծա բան նե րից մե կը` Ռի չարդ Ռու բենշ տայ նը (ծն. 1924), այս ուղ ղութ-
յու նից ազդ ված, իր «Օս վեն ցի մից հե տո» գրքում կար ծում է, որ հրեա նե րի Աստ-
վա ծը մա հա ցել է, Նա այլևս հոգ չի տա նում իր ազ գի մա սին, հետ ևա բար, ըստ նրա, 
ի մաստ չու նի ո՛չ ա ղո թե լը, ո՛չ Պա սեք տո նե լը, քա նի որ դա այն տոնն է, ո րը խորհր-
դան շում է Աստ ծու հո գա ծութ յու նը հրեա ժո ղովր դի հան դեպ. Հո լո քոս տի ժա մա նակ 
Աստ ված, իբր, չհո գաց, մո ռա ցավ իր ազ գի մա սին: Ըստ նրա` «Աստ ված Սուրբ Չ գոյ 
է»` ան տար բեր ա րա րա ծի ճա կա տագ րի հան դեպ. դա, ըստ Ռու բենշ տայ նի, հատ կա-
պես եր ևաց Հո լո քոս տի ժա մա նակ10: 

Հո լո քոս տի ա ռա վել հայտ նի աստ վա ծա բան նե րից է Է լի զեր Բեր կո վի ցը (1908–
1992): Բեր կո վի ցի աստ վա ծա բա նութ յու նը կա րե լի է կո չել պատ մաի մաս տա սի րա-
կան, քա նի որ իր « Հա վատ քը Հո լո քոս տից հե տո» գրքով նա փոր ձում է ուր վագ-
ծել Աստ ծո մի ջամ տե լը մարդ կութ յան պատ մութ յա նը, իսկ տե ղի ու նե ցող մար դա-
ծին ա ղետ նե րը պար զա պես մար դու ա զատ կա մա յին բա ցա սա կան դրսևո րում ներն 
են: Հ րեա նե րի կո տո րա ծը ա մեն ևին էլ հա կա սե մա կան պոռթ կում չէր, այլ, ինչ պես 
նա է հա մոզ ված, նա ցիստ նե րի մե տա ֆի զի կա կան վախն էր «իշ խա նութ յուն չու նե-
ցող» Աստ ծուց, ո րը միա ժա մա նակ ներ կա է պատ մութ յան ըն թաց քում11: Նա ցիստ-
նե րը, այդ պի սով, վա խե նում էին հրեա նե րի պա րա դոք սալ Աստ ծուց և ցան կա նում 
էին վե րաց նել այդ Աստ ծու «վկա նե րին»՝ հրեա նե րին: 

Աստ վա ծա բա նա կան hար ցե րը, ո րոնց ծրագր վում է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ-
նել, վե րա բե րում են և՛ հու դա յա կան աստ վա ծա բա նութ յա նը, և՛ հրեա-քրիս տո նեա-
կան երկ խո սութ յա նը, և՛ Մեծ ե ղեռ նի թեո դի ցեա յին: Աստ վա ծա բա նա կան հար ցե րը, 
որ ա ռա ջադ րում է ցե ղաս պա նութ յու նը, հետև յալն են.

Կա պու տոն, ռաբ բի Ռի չարդ Ռու բենշ տայ նը և Պի տեր Ռո լին զը : Այս ուղ ղու թյու նը գա ղա փա րա կան 
հիմ քեր է քա ղել Դի ո նի սի ոս Արի ո պա գա ցու, Նի կո ղա յոս Կու զա նա ցու, Մայս տեր Էկ հար տի, Հով-
հան Խա չի աստ վա ծա բա նա կան գոր ծե րից, ինչ պես նաև Ֆրիդ րիխ Հե գե լի և Ֆրիդ րիխ Նից շեի 
փի լի սո փա յու թյու նից:
9 Տե՛ս Vahanian Gabriel, The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, Wipf & Stock 
Publishers, 2009.
10 Տե՛ս Rubenstein Richard L., After Auschwitz. History, Theology, and Contemporary Judaism, Johns 
Hopkins University Press, 1992.
11 Berkovits, Eliezer in http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0003_0_02688.
html: Լրացուցիչ  տե՛ս Morgan Michael L., Beyond Auschwitz, Post-Holocaust Jewish Thought in America, 
Oxford University Press, 2001, pp. 109-118:
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ա) Ցեղասպանության թեոդիցեան
Ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ յու նը կա տար վում է թեո դի ցեա յի՝12 և՛ աստ-

վա ծա բա նա կան, և՛ փի լի սո փա յա կան հա յե ցա կար գե րի հետ հա մա տեղ: Այն հար-
ցե րից, ո րոնք քննվում են այս ուս մուն քի շրջա նակ նե րում, մի քա նի սը հետև յալն են. 
«ինչ պե՞ս կա րող է մար դու աշ խար հա յաց քը նույ նը մնալ ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո», 
«արդ յո՞ք նույ նը պետք է մնա մար դու մա սին ըն կա լու մը», «ի՞նչ կա տար վեց Աստ ծո 
Ար դա րա դա տութ յան ուս մուն քի հետ», «ին չո՞վ կա րող է օգ նել թեո դի ցեա յի ցան կա-
ցած փորձ այն բա նից հե տո, երբ չա րը ի րեն դրսևո րեց որ պես ա ռեր ևույթ հզոր ու 
ան կախ ուժ», «ինչ պե՞ս հաս կա նալ չա րի դիա լեկ տիկ դե րա կա տա րու մը աշ խար հում», 
«ինչ պե՞ս բա ցատ րել Աստ ծու սար սա փեց նող լռութ յու նը կո տո րա ծի ժա մա նակ» և  
այլն: Այս հար ցերն ի րենց թե՛ փի լի սո փա յա կան, թե՛ աստ վա ծա բա նա կան ուղղ վա-
ծութ յամբ ստա նում են պա տաս խան ներ ա մե նա տար բեր տե սանկ յուն նե րից13:

բ) Զոհի կամ զոհաբերության աստվածաբանություն14. զոհաբերության 
իմաստը ցեղասպանության մեջ

Պատ մա գի տութ յան, հո գե բա նութ յան, ի րա վա գի տութ յան բնա գա վառ նե րում 
«զոհ» բա ռը, եզ րը, ու նի տվյալ ո լորտ նե րին բնո րոշ բա ցատ րութ յուն: Օ րի նակ` հո գե-
բա նութ յան մեջ ա ռան ձին բնա գա վառ` վիկ տի մա լո գիան զբաղ վում է զո հի վար քի, 
նրա կրած հո գե բա նա կան ձևա փո խութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րով, ի րա-
վա բա նութ յան մեջ քրեա գի տութ յան ա ռան ձին կա տե գո րիա է զո հը: Սա կայն բա ռի 
ծա գու մը հու շում է, որ ո լոր տը, ո րին պատ կա նում է բա ռը, կրո նա կանն է: Նույ նը 
կա րող ենք ա սել նաև «հո լո քոստ» եզ րի մա սին, ո րի ո լոր տը ևս կ րո նա կանն է` 
ամ բող ջո վին այր վող` ող ջա կիզ ման են թարկ վող զո հը, ո րը կա տար վում էր Սո ղո-
մո նի տա ճա րում15: Սա կայն «զոհ» բառն օգ տա գոր ծե լիս պետք է լի նել ա ռա վե լա-

12 Նախընտրում ենք օգտագործել «թեոդիցեա» հունարեն եզրը (կազմված է հուն. Θεός՝ «Աստված», 
և δίκη՝ «արդարություն», «իրավունք», բառ եր ից ) հա յերեն «աստվածարդարացում» մոտավոր 
թարգմանության փոխարեն:
13 Թեոդիցեայի մասին խոսվում է Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների վկայություններին 
վեր աբեր ող հետ ևյ ալ գր քում՝ Miller D., Miller L.; Survivors: Oral History of the Arme ni an  G enocide, 
University of California Press, 1993, pp. 1 77-186.
14 Զոհի կամ զոհաբերման աստվածաբանությանը (անգլ. “theology of sacrifice”) կարելի է 
ծանոթանալ հետևյալ հոդվածում. Daly Robert J., New Developments  in the Theology of Sacrifice, in 
Lit ur gical Ministry 18 (Spring 2009), Ohio, Institute for Liturgical Ministry at Maria Stein Center, pp. 49-
58: Լրացուցիչ տե՛ս Eberha rt Christian A., The  S ac rifice of Jesus: Understanding Atonement Biblically. 
Minneapolis: Augsburg Fortress, 2011:
15 «Հոլոքոստ»-ը ծագում է Όλοκαύτωμα հունարեն բառից, որը նշանակում է «ողջակիզում»: Խոսքը 
վերաբերում է Ղևտ. Ա. 3-1 7, Զ. 1 -6 , 8-1 3 համա րն երում նկ արագրված զոհաբերության կարգին, երբ 
զոհաբերվող կենդանին այրվում էր ամբողջությամբ: Անվանումը ծագում է  עלה «օլա» եբրայերեն 
բայից, որը նշանակում է «բարձրանալ», «վեր հառնել»: Հին Կտակարանի Ղևտացվոց գրքում չեն 
նշվում այն հանցանքները, որոնց պատճառով  պետք է մատուցվեր ա յս  տեսակի զոհը, սակայն այն 
պետք է մատուցեին մարդիկ, ովքեր չէին կատարել դիտավորյալ հանցանք, այլ անզգուշորեն էին 
մեղք գործել: Արու զոհն ամբողջությամբ այրվում էր՝ բացի մորթուց և արյունից: Կարևոր պայման 
էր, որ զոհաբերողը ձեռքը դներ կենդանու վրա՝ որպես խորհրդանիշ այն բանի, որ իր մեղքերը 
փոխանցում է կենդանուն:
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գույնս զգույշ, որ պես զի «զոհ» ա սե լիս պի տա կա վոր ման կամ արժ ևոր ման եր ևույթ 
չնկատ վի: Այս դի տանկ յու նից խնդիրն ու սում նա սի րելն իր բնույ թով ֆե նո մե նո լո-
գիա կան է և չի են թադ րում տու ժող կող մին որ պես հա վեր ժա կան զոհ ներ կա յաց-
նե լը:

գ) Կաթոլիկ և բողոքական միսիոներների աստվածաբանական 
խորհրդածությունները հայերի կոտորածների մասին

Մի սիո ներ նե րը, ո րոնք Ե ղեռ նի ա կա նա տեսն են ե ղել, աչ քի են ընկ նում հա մա-
մարդ կա յին ճգնա ժա մի հա տուկ ըն կալ մամբ՝ այդ եր ևույ թը կա պե լով ա ռա ջին հեր թին 
կրո նա կան և բա րո յա կան ճգնա ժա մի հետ: Ն րանց օ րագ րե րում կա րե լի է գտնել բազ-
մա թիվ խորհր դա ծութ յուն ներ՝ հա մեմ ված յու րօ րի նակ պատ մա փի լի սո փա յութ յամբ, 
դեպ քե րը կա պե լով քրիս տո նեա կան ընդ հա նուր վախ ճա նա բա նութ յա նը հա տուկ 
ուս մունք նե րի հետ: Հա ճախ, ե թե ան գամ մի սիո նե րը կամ մի սիո նե րու հին իր դա վա-
նա բա նա կան պատ կա նե լութ յան մա սին ո չինչ չի հա ղոր դում, կա րե լի է դրա մա սին 
պատ կե րա ցում կազ մել նրա յու րա հա տուկ աստ վա ծա բա նա կան դիր քո րո շու մից, 
որն ար տա ցոլ վում է օ րագ րի է ջե րում: Ա կա նա տես լի նե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան վայ րա գութ յուն նե րին՝ նրան ցից շա տե րը հա մոզ ված են, որ հա յե րը նա հա տակ-
վում են քրիս տոն յա լի նե լու պատ ճա ռով, իսկ դեպ քե րը հա ճախ ըն կալ վում են որ պես 
աշ խար հի վախ ճա նի նշան նե րից մե կը: Ն րանց հու շե րում մեջ բեր վում են Աստ վա-
ծաշն չից հա մար ներ՝ ա նե լով հա մե մա տութ յուն ներ հա յե րի կրած տա ռա պանք նե րի 
հետ ( Հայտն. 12.11, Հու դիթ 8:15, Ա ռակ. 3:12, Սաղմ. 125:5)16, ու շադ րութ յուն են դարձ-
նում ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց նող նե րի կող մից սպա նութ յուն նե րին ծի սա կան 
ե րան գա վո րում հա ղոր դե լու դեպ քե րին, ընդգ ծում կրո նա փոխ չլի նե լու հա յե րի հաս-
տա տա կա մութ յու նը: Այս ի մաս տով աբ բա Ժ յուլ Շա պե ռո նի, Մա րիա Յա կոբ սե նի, 
Ալ մա Յո հան սո նի, Բո դիլ Բ յոռ նի, Ռութ Փարմ լիի, Հեն րի Ռիգ զի և բա զում այլ մի սիո-
ներ նե րի վկա յութ յուն ներն ան գե րագ նա հա տե լի են:

դ) Զանգ վա ծա յին սպա նու թյուն նե րի իմաս տա բա նու թյու նը (սե ման տի կան), 
կա պը կրո նա կան նշա նա բա նու թյան հետ

Այս են թա կե տի նյու թը կա րող են դառ նալ հետև յալ աս պեկտ նե րը՝ ի րենց սիմ վո-
լիկ կրո նա հո գե բա նա կան և սե ման տիկ վեր լու ծութ յուն նե րով.

1. վայ րե րը (ա նա պատ, գետ, դաշտ, բնա կա վայ րից դուրս հան վե լը և  այլն), 
2. ձևե րը (կտտանք ներ, խա չե լութ յուն, ծի սա կան սպա նութ յուն ներ, մահ վան շար-

ժա կազմ, բռնա բա րութ յուն և  այլն):

ե) Եղեռնի զոհերի սրբադասման հարցեր
Հո լո քոս տի ժա մա նակ սպան ված հրեա ներն ուղ ղա դա վան հու դա յա կան հե ղի-

նակ նե րի կող մից «կե դո շիմ»-ի (եբր. «սրբեր»)՝ հա նուն հա վա տի մա հա ցած նե րի, 

16 Զոմմե ր Էռնստ, Ճշմարտ թյ նը աշխարհամարտի ժամանակ Թ րքիայ մ հայ ժողովրդի 
կրած տառապանքների մասին, Ե., 2002, էջ 9, 75: Տե՛ս օրինակ Մարիա Յակոբսենի օրագրության 
դանիերեն բնագիրը. Ճէյքըպսըն Մարիա, Օրագրութիւն 1907-1919 Խարբերդ, Անթիլիաս, 1979,
էջ 747-748:



Շ շան Խաչատրյան



հաս կա ցութ յան մեջ չեն դաս վում17. Հո լո քոս տի ըն թաց քում մա հա ցան հրեա ներ` լի նե-
լով թե՛ ա թեիստ ներ, թե՛ հու դա յա կան ներ, թե՛ քրիս տոն յա ներ: Սա կայն Մեծ ե ղեռ-
նի ըն թաց քում շատ հա յեր որ պես քրիս տոն յա նա հա տակ վե ցին՝ մեր ժե լով կրո նա-
փո խութ յու նը, որն ա ռա ջարկ վում էր հա յե րին՝ որ պես մահ վանն այ լընտ րանք: Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու վեր ջին սուր բը Գ րի գոր Տաթ ևա ցին (1346-1409) է, ո րին Հայ 
ե կե ղե ցին սրբա դա սել է Կի րա կոս Ա Վի րա պե ցի (1441–1443) կա թո ղի կո սի գա հա կա-
լութ յան ժա մա նակ: Հայ նա հա տակ նե րի քրիս տո նեա կան սխրան քի շուրջ պետք է 
կա տար վեն աստ վա ծա բա նա կան մեկ նա բա նութ յուն ներ՝ ման րակր կիտ աղբ յու րա-
գի տա կան վեր լու ծութ յուն նե րով: 

զ) Մեծ եղեռնի աստվածաբանական վերլուծությունները
Ե թե «ցե ղաս պա նութ յու նը» ի րա վա կան լեզ վով հան ցանք նե րի հան ցանք է կոչ-

վում, ա պա աստ վա ծա բա նութ յան լեզ վով այն «մեղ քե րի մեղք» կա րե լի է կո չել, 
քա նի որ նե րա ռում է բո լոր մեղ քե րը և դ րանց հետ ևանք նե րը: Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յու նը աստ վա ծա բա նութ յան դի տանկ յու նից փոր ձել են նա յել հետև յալ աստ-
վա ծա բան նե րը: Հայր Հա մա զասպ Գ լընճ յանն իր աստ վա ծա բա նա կան կար ծիքն 
է ար տա հայ տել Գաբ րիել Վա հան յա նի «Աստ ծո մահ վան» տե սութ յան շուրջ18: 
Հայր Լ ևոն Զե քի յանն ու նի մե նագ րութ յուն՝ նվիր ված հայ ինք նութ յա նը,19 և Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան բա րո յա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան հար ցե րին առնչ-
վող հոդ ված ներ20: Վի գեն Գու րո յա նը Վիր ջի նիա յի հա մալ սա րա նի աստ վա ծա-
բա նութ յան դա սա խոս է. նա դի տար կում է Ե ղեռն - Ե կե ղե ցի - ժո ղո վուրդ զու գա-
հեռ նե րը21, «Ինչ պե՞ս մենք պետք է հի շենք» հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուի մեջ խո սում 
է ազ գի կրած հո գե բա նա կան ու հոգ ևոր ճգնա ժա մե րի շուրջ, ան ցում կա տա րում 

17 Այս տեսակետը կիսում են նաև սիոնիզմը՝ որպես հրեա ազգի վրա «ծանրացած մե ղք» ընկալող 
ուլտրաօրթոդոքս ռաբբիները: Մանրամասն տե՛ս Пилкингтон С. М., Иудаизм, Мо сква, Фаир- пресс, 
2001, стр. 346։
18 Տե՛ս Գլընճեան Հ. Համազասպ, Աստուծոյ եզական յուղարկաւորը, «Բազմավէպ», հայագիտական-
բանասիրական-գրական հանդես, թիւ 1-2, Վենետիկ – Ս. Ղազար, 1975, էջ 202-223:
19 Տե՛ս Զէքիեան Հ. Պօղոս-Լեւոն, Հոգիի եւ ինքնութեան հետքերով, Երեւան, 2000:
20 Տե՛ս հետևյալ հոդվածները՝ Zekiyan Boghos Levon, “Quale rapporto tra la defi nizione giuridica e la 
realtà storica dei genocidi?” in L a memoria del Male. Percorsi tra gli stermini del Novecento e il loro ricordo, a 
cura di Paol o Bernardini,  D iego Lucci, Gadi Luzzato Voghera, CLEUP, Padova 2006, pp. 182-206; Zekiyan 
Boghos Levon, “Metz yeghern, il genocidio armeno, Paradigma di sradicamento e di es il io  i rreversibile” 
in Nel Suo Nome. Confl itti, riconoscimento, convivenza delle rel igi oni, E DB, Bol ogn a 2005,  pp.  2 13- 224; 
Z ekiya n B oghos  L evon , “D al  «tehcir» al  genocid io.  Ri fl essi oni sul  « Metz Yeg her n» ar meno  a  partire dal 
negazionis mo del governo turco” in La violenza contro la popolazione civile nella grande guerra. Deportati, 
profughi, internati, a cura di Bruna Bianchi, Ed. UNICOPLI, Milano 2006, pp. 349-364; Zekiyan Boghos 
Levon, “Rifl essioni sulla trasposizione semantica del concetto di “giusto” nel contesto del “Metz Yeghern” 
armeno, in Sì può sempre dire un sì o un no: I Giusti contro i Genocidi segli Armeni e degli Ebrei, Convegno 
Internazionale, Padova, 30 novembre-2 di cembre 2000, pp. 216-243; Boghos Levon Zekiyan, “Refl ections 
on Genocide: The Armenian Case: A Radical Negativity and Polyvalent Dynamics”, published in Annali 
di Ca’ Foscari, XXXVII, 3, 1998 (Serie orientale 29),  p p.  223-241.
21 Տե՛ս Guroian Vigen, Armenian Genocide And Christian Existence fi le://localhost/E:/Cross%20Currents/
Armenian%20genocide%20and%20Christian%20existence.htm:
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հա յոց պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յա նը, ինչ պես և Սփ յուռ քում ցե ղաս պա նութ-
յու նը հի շե լու և վ կա յա կո չե լու եր ևույ թին22: Գ րա կան և փի լի սո փա յա կան զու գա-
հեռ նե րով հոդ ված է տպագ րել Վե նե տի կի Մ խի թար յան միա բան Հայր Գ րի գո-
րիս Սի րան յա նը23: Ե ղեռ նի մա սին խո սել է նաև անգ լի կան աստ վա ծա բան Ֆ լո րա 
Քեշ գեգ յա նը 24: 

է) Հայոց ցեղասպանությունը, Հայ եկեղեցին և ազգային ինքնության 
պահպանման խնդիրները XXI դարում

XXI դարն իր մար տահ րա վեր նե րով հայ ազ գա յին ինք նութ յանն առնչ վող բազ-
մա թիվ հար ցեր է ա ռա ջադ րում: Էթ նիկ ինք նութ յան հար ցը հա յե րիս հա մար ար դեն 
մեկ դար է, ինչ ու ղիղ կապ ու նի Ե ղեռ նի հետ: Ցե ղաս պա նութ յան հետ ևան քով մեծ 
ա վե րա ծութ յուն ե ղավ ոչ միայն ֆի զի կա կան մա կար դա կում, այլև հո գե կան և հոգ ևոր 
մա կար դակ նե րում: Հա յե րի ինք նա գի տակ ցա կա նը փո փո խութ յուն ներ կրեց, ո րոնք 
ի րենց ազ դե ցութ յունն ու նե ցան նաև հոգ ևոր կերտ ված քի վրա25: Ցե ղաս պա նութ յան 
հետ ևան քով վնաս վեց նաև քրիս տո նեա կան հա վատ քը. թե՛ Սփ յուռ քում, թե՛ Հա յաս-
տա նում պատ կե րը գրե թե չի տար բեր վում: Խիստ տա ռա պանքն ազ դե ցութ յուն է գոր-
ծում կրո նա կան հա վատ քի վրա: Ո մանք ծայ րա հեղ ա թեիստ են, մյուս նե րը փոր ձում 
են տրա մա բա նա կան պատ ճառ ներ գտնել, թե ին չո՛ւ Աստ ված չմի ջամ տեց` կան խե լու 
վե րա հաս ա ղե տը «քրիս տոն յա ազ գի»26 նկատ մամբ: Մեկ այլ դեպ քում էլ տես նում 
ենք հա վա տի ձևա փո խում, ո րի մո տի վա ցիան հետև յալն է. Աստ ված չու զեց դա դա-
րեց նել ա ղե տը, հետ ևա բար հայ ժո ղո վուրդն ար ժա նի էր դրան, ինչ պես և  ա մե նա-
տար բեր բա ցատ րութ յուն ներ ու կար ծիք ներ: Այս բո լոր հար ցադ րում ներն ու պա տաս-
խան ներն այն խոր վիշտն են ար տա հայ տում, ո րը չի հաղ թա հար վել, որն ու ղեկց վում է 
վի րա վո րան քով, փնտրում է պա տաս խան ներ թե՛ բա նա կա նի, թե՛ գերբ նա կա նի սահ-
ման նե րում: Հե տաքր քիր է, որ հա յե րը, գի տակ ցե լով հան դերձ ե րիտ թուր քե րի ոճ րա-
գործ լի նե լը, չեն բա վա րար վում դրա նով, ու եր բեմն էլ կա րե լի է կար ծել, որ թուր քե րը 
հա յե րիս այս հո գե վեր լու ծա կան մտա հա յե ցում նե րի հետ ընդ հան րա պես կապ չու նեն, 

22 Տե՛ս Guroian Vigen, How Shall We Remember? Reflections on the Armenian Genocide and Church Faith, 
(ԲԱՆ ԵՒ ԳԻՐ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԹԻՒ 3), Montreal, 2005, տե՛ս նույնը նաև` Guroian Vigen, How shall we 
remember? http://web.archive.org/web/20050220164111/http:/sain.org/WINDOW/Genoci3.txt կայքում:
23 Տե՛ս Siranian R., Dov’era Dio? Una lettura spirituale del genocidio armeno, Il Regno, n. 4, 2007, 
http://www.ilregno.it/it/rivista_articolo.php?RID=0&CODICE=48051 :
24 Տե՛ս Keshgegian Flora A., Redeeming Memories: A Theology Of Healing And Transformation, Nashville, 
Abingdon Press, 2000 մ ենագրությ ու նը:
25 Սփյուռքահայ հոգեբան Մելին ե Գա րագաշյանը հետևյալ դիտարկումն  է կատ արում. « Անհատի  
հ ոգեց նցում ը անհ ատո վ չ ի սահմանափակվում, փոխանցվում է ընտանիքի անդամներին, 
շրջապատին: Իսկ եթե մի ամբողջ ժողովուրդ է հոգեցնցման ենթարկվում, հատկանիշներն 
անցնում են սերնդից սերունդ, հաճախ արտահայտվում վրեժի պոռթկումով: Այդ պատճառով են 
ցեղասպ ան ության երկրորդ սերնդի շատ նորածիններ Վրեժ, Վրեժուհի անուններով մկրտվել» 
(Գարագաշյան Մ., Ցեղասպանության հոգեցնցումն ու ազգային ինքնությունը, Երևան, 2006, էջ 71):
26 Այս արտահայտությունը կարելի է չակերտների մեջ վերցնել, քանի որ ազգն ամբողջությամբ չի 
կարող լինել քրիստոնյա: Հետևաբար այս արտահայտությունը մեզ թույլ ենք տալիս օգտագործել՝ 
դիտարկելով ազգը որպես իր մե ծա մասնությամբ քրիստոնյա, որը քրիստոնեա կա ն քա ղաքակրթութ-
յան մի մասն է և քրիստոնեական մշակույթի կրողը :



Շ շան Խաչատրյան



քա նի որ հա յե րը նրանց գի տակ ցա բար դուրս են թող նում այդ շրջա նա կից: Մ ղում կա՝ 
պարզե լու քրիս տոն յա հա յի ու Աստ ծու հա րա բե րութ յուն նե րը, գտնե լու պա տաս խան-
ներ բազ մա թիվ «ին չո՞ւ»-նե րի, ո րոնք շատ հա ճախ վեր պատ մա կան են:

Հոդվածում հա մա ռոտ ներ կա յաց վե ցին այն հիմ նա կան կե տե րը, ո րոնք պա հան-
ջում են կրո նա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան ու սում նա սի րութ յուն: Ցե ղաս պա-
նութ յուն նե րը կանգ նած են ներ կա յիս մշա կու թա յին ու կրո նա կան ճգնա ժա մե րի 
հիմ քե րի մոտ` մար տահ րա վեր նե տե լով մար դու գոր ծու նեութ յան ցան կա ցած ո լոր-
տի: Ցե ղաս պա նութ յու նը կապ ված է ու տո պիս տա կան ա ռա ջըն թա ցի տե սիլք նե րի 
ու հե ղա փո խա կա նութ յան, բա րո յա կան անկ ման և կ րո նա կան-աշ խար հա յաց քա յին 
տար բե րութ յուն նե րի հետ: Մարդ կութ յան ճգնա ժա մի հետ կապ ված այս եր ևույ թը 
պետք է լի նի աստ վա ծա բա նութ յան և կ րո նա գի տութ յան ու սում նա սի րութ յան նյութ 
հան դի սա ցող ա ռաջ նա յին հար ցե րից:

Հայոց ցեղասպանությունը կրոնագիտության և աստվածաբանության 
համատեքստում

Շուշան Խաչատրյան

Ամփոփում

Հոդ վա ծի մեջ անդ րա դարձ է կա տար վում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան աստ վա ծա-
բա նա կան և կ րո նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րին: Ա ռանձ նաց ված են եր կու 
գլխա վոր թե մա ներ՝ պատ մակ րո նա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան՝ ի րենց են թա-
կե տե րով ու դրանց հա մա պա տաս խան հա մա ռոտ նկա րագ րութ յամբ: Պատ մա-կրո-
նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի նյութ են Քա նա նի ազ գե րի կո տո րա ծը (ո րի 
մա սին խոս վում է Հին Կ տա կա րա նում), ցե ղաս պա նութ յուն նե րի ըն թաց քում կրոն-
նե րի բա խու մը. կա՞ր արդ յոք կրոն նե րի քա ղա քակր թա կան բա խում, ո րի հետ ևան-
քով տե ղի ու նե ցավ ցե ղաս պա նութ յու նը (իս լա մի և ք րիս տո նեութ յան օ րի նա կով): 
Երկ րորդ խում բը վե րա բե րում է աստ վա ծա բա նա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րին՝ 
նե րա ռե լով զո հա բե րութ յան և զո հի աստ վա ծա բա նութ յան ո րոշ հար ցեր, չա րի հիմ-
նախնդ րի և թեո դի ցեա յի աստ վա ծա բա նա կան վեր լու ծութ յուն ցե ղաս պա նութ յան 
թե մա յի շուրջ, ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի սրբա դաս ման հար ցերը և ցե ղաս պա նութ-
յու նից հե տո ազ գա յին ինք նութ յանն առնչ վող ո րոշ թե մա ներ:

Բա նա լի բա ռեր` ցե ղաս պա նութ յան աստ վա ծա բա նութ յուն, կրո նա փո խութ յուն, 
մեղ քե րի մեղք, չա րի հիմ նախն դի րը, թեո դի ցեա, սրբա դա սում: 
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The Armenian Genocide in the Context of Religious Studies and Theology

Shushan Khachatryan

Summary

The article deals with some interpretations of the phenomenon of genocide in terms 
of theology and religious studies. The article is an introductive description of the religious 
studies and theological research of genocides. The issues are classifi ed under two main 
groups with its points: historical-religious and theological. The fi rst group touches some 
questions of human massacres in the pagan religions, the stories about the slaughter of 
indigenous nations of Canaan refl ected in the Old Testament, some issues on religious con-
versions and clashes of the religions that might lead to genocides (the principal pattern is 
Islam and Christianity). The second group includes some aspects of theology of sacrifi ces, 
problem of evil and theodicy, a discussion of canonization of the victims of the Armenian 
Genocide and some questions of the Armenian national identity aË er the Genocide.

Keywords: genocide theology, conversion, sin of all sins, problem of evil, theodicy, 
canonization.

Геноцид армян в контексте религиоведческих и теологических исследований 

Шушан Хачатрян 

Резюме

Изложены некоторые положения исследования феномена геноцида в рамках 
теологии и религиоведения. В первой группе представлены некоторые ключевые 
стороны исследования историко-религиозных аспектов геноцида, вторая группа 
описывает несколько положений теологического истолкования геноцида армян. В 
религиоведческой части речь идет о проблеме истребления языческих народов 
ближневосточного исторического Ханаана, о котором упоминается в Ветхом Заве-
те, проблема религиозной конверсии, столкновения религий (в частности - ислама и 
христианства) во время геноцида армян из-за цивилизационного различия. Теологи-
ческие истолкования геноцида армян вмещают аспекты теологии жертвы, проблемы 
зла и теодицеи, вопросы канонизации жертв геноцида и национальной идентичности 
армянского народа после геноцида.

Ключевые слова: теология геноцида, религиозная конверсия, грех грехов, 
проблема зла, теодицея, канонизация.


