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Ճարտարապետության հիմունքներ

Համաշխարհային արվեստի կարևոր մաս է
կազմում ճարտարապոտությունը, այն հատկա-

պեսպատվավորտեղէգրավումհայարվեստում։

Արվեստիպատմությունևտեսությունուսանելիս

չափազանց կարևոր է ծանոթանալ ճարտարա-

պետության հիմնական հասկացություններին և

իմանալ`որոնքենճարտարապետությանևմյուս

արվեստներիմիջևեղածընդհանրություններնու

տարբերությունները: Ճարտարապետությունը

որքաննյութական,նույնքանևվերացականար-

վեստէ:Այնքննելու, վերլուծելուևգնահատելու

համար անհրաժեշտ է տիրապետել մասնագի-

տականգիտելիքների՝դրաբնույթիևառանձնա-

հատկությունների մասին, այլ խոսքով՝ հասկա-

նալճարտարապետությանլեզուն։

Ճարտարապետությունըբարդհումանիտար-

տեխնիկականասպարեզ է։Այն իր մեջպարու-

նակումէգեղարվեստական-կերպարային,ինժե-

ներական-կառուցողական և գործառույթային-

տեխնոլոգիական բաղկացուցիչներ, և հաճախ

ոչճարտարապետական բաժինների ուսանողնե-

րըդժվարանումենընկալելայնամբողջությամբև

արդյունքումմեկնաբանումենճարտարապետու-

թյունը որպես կերպարվեստի ճյուղ կամ որպես

զուտ պատմական-մշակութային գիտություն։

Հայալեզուգրականությանմեջառայժմշատչեն

ճարտարապետության տեսությանը նվիրված

աշխատությունները՝իտարբերությունհայճար-

տարապետությանպատմության, որնավանդա-

բարառաջնահերթությունէվայելումհայկական

գիտականասպարեզում։Սաորոշդժվարություն-

ներ է ստեղծում ուսումնառության կազմակերպ-

ման գործում։Սույն դասագիրքը կոչված է որոշ

չափով լրացնել այդ բացը։ «Ճարտարապետու-

թյան հիմունքներ»-ից ընթերցողըտեղեկություն-

ներ կքաղի ճարտարապետության ընդհանուր

դրույթների և սահմանումների մասին, ճարտա-

րապետական հորինվածքի մասին, տարրական

պատկերացումներ կկազմի ճարտարապետա-

կաննախագծի, գծագրերի մասին, կկարողանա

կարդալդրանք,կծանոթանածավալատարածա-

կան հորինվածքի և տեկտոնիկ համակարգերի

հիմնականտեսակներին,ճարտարապետության

արտահայտչամիջոցներին, ինչպես նաև ընդ-

հանուր պատկերացում կկազմի շենքի կառուց-

վածքի մասին։ Դասագրքի կարևոր հատված է

կազմումճարտարապետականոճերիննվիրված

բաժինը։Հարկէնշել,որմենքանդրադարձելենք

հիմնականումարևմտյաներկրներիճարտարա-

պետականուղղություններին,թողնելովմնացած

ոճական ուղղություններն առանձին ուսումնա-

սիրությանհամար,քանիորհամընդհանուրընդ-

գրկումը չափազանց մեծ ծավալ կկազմեր։ Այս

շարքում բավականին սեղմ ներկայացրել ենք

հայկական ճարտարապետության ոճական և

հորինվածքային առանձնահատկությունները,

հաշվիառնելով,որարվեստաբանությանբաժնի

ուսանողները առանձին դասընթացով մանրա-

մասնորեն ծանոթանում են հայկական ճարտա-

րապետությանպատմությանը։Ոճերըդասագըր-

քումներկայացվումենիրենցպատմահասարա-

կականհիմնավորմամբ,հիմնականհատկանիշ-

ներովևօրինակներով,ինչպեսնաևուղղորդում-

ներով դեպի ճարտարապետական - տեսական

աշխատությունները։Դասագիրքըհամալրվածէ

հարուստիլյուստրատիվնյութով,ճարտարապե-

տական հիմնական եզրույթների հայ-ռուսերեն

բառարանով, որում եզրույթների մեծ մասը նաև

բացատրվածէ,ևընթերցանությանհամարառա-

ջարկվող գրականությամբ։ Թեև, ինչպես նշվեց,

այն նախատեսված է արվեստագիության բա-

ժիններիուսանողներիհամար,որպեսլրացուցիչ

ձեռնարկկարողէօգտակար լինելնաևմշակու-

թաբանության, զբոսաշրջության հետ առնչվող

և այլ հումանիտար մասնագիտությունների հա-

մար, ինչպես նաև ճարտարապետությամբ հե-

տաքրքրվողլայնհասարակայնությանհամար։

ՆԱԽԱԲԱՆ

Հիսունտարի`կեսդարպահանջվեց,որհասկանայի,թե

ինչէիրականումճարտարապետությունը:

ՄիսվանդերՌոէ
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Ճարտարապետությունը (հունարեն՝

ἀρχιτέκτων1,լատիներենarchitectura)մարդուկող-

միցստեղծված,նրաբանականկյանքնուգործու-

նեությունըապահովողևկազմակերպողնյութա-

կանմիջավայրէ:Այնմարդկանցաշխատանքը,

կենցաղը և հանգիստըտարածության մեջ կազ-

մակերպելուարվեստէ։Ճարտարապետությունը

շենքերևշինություններնախագծելուևկառուցե-

լուարվեստէ:Այնկարելի էսահմանելնաևոր-

պես միջավայրի կամ շինության նախագծում՝

սկսած բնակավայրերից և բաց տարածքներից

մինչևառանձինծավալները,ընդհուպմինչևվեր-

ջիններիս ինտերիերի, կահույքի, զանազան այլ

իրերիձևավորումը:Ճարտարապետությունըայն

արվեստնէ,որըտարածության,լույսիևնյութա-

կան ծավալների համադրմամբ կազմակերպում

է մարդու կենսամիջավայրը։ Ըստ ֆրանսիացի

հռչակավորճարտարապետԼեԿորբյուզյեիբա-

նաստեղծական ձևակերպման, ճարտարապե-

տությունը վարպետությամբ, ճշմարտությամբ և

հրաշքովստեղծվածձևիուլույսիխաղէ2:

Ճարտարապետությունը մարդկության մշա-

կույթիչափազանցկարևորմասէկազմում,այն

ըստ էության մարդու ստեղծած երկրորդ՝ ձեռա-

կերտ բնությունն է, որումանմիջականորենար-

տացոլվումենտվյալժամանակաշրջանիևերկ-

րի նյութական, քաղաքական, հասարակական

կյանքը, գեղագիտական պատկերացումները,

կրոնը, մշակութայինավանդույթները:Բացիհո-

գեբանական ներգործությունից, ճարտարապե-

տությունը՝իտարբերությունմյուսարվեստների,

ստեղծումէհարատևնյութականմիջավայր,որը

1ἀρχι նշանակումէ«ավագ»,և τέκτων – «կառուցող»
2Տես՝LeCorbusier,Versunearchitecture,Paris,1923.

կարևոր դերակատարություն է ունենում մարդու

ողջկյանքիընթացքում:

Ճարտարապետությունը աշխարհի գեղար-

վեստական ընկալման և մեկնաբանման ձևե-

րից մեկն է, այն ամենահին ու ամենաազդեցիկ

արվեստներից մեկն է: Դրա գեղարվեստական

կերպարները ստեղծվում են տարածական մի-

ջավայրիձևափոխմանմիջոցով,այդձևաստեղծ-

մանհամարհիմքենծառայումճարտարապետի

կողմիցյուրացվածբնության,ինչպեսնաևմարդ-

կային հասարակության օրենքները: Ճարտա-

րապետությանարվեստլինելըերբեմնկասկածի

տակէդրվումիրխիստօգտավետությանպատ-

ճառով:Այո,ճարտարապետությունըչիպատկե-

րումբնությունը,ինչպեսկերպարվեստը(դահիմ-

նականում վերաբերում է իրապաշտական ար-

վեստին): Բայցայն նմանվում է բնությանը մեկ

այլ առումով, ճարտարապետությունը նույնպես

ստեղծում է նոր՝ ձեռակերտ միջավայր, և հենց

դրանովէլարվեստէ:Նյութըտարածությանմեջ

կազմակերպելով, ճարտարապետությունը կեն-

դանացնում է վերացական գաղափարները գոր-

ծադրելով նյութի այնպիսի  հատկություններ,

ինչպիսիքեն՝չափը,ծավալը,զանգվածը,կարծ-

րությունը, ճկունությունը, ծանրությունը, գույնը,

թափանցիկությունը, մակատեսքը3 և այլն: Այս-

պիսով, ճարտարապետությունն ինքնին և՛ նյու-

3 Մերտեքստում օգտագործել ենք որոշտարածված
եզրույթներիհայերենտարբերակները։Որպես«ֆակ-
տուրա»բառիհայերենտարբերակօգտագործելենք
մակատեսքբառը։Նշենքսակայն,որ«ինտերիեր»-ի
իմաստովմասնագիտականգրականությանմեջառա-
ջարկվում են ներսույթ, ներսերևույթ, ներտարածք
եզրույթները։ Մենք  պահպանել ենք ինտերիեր և
էքստերիերեզրույթները։

ՄԱՍI.
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՀՈՐԻՆՎԱԾՔ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸՆԴՀԱՆՈՒՐՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ճարտարապետությունը մարդկության հիմնական

տարեգիրքնէ»։

ՎիկտորՀյուգո



7

Ճարտարապետության հիմունքներ

թական բարիք է, և՛ հոգևորարժեք:Այն մարդու

մշտական ուղեկիցն է և ներգործություն ունի

իր բարոյական, գեղագիտական, նաև հայրե-

նասիրական գիտակցության մեջ: Չնայած իր

մշտականներկայությանը,կամգուցեհենցդրա

պատճառով, ճարտարապետության լեզուն բո-

լորինչէհասու:Բաննայնէ,որլինելովամենա-

նյութական արվեստը, այն միևնույն ժամանակ

ամենավերացականնէ,քանիորխոսում էմար-

դու հետ թվերի (չափերի) և նշանների լեզվով,

ուստիդիտողըպետքէունակ լինիմեկնաբանել

այդ նշաններն ու ռիթմերը՝ դրանք հասկանալու

համար: Իհարկե սրանում գեղագիտական հա-

կասություն կա, սակայն պատրաստված դիտո-

ղը, ով ծանոթ է ճարտարապետության լեզվին,

հեշտությամբ հաղթահարում էայն և ընթերցում

է ճարտարապետությունը,  ստանալով գեղագի-

տականհաճույք։

Ինչպես և գեղանկարչությունը կամ գրաֆի-

կան, ճարտարապետությունը նույնպես պարու-

նակում է հարթության, գծի, գույնի, մակատես-

քի, ռիթմի, լուսաստվերի, հավասարակշռության

հասկացությունները, իսկդրանցիցառավելայն

տիրապետում է խորությանը, զանգվածին, ինչ-

պեսքանդակագործությունը,ևվերջինիցառավել

ճարտարապետությունը ունի նաև ներքին տա-

րածություն4:

Հնադարում շինությունները կառուցվում էին

նախևառաջ մարդուն բնությանանբարենպաստ

պայմաններից պաշտպանելու համար: Դարե-

րի ընթացքում ճարտարապետությունը զարգա-

ցավ պարզունակ հյուղակից մինչև այսօրվա

բարդ հորինվածքները, հարստանալով ու լրաց-

վելով գեղագիտական, հասարակական, մշա-

կութային, քաղաքական, արտադրական և այլ

գործառույթներով:Այժմճարտարապետությունը

և՛ արտադրամիջոց է (գործարաններ, էլեկտրա-

կայաններ ևայլն), և՛ մարդու գոյությանհամար

անհրաժեշտնյութականհիմք(բնակելիևհասա-

րակականկառույցներ):

Բոլոր արվեստների մեջ ճարտարապետու-

թյունն ամենաբարձր բարոյագիտական բովան-

դակությունն ունի, այն օժտված է հասարակա-

կանիմաստովևմեծպատասխանատվությամբ:

4 Ճարտարապետության համեմատական տեղի մա-
սին մյուս արվեստների շարքում տե՛սВиппер Б. Р., 
Введение в историческое изучение искусства, Москва,
2004.

Դրաազդեցությունը,ինչպեսասվեցարդեն,բազ-

մապատկվումէմշտականներկայությամբ:Ճար-

տարապետը հասարակական պատվեր է կա-

տարում,ինչըերբեմնխոչընդոտէդառնումնրա

նորարարական ստեղծագործական մտքի հա-

մար,ևերբեմննախագծերըչենիրականացվում,

դառնալովայսպեսկոչված«թղթեճարտարապե-

տություն»։Սակայնվերջինտարիներիշինարա-

րականտեխնոլոգիաներնայնպիսիառաջընթաց

ենապրել, որայժմ հնարավոր է իրականացնել

ճարտարապետիամենահամարձակգաղափար-

ները:

Թեև ենթարկվելով հասարակականպահան-

ջին,ճարտարապետությունըմիևնույնժամանակ

հասարակական հարաբերություններ է ձևավո-

րելու:Սենյակների,սրահներիկամթաղամասերի

որոշակի դասավորությամբ այն միացնում կամ

անջատումէմարդկանց;դրանցչափերի, լուսա-

վորության,գույնի,կահավորանքիընտրությամբ

կազմակերպում է մարդու հասարակական, ար-

տադրական,անձնականկյանքնուկենցաղը։Այն

մարդուն թելադրում է անգամ վարվեցողության

ձև:Օրինակ,տաճարում,ակումբումկամուսում-

նական հաստատությունում վարվեցողության

կանոններըխիստտարբերենիրարից։Արտացո-

լելով հասարակության կառուցվածքը, ճարտա-

րապետությունը նաև հասարակական դիրքի և

հեղինակությաննշանէդառնում:

Ճարտարապետությունը գաղափարակիր

արվեստ է, հիշենք Հին Հռոմում կայսրության

հզորությունը մարմնավորող հասարակական

կառույցները կամ խորհրդային ստալինյան

ժամանակաշրջանի շինությունները: Ավելորդ

է նշել, որ ճարտարապետությունը մշակված

հորինվածքներովսերտորենկապվումէայսկամ

այնկրոնիհետևարտացոլումէկրոնականգա-

ղափարներ:

Ճարտարապետությունը մեզ տեղեկություն-

ներէհաղորդումտարբերժամանակներումապ-

րած մարդկանց մասին, այսպիսով ստեղծելով

մշակութային հիշողություն: Պատմության մեջ

իրար հաջորդող ճարտարապետական ոճե-

րը պայմանավորված են տվյալ երկրի և տվյալ

ժամանակաշրջանի զարգացման աստիճանով,

տնտեսականևտեխնոլոգիականձեռքբերումնե-

րով,գեղագիտականպատկերացումներով:

Վերջապես, ճարտարապետությունը մյուս

արվեստներիպեսբավարարում է մարդու գեղե-

ցիկիպահանջը:
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Կարելի է ասել, որ ճարտարապետության

գործառույթների ցանկը սկզբունքորեն համընկ-

նում է մշակույթի հիմնական գործառույթների

հետ,դրանքծառայումենմարդկայինհասարա-

կության գոյատևմանն ու զարգացմանը՝ բարե-

նպաստպայմաններստեղծելովդրանցհամար:

Ճարտարապետության երեք կարևորագույն

բնորոշիչներնեն՝օգտավետությունը,ամրությու-

նըևգեղեցկությունը:Այսերեքբաղկացուցիչնե-

րի կատարելությամբ է պայմանավորվում ճար-

տարապետական երկի հաջողությունը:Firmitas,

Utilitas, Venustas՝ առաջին անգամ այս երեք

հատկություններըձևակերպելէIդարիհռոմեա-

ցիգիտնական,ճարտարապետությանտեսաբան

Վիտրուվիոսը իր հռչակավոր «Ճարտարապե-

տությանմասին»աշխատությանմեջ5:

Ճարտարապետական գիտությունը, ինչպես

ևայլգիտությունները,իրտեսությանմեջառանձ-

նացնում է մի շարք կատեգորիաներ, որոնցում

արտահայտվածենճարտարապետությանառա-

վել կարևոր հասկացությունները։ Դրանց շար-

քում հարկ է նշել ճարտարապետական հորին

վածքը,ծավալատարածականհորինվածքը,ար

խիտեկտոնիկան,տեկտոնիկհամակարգը,ճար

տարապետականձևը,ծավալը,տարածությունը,

ճարտարապետական միջավայրը, գործառույ

թը, կառուցվածքը (շինարարական լուծումների

իմաստով)ևներքինկազմությունը(ըստգործա-

ռույթայինբաժանումներիկամըստկառուցված-

քային բաժանումների)։ Ճարտարապետական

երկըվերլուծելիսգործադրումենճարտարապե-

տության հետևյալ հինգ կարևորագույն հասկա-

ցությունները.

1. Չափ, որի ընդհանրական հասկացության

մեջմտնումենզանգվածը,բացարձակչա-

փը,ճարտարապետականմասշտաբը,ռիթ-

մը,նյուանսնուկոնտրաստը։

2. Երկրաչափություն, որի հասկացության

5 Տես՝ Витрувий Марк Поллион. Об архитекту-
ре / Пер. Ф. А. Петровского - Москва: Изд-во Всес. 
Академии архитектуры, 1936. XX դարասկզբին
այս կանոնը վերանայվել է ֆունկցիոնալիզմի և
կոնստրուկտիվիզմի հետևորդների կողմից։ Հատկա-
պես գեղեցկության պարագան դուրս է մղվել որպես
ինքնուրույն հասկացություն, այն ստորադասվել է
օգտավետությանը և կառուցվածքի տրամաբանու-
թյանըորպեսվերջիններիսուղղակիպարզածանցյալ:
Այստեսակետը,սակայն,բազմիցսժխտվեցճարտա-
րապետությանհետագազարգացմանընթացքում։

մեջմտնումեներկրաչափականձևերիօգ-

տագործումը,ճակատներիմասնահատում-

ները, մանրամասների կիրառումը, դրանց

երկրաչափականձևնուդասավորությունը։

3. Համաչափություն,որիհասկացությանմեջ

մտնում է համաչափական համակարգերի

կիրառումը։

4. Փոխենթակայություն, որի հասկացության

մեջմտնումենձևերիմիասնականությունն

ուփոխենթակայությունը,գլխավորիևերկ-

րորդականի ճիշտտեղաբաշխումը հորին-

վածքում։

5. Կողմնորոշում, որի հասկացության մեջ

մտնումէկառույցիկողմնորոշումըըստաշ-

խարհի կողմերի, ներքին տարածություն-

ներիբացվելնուկողմնորոշումըդեպիար-

տաքին միջավայր, մարդկանց շարժման

ուղեգծերը,հորինվածքիստատիկանևդի-

նամիկան,այսինքններքին շարժմանառ-

կայությունըկամբացակայությունը6։

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Տվեք ճարտարապետության սահմանումը։

Ինչպե՞ս էայնկապվածտվյալերկրիևժա

մանակաշրջանիհետ։

2. Ճարտարապետությունը արվե՞ստ է, թե ոչ։

Ճարտարապետությունը նյութակա՞ն ար

վեստ է, թե՞ վերացական։Ինչո՞վ է ճարտա

րապետությունը նման և տարբեր մյուս ար

վեստներից։

3.Ինչպե՞սէճարտարապետությունըձևավորում

հասարակականպահանջ ևպատմական հի

շողություն։

4. Որո՞նք են ճարտարապետության երեք հիմ

նականբնորոշիչները,ո՞վէառաջինանգամ

ձևակերպելդրանք։

5. Որո՞նք են ճարտարապետական գիտության

կատեգորիաները և հիմնական հասկացու

թյունները։



6 Տե՛սDonHanlon, Compositions inArchitecture, New
Jersey,2009,էջ3-7։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Ճարտարապետի մասնագիտությունը ունի

միշարքնեղմասնագիտացումներ:Դրանցշար-

քումկարելիէառանձնացնելծավալաշինությու-

նը,քաղաքաշինությունը,բնապատկերայինճար-

տարապետությունը, դիզայնը, հուշարձանների

պահպանումն ու վերականգնումը,  ճարտարա-

պետականգիտահետազոտությունը:

Սովորաբարճարտարապետասելով նկատի

ենունենումծավալաշինարարին:Սաառանձին

շինությունկամհամալիրինախագծողնէ:Ծավա-

լաշինարարըշենքիճարտարապետականհորին-

վածքը ստեղծելիս լուծում է բազմապիսիֆունկ-

ցիոնալ,էսթետիկականևկառուցողականխնդիր-

ներ։Նատեղաբաշխումէկառույցիմասերըըստ

գործառույթի, կազմում գլխավոր հատակագիծը

և հարկերի հատակագծերը, մշակում շենքի ճա-

կատները,դրանցհարդարանքը,մշակումէճար-

տարապետական մանրամասների՝ գոտիների

տրամատների, բացվածքների, բարավորների,

զարդաքանդակներիևայլնինկարվածքը,ևայդ

ամենը ներկայացնում է ճարտարապետական

նախագծիձևով։Քիչ չեն դեպքերնաև, երբ կա-

ռույցիհեղինակընախագծումէինտերիերիամեն

մի մանրուք, ընդհուպ մինչև լուսամփոփները,

պատուհանիբռնակները,կահույքըևայլն:

Քաղաքաշինարարը զբաղվում է բնակավայ-

րերի նախագծմամբ: Նա կատարում է բնակա-

վայրիտրանսպորտային գծերի՝ ճանապարհնե-

րի,փողոցներինախագծումը, կանաչգոտիների

տեղադբաշումը,բնակավայրիմեծհատվածների

ֆունկցիոնալգոտիավորումը,տեղակայելովմշա-

կութային կենտրոնը, արդյունաբերական և ար-

տադրականգոտին,առևտրիկենտրոնները,կա-

նաչապատման,հանգստիգոտիները,ուսանողա-

կանթաղամասը,վարչականկենտրոնը,բնակելի

թաղամասերը և այլ ֆունկցիոնալ հատվածներ:

Հասկանալիէ,որբնակավայրիայսօրինակամ-

բողջական նախագծումըառավել իրագործելի է

պետականհսկողությանպայմաններում:Քաղա-

քաշինարարնիրառջևդնումէտարբերմակար-

դակների խնդիրներ՝ սկսած քաղաքաշինական

համակարգային նախագծերից մինչև առանձին

տարածքների կառուցապատումը և բարեկար-

գումը: Քաղաքաշինարարը վերահսկում և կազ-

մակերպումէքաղաքիկենսընթացները:

Ճարտարապետության առանձին ճյուղ է

բնապատկերային (լանդշաֆտային) ճարտա

րապետությունը, որի մի ճյուղն է կազմում այ-

գիների ճարտարապետությունը: Բնապատկե-

րային ճարտարապետը կազմակերպում է բաց

տարածքները, հաշվի առնելով դրանց բնական,

ճարտարապետական և շինարարական բաղ-

կացուցիչները և գեղագիտական իմաստ է հա-

ղորդեում դրանց: Այստեղ կարևոր գործոններ

են հանդիսանում բնական լանդշաֆտը, ռելիե-

ֆը, ջրավազանների, բուսականության և ճար-

տարապետական կառույցների առկայությունը:

Նախագծելիս ճարտարապետը կարող է և՛

պահպանելգոյությունունեցողբնապատկերը,և՛

ստեղծելարհեստականը։Նամշակում է կանա-

չապատմանևհանգստիգոտիներինախագծերը:

Պետք է նշել սակայն, որ լանդշաֆտային ճար-

տարապետությունըգործունիմեծտեսադաշտի

կազմակերպմանհետ,դաավելիընդգրկունհաս-

կացությունէ,քանզուտայգիներինախագծումը,

որըկազմումէդրամիմասը։

Դիզայները,ինչպեսարդեննշվեց,ձևավորում

է կառույցի ներքին տարածությունները։ Լայն

առումով,իհարկե,դիզայներիմասնագիտությու-

նըավելի ընդգրկուն է, դիզայներները զբաղվում

ենամենատարբեր,այդթվումարդյունաբերական

իրերիձևավորմամբ:Սակայններքինտարածու-

թյան՝ ինտերիերի ձևավորմամբ դիզայներները

նույնպեսզբաղվումենմասնագիտորեն:Դիզայ-

ներըընտրումէկահավորանքիոճը,դրատեղա-

դրումը, ինտերիերի գունային, լուսային, ծավա-

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ճարտարապետությունըմտածողությունէ,ոչթեմաս

նագիտություն»։

«Ես գնում եմ մարդկանց մոտ, որպեսզի ըմբռնեմ իմ՝

ճարտարապետիևշինարարիմասնագիտությանիմաստը»։

ԼեԿորբյուզյե
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լային լուծումները, նյութը, դրա մակատեսքը և

այլն:

«Եթեճարտարապետներըբավարարվեինհուշարձան

ներնամրացնելով՝առանցդրանցձևափոխման,ապա

կարժանանայինբոլորնրանցերախտագիտությանը,

ումհամարթանկենմերանցյալնումերպատմական

հուշարձանները»:

ԱնատոլՖրանս

Ճարտարապետականհուշարձաններիվերա

կանգնումըենթադրումէայնպիսիմասնագիտա-

կանմիջամտությունհուշարձանիճարտարապե-

տական կերպարում, որի հետևանքով պատմա-

կան հուշարձանում լրացվում են կորսված կամ

քանդվածհատվածներըևվերականգնվումէդրա՝

գիտականորենապացուցվածնախնականտես-

քը: Այդպիսով վերականգնվում, պահպանվում

և բացահայտվում է տվյալ հուշարձանի պատ-

մամշակութայինարժեքը:Կախվածհուշարձանի

պահպանվածության աստիճանից և նպատակ-

ներից վերականգնման մեթոդները տարբեր են։

Հուշարձանների վերականգնմամբ զբաղվում են

վերականգնող ճարտարապետները, կատարե-

լով այն ըստ համապատասխան կանոնների և

պահպանելով տվյալ ժամանակաշրջանի շինա-

րարական տեխնիկան, նյութը, ոճը7: Հիմնվելով

գիտական հետազոտությունների վրա, նրանք

լրացնում են հուշարձանի բացակայող մասերը,

օգտագործելով պահպանված բեկորները կամ

համալրելով դրանք նորերով, այդպիսով վեր

խոյացնելով մասնակի փլուզված հուշարձան-

ները:Ընկածօրիգինալբեկորներըիրենցտեղե-

րում տեղադրելով հուշարձանը վերականգնելու

մեթոդըկոչվումէանաստիլոզիս8:Սաամբողջա

կանվերականգնումնէ,որպեսօրինակկարողէ

7 Հուշարձանների վերականգնման ժամանակակից
սկզբունքների, նախապատրաստական հետազոտու-
թյան, վերականգնման նախագիծ կազմելու մասին,
ինչպեսնաևհայճարտարապետությանավանդական
շինարվեստի մասին մանրամասն տեղեկություններ
քաղելու համար տե՛ս Վ. Հարությունյան, Գ. Նալ-
բանդյան,Ա.Գրիգորյան«Ճարտարապետականհու-
շարձանների վերականգնումը» ուսումնական ձեռ-
նարկը,Երևան,2005:
8Anastylosis –ավերվածհուշարձանիվերականգնումը
դրա քանդված կառուցամասերից։ Կանոնական
կերպովայսմեթոդըկիրառվելէԱթենքիԱկրոպոլիսի
վերականգնմանժամանակXXդարիսկզբին՝Նիկոլայ
Բալանոսի կողմից, ով և հեղինակում է եզրույթի
անվանումը։

ծառայելԳառնիիտաճարիվերականգնումը:

Այն դեպքերում, երբ պահպանված մասերը

չափազանցքիչենևհնարավորությունչկահու-

շարձանը ամբողջությամբ վերականգնելու, այն

ուղղակի ամրակայում են իր առկա վիճակով,

այսինքն «պահածոյացնում», այս մեթոդը ան-

վանում են կոնսերվացիա: Այսպիսի օրինակ է

Արուճիպալատիամիրակայումը։Ամրակայման

ժամանակ հնարավոր է կիրառել նաև հատվա-

ծականկամմասնակիվերականգնումանաստի-

լոզիս մեթոդով, ինչպես դա արվել է Զվարթնոց

տաճարում:

Երբեմն հուշարձանը, որ կորցրել է իր գոր-

ծառույթային նշանակությունը, ուզում են կրկին

կյանքիկոչելզբոսաշրջությանհամար։Այսդեպ-

քում այն վերականգնում են իր ժամանակին

բնորոշ օրիգինալ շինարարական մեթոդներով,

ընդորումկարողեններմուծելևժամանակակից

սարքավորումներ,օրինակլուսայինսարքերկամ

այլպարագաներ։Այսդեպքումկիրառումենռե

գեներացիայի՝ վերականգնման և ռեաբիլիտա

ցիայի՝ հարմարեցման մեթոդները, որոնցով հու-

շարձանը վերականգնվում  և շահագործվում է՝

համապատասխանիրնախնականմշակութային

ևգործառույթայիննշանակության։

Եթե հուշարձանը որոշում են վերականգնել

և օգտագործել ժամանակակից կարիքների հա-

մար, այն համապատասխան նորոգությունների

միջոցով հարմարեցնում են նոր գործառույթին,

օրինակ տաճարը օգտագործում որպես համեր-

գասրահ, դղյակն օգտագործում որպես հյուրա-

նոցևայլն,սաադապտացիայիմեթոդնէ։

Երբեմն հուշարձանի մասին պահպան-

ված կան միայն գրավոր տեղեկություններ, իսկ

հուշարձանն ինքն իսպառ կորսված են։ Այս

դեպքումզուտգրավորտեղեկություններիհիման

վրահուշարձանիվերականգնումըկոչումենվե

րակառուցում։ Լիովին կորսված հուշարձաննե-

րը,որոնցմասինանգամգրավորտեղեկություն-

ներն են սուղ ևանորոշ, երբեմնվերաստեղծում

են:Իհարկե, նշվածերկու մեթոդները չիկարելի

համարել վերականգնում, իսկվերաստեղծվածը՝

պատմականհուշարձան,սակայնայսքայլինեն

դիմում, երբ վերաստեղծվող հուշարձանը որևէ

համալիրիկարևորևանհրաժեշտմասէկազմում

(ինչպես, օրինակ,Վենետիկի ս. Մարկոսի հրա-

պարակի զանգաշտարակը): Կորստից փրկելու

համարերբեմնհուշարձաններընաևփոխադրում

ենայլվայր:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Ճարտարապետական գիտահետազոտու

թյունընվիրվումէճարտարապետությանուսում-

նասիրությանըթե՛պատմականորենևթե՛տեսա-

կանորեն:Այնկարողէնվիրվածլինելճարտարա-

պետությանփիլիսոփայությանը կամտեսական

այլ հարցերին՝ գեղարվեստական կերպարին,

ոճականառանձնահատկությանըևզարգացում-

ներին, գործառույթին, ճարտարապետության

լեզվին,որըստեղծվումէշինարարականտարրե-

րիևկոնստրուկտիվլուծումների,հարդարանքիև

այլգործոններիընտրությամբ։Պատմականորեն

այն կարող է նվիրված լինել հուշարձանի կամ

հուշարձանախմբի կառուցման պատմությանը,

տիպաբանությանը, ոճական, հորինվածքային

վերլուծությանը, ավերված հուշարձանների վե-

րականգնման նախագծերի գիտական հիմնա-

վորմանը, ծագումնաբանական հարցերին, ծա-

վալատարածական լուծումների օրինաչափու-

թյուններին, պատմական և մշակութային զու-

գահեռների անցկացմանը, վիմագրությունների

վերծանմանը,հարդարանքինևայլն:Դրակար-

ևորմասենկազմումհնագիտականպեղումները,

դրանց փաստագրումը, պատերի բացումները,

զոնդաժըևայլն:

Ճարտարապետությանը նվիրված գիտա-

կան աշխատությունները՝ հոդվածները, թեզե-

րը, զեկուցումները կազմվում են ըստ գիտական

աշխատություններին ներկայացվող ընդհանուր

պահանջներիևունենիրենցառանձնահատկու-

թյունները:Դավերաբերումէնաևուսանողական

կուրսային և ավարտական աշխատանքներին9:

Հակիրճանդրադառնանքայդկանոններին։

Ավարտականաշխատանքը, ինչպես և թեզը՝

բացառությամբ որոշ հատուկ դեպքերի, պետք

է բաղկացած լինի ներածությունից, եզրակա-

ցությունիցևբուննյութիշարադրանքիմիքանի

գլուխներից:Հավելյալմասենկազմումգրակա-

նության ցանկը, կարևոր հատված է կազմում

պատկերաշարը: Կարող են ներկայացվել նաև

զանազան համեմատական աղյուսակներ և այլ

հավելյալնյութեր։

Ներածության մեջ հիմնավորվում է թեմայի

ընտրությունը և կատարվում է տվյալ թեմայով

9 Այս հատվածը կոչված է օգնելու ուսանողներին
կուրսային, ավարտական կամ մագիստրոսական
թեզգրելու:Հասկանալիէ,որճարտարապետությանը
վերաբերող գիտական ուսումնասիրությունները կա-
րող են նաևազատ ոճով շարադրված լինել՝խնդրին
համապատասխան:

գոյություն ունեցող գրականության տեսություն:

Մատնանշվումէաշխատանքիհիմնականնպա-

տակը,ըստորիևառանձնացվումենխնդիրները:

Ներկայացվում է ուսումնասիրման մեթոդը: Նե-

րածությանմեջկարողէներկայացվելնաևորևէ

հիմնականտեղեկություն՝պատմա-մշակութային

ակնարկ, բնակլիմայական տվյալներ, կամ եթե

աշխատությունը նվիրված է առանձին արվես-

տագետի ստեղծագործությանը՝ կենսագրական

տվյալներ:

Աշխատությանհիմնականմարմինըկազմում

է բուն գիտահետազոտությունը:Եթեայն վերա-

բերում է ճարտարապետության տեսությանը,

բաժանվումէըստթեմաների,եթեվերաբերումէ

առանձին հուշարձանի, ապա հետազոտության

ալգոռիթմը կազմվում է հետևյալ կերպ։

Ճարտարապետական երկի քննությունը հարկ

էկառուցելընդհանուրիցդեպիմասնավորը,այ-

սինքն սկսելով քննվող ճարտարապետական

երկիաշխարհագրական դիրքից և կլիմայական

պայմաններից, դրա տեղադրումից տվյալ տե-

ղանքում, ապա անցնել գլխավոր հատակագ-

ծի քննությանը՝ կառույցի կամ համալիրի բոլոր

բաղկացուցիչ մասերի դիտարկմամբ։ Հետո հե-

տազոտվում են առանձին ծավալները, քննվում

է դրանց ծավալատարածական հորինվածքը,

հատակագծայինլուծումները,կատարվումէտի-

պաբանականևոճականվերլուծություն:Հետա-

զոտողըզննումէկրողևհենվողմասերը,դրանց

անցումների չափերը, կոնստրուկտիվ լուծումնե-

րը, ծածկի, տանիքի ձևը, ճարտարապետական

ևկոնստրուկտիվմանրամասները՝շքամուտքերը,

լուսամուտների բարավորները, քիվերը, որմնա-

խարիսխները և դրանց հարդարանքը, անկյու-

նային հանգույցները, թաղերը իրենց տեսակնե-

րով, թաղակիր կամարները, գմբեթները և այլն:

Նա անդրադառնում է նաև ճակատների, բաց-

վածքների տեղադրությանը, ձևին, դեկորատիվ՝

ներքին և արտաքին գեղարվեստական հարդա-

րանքին, քննում է քանդակային և գեղանկար-

չական լուծումները, դրանց գեղարվեստական

որակը, ոճը, կատարմանժամանակը, վարպետ-

ների ով լինելը, խորհրդաբանությունը: Ժամա-

նակագրությանճշգրտումներիմեջհետազոտողը

հիմնվում է վիմագրական, պատմական տվյալ-

ների, ոճական վերլուծության, կառուցվածքի,

շինարարական մեթոդների և շինանյութի ընտ-

րությանվրա:Նահետազոտում է շինարվեստը,

ճարտարապետական վերլուծություն կատարե-
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լիս՝ծավալատարածականհորինվածքը,հատա-

կագծային և տարածական լուծումները, ճար-

տարապետական արտահայտչամիջոցների կի-

րառումը։ Հետազոտողը արխիվային և գրական

աղբյուրներից գտնում է տվյալներ պատվիրա-

տուների մասին, ժամանակաշրջանի պատմա-

կան-հասարակական իրադրության մասին: Նա
անդրադառնում է ստեղծագործական դպրոցնե-

րին,գտնումէզուգահեռներևփոխառնչություն-

ներ այլ մշակույթների նմանատիպ կոթողների

հետ: Առանձին անդրադառնում է դեկորատիվ

հարդարանքին՝ զարդանախշային և քանդա-

կային հավելումներին,արվեստների համադրու-

թյանը։Նշվածմեթոդըմեծմասամբկիրառելի է

պատմական հուշարձանների ուսումնասիրու-

թյանհամար,բայցկարողէօգտակարլինելնաև

առանձինստեղծագործողներիկամժամանակա-

կից ճարտարապետության, քաղաքաշինական

խնդիրների ուսումնասիրության համար:Աշխա-

տության վերջում կատարվում է արդյունքների

սեղմամփոփում10:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նքենճարտարապետականնեղմասնա

գիտացումները, թվարկել և բնորոշել յուրա

քանչյուրը։

2. Ի՞նչ կազմություն ունի ճարտարապետական

հետազոտականաշխատությունը։

10Ճարտարապետականգիտահետազոտությանման-
րամասներինծանոթանալուհամարտե՛սԱ.Ա.Ալոյան
«Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդա-
բանություն. Հիմնական դրույթներ» ուսումնամեթո-
դականձեռնարկ,Երևան,2015:


