'Ա՚ԼՈՐԳՈԻՄՆԱւ*

«ԱՇԽԱՐՀԱՑՈՒՅՑԻ» ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ
Գ. Р. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Յփզիկո-մաթեմատիկական գիտությունն; ւփ ղոկաոր
Վերջին տարիներին
-Հայագիտական
Հանդեսներում
ու աոանձին
աշխատություններում
Հայկական
օ.ԱշխարՀացույցիո
կազմման
ժամանակի,
Հեղինակի ու բովանդակության
Հարցերր
նորից գիտական
բանավեճի
նյութ ե՝։
դարձել։
Խնդրո առարկա
«Աշխարհացույցը»
կապված
լինելով
մաթեմատիկական Հաշիվների
Հետ, Հետաքրքրեց
նաև մեղ, այսպես
ասած,
մաթեմատիկական
տեսանկյունից։
«Աշխարհացույցը»
ունեցել է ավելի .բան տասը Հրատարակություն։
Աոաջին անգամ լույս է տեսել 1668 թ., Ամ и տ երդա մ ում՝ «Դիրք աշխարհաց
և ա֊
ոասպելաբանութեանց,
որ է Աղուեսադիրք»
ժողովածուի
մեջ։
Ուշադրության
են արժանի
Վենետի,կի
1Տ43, ISS1 թթ. և Պետերբո ւրգի
1877 թ. հրատարակությունները։
«Աշխարհացո
ւյցր» թարգմանվել
է լատիներեն, ֆրանսերեն
և
ռուսերեն։
Պատմա-բանասիրական
ուսումնասիրությունները՝
սկսած XVIII ղ. մինչև
մեր օրելւր «Աշխարհացույցի»
հեղինակի
հարցում տարբեր են։ Պրոֆ. Ք. Պատկան յանր 1877 թ. իր իսկ ռուսերեն թարգմանության
աոաջաբանում
иԱշխարհացույցիո
գրելու
ժամանակր
համարում
է \ II գ. աոաջին
կեսր, իսկ
Հեղինակր՝ Անանիա Շիրակացուն։
Նա գրում է. «II եր աշխարհագրության
)ւման
տրակտատ
կագմելոլ
համար բավական
շէր իմանալ
հունարեն լեգո։,
անհրաժեշտ էր ունենալ որոշ գիտական
կրթություն,
այսինքն
ունենալ որոշ
աստիւ՛,անի մաթեմատիկական
գիտելիքներ։
Մինչդեռ
7-րդ գարի գրողների
շարքում մենք հանդիպում
ենք մի անձն ավո րո ւ թ յան, որր կարոդ էր '/Л՛1/ "'14
տրակտատը,
որին հավասարապես
մատչելի
էին Պտդոմեոսր,
Պսուրար և Ի՚!ւ •
գիկոպլևսկր։
Այդ մարդուն
ես համարում
եմ մեղ Հայտնի
հայ գրող
(ավելիանունով),
որը ուսումնասիրել
է հունարեն
/եգուն և մաթեմատիկան,
գա Ա֊
նանիա Շիրակացին
£)յ'ւ
Պատկանյանի
այս
տեսակետը
[այն ընդունելություն
գտավ
գիտական
հասարակայնության
կողմից,
գրեթե բոլոր հայադետներր
Համոգիչ
էին համարում
այն։
Դրանով
և միառժամանակ
հանդարտեցվեցին
խնդրի
շուրջ
եղած գիտական
բանավեձերր։
Սակայն
30-ական թվականներից
ս՛կսած խնգիրր
նորից քննության
նյութ
դարձավ։
Ակադեմիկոս
Լ. Մանանդյանը
հանդես
եկավ
Պ ասական յանի
դեմ
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J.5
վւորձեւււվ

ապացուցել,

որ «ԱշխարՀացոլչցի»

հեղինակը

Մովսես

Խորենա-

ցին

1
Պրոֆ՛. Ա. Ч-. Աբրահամյանը,
դեռևս 1940 թ. «էսորենաց ու ն
վերագրվող
"Ս.շխարՀացո։յյիս
հեղինակի
հարցի շուրջը!) իր աշխատության
մեջ,
աղբյուրագիտական
ուսումնասիրության
Հիման
վրա,
եկավ այն
եզրակացության,
րր rr1ԼշիւարՀա ցույցիս
հեղինակն,
իրոք,
Անանիա
Շիրակացին
Է։ Պրոֆ. Ա.
Աբրահամյանր
ցույց տվեց,
որ Մովսես
Խորենացու
անունը
«Աշխ ա րհ ա ց ույցիս ձեռագրերում
XVII ղ. հետո կատարված
րն դմ իջա րկությռւն
Է։
Մատենադարանում
պահվող
«՝Աշխարհացույցիи
Հին ձեռագրերում
Խորենացու
անունը լկա՛'՛ւ
Ակ տղեմիկռս
IJ. Տ. կրեմ յան ը ի Հակադրություն
իր նախկին
ճիշտ
տեսակետի՝ 1903 թ. տպագրած
СՀայաստանն
ըստ <rԱշխարհացույցիя
ոլսումնասիրաթյամր
և այլուր այն կարծիքն
Է Հայտնում,
որ Շիրակացին
շ_ի կարող
լինել « Աշխ արՀացո ւ յցիս Հեղինակ,
դրանով
իսկ թողնելով
«Աշխարհացույցը
>
առանց
Հեղինակի
Հայկական
Հնագույն
աղբյուրներում
պահպանված
երկարության
չափագիտական
աղյուսակները
հնարավորություն
են տալիս շատ
այլ կարևոր
խընդիրների
Հետ անդրադառնալու
նաև քննվող
Հարցին։
Չավւագիտակա
ն աղյուսակներ
պարունակող
աղբյուրներից
վերցնենք
Հետևյալները,
ա) «Աշխարհացույցիդ
Համառոտ
խմբագրություն,
բ)
«Աշխար'՛ագույցիս
րնդարձակ
խմբագրության,
գ) Յաղագս
ընթացից
արեգական
և
Համարոյ
չափոլց.
գ) Անանունի
չափագիտական
աղյուսակ
՚Փարիզի
Ազգային գրադարանի
Л՝114 ձեռագիրJ.
Շիրակացու
«Պատճեն
տոմարիд>
աշխատություն^'։
Հ. Մ անանդյա նը նշված
աղբյուրների
չավւագիտական
աղյուսակները
յ՛ամանում
Է երեք խմբի,
առաջին
երկուսը վերագրում
Է Մովսես
Խորենացուն,
չորյարդ Հինգերորդ
աղյո լ и ա կն երր՝ Անանիա
Շիրակացուն,
իսկ երրորդ
աղյուււա.կը, րստ նրա, կազմված
Է երկու խումբ
աղյուսակների
հիման
վրա։ Նա
1/րո/մ Է. «1'նձ թվում Է, ,որ խնպրի ուշադիր քննությոլնն
առանց
դժվարության
մեգ համոզում
Է, որ վերև մեջ բերված բնագրերը
(№№ 1, 2,4,5J
բաժանվում
են, իրապես,
երկու բոլորովփն
տարբեր
խմբերի։
Առաջին
խումբը
կազմում
են Մովսես Խորենացու
«Աշխարհացույցիя
համառոտ
և ընդարձակ
խմբագրոլթ(ուննորի
չափագիտական
աղյուսակները
(տե՛ս
վերև մեջ բերած
բնագրերը.
JWJW 1, 2), որոնց Հիմնական
աղբյուրը
Պապպոս
Աղե քսան դրացու
աշխարՀա-

2 Տե՛ս

Լ.

Ա.

Մ ան անգ

յան,

Խորենացու

առեղծվածի

լուծումը,

երևան,

1934։

նույնի1

Когда ււ кем была составлена «Армянская география», приписываемая Моисею Хоренскому, Ереван. 1947.
3 Ա. Գ. Ա ր ր ա հ ա մ յ ա ն, Խորենացուն
վերադրվող
^Աշխարհացույցի»
հեղինակի
Հար֊
ցի շուրջր,
Արեան,
1940, Էք 113ւ Բացառություն
Է կազմում
XV ղ. ընդօրինակված
Պետրոս
ղրյի
մի ձեոագիրը,
որի վերնաղրում,
սակայն,
Խորենացու
անունը
ավելացված
Է XVIII
դ.
գրչու֊
թ
յամր։
*

Ս.

Տ.

ե ր եմ յա

ն,

Հայաստանն

ըստ

արհաըույըի»,

Երևան,

1963, հմմտ.

նույնի՝

«Ашхарацуйц» (Армянская география V I I пека) выдающийся памятник географии и
картографии древнего мира (տե՜ս
«կարեր»,
1968, М 5, Էշ
43—60)։
5 9*. Բ. Պ ե ՛տ ր ո յյ յ ա ն, Երկարության
լափերը
հին հայկական
աղբյուրներում
ու
դրանց
Նոր մեկն ար անութ j j i ւն։ր
(лпЬ'и Պյստմա
֊բան ասիր ական
հանդես,
1970, № 3, Էջ 215 — 21 Տ) է
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Գ. ft. Պետրոսյան

դրական
կորած երկն է։ ...Իսկ երկրորդ
խումբը
կազմում
են Անանունի
չափագիտական
աղյուսակը
և «Պատճէն
տոմարի11 աշխատության
Հատվածը,
որոնք վերագրվելու
են Անանիա
Շիրակացուն
և Հարկավ
բնագրեր
են ոչ թե
Հելենիււտական
մատենագրության,
այլ վերաբերում
են բյուգանդական
ժամանակաշրջանին,
Հատկապես
Տյուքիկոսի
և Կոնստանդին
Անտիոքացոլ,
այսինքն՝ Կոսմաս Հնդկաչուի
ժամանակներին,
որոնք ապրւ.ւմ էին մեր
թվականության
6-րդ և 7-րդ
դարերում»՝'։
Այլ առիթով
Հ. Մանանդյանը
գրում Է. яՆերկայումս
որոշակի,
ակնհայտ
կերպով
արդեն պարզված
Է, որ «Յաղագս
ընթացից
արեգական»
Հատվածը
(տե՛ս վերև բնագիր
3; ուշ ժամանակվա
բանաքաղություն
է և բաղկացած
է
երկու մասից,
նրա սկզբի մասը, արեգակի
շարժման
մասին
Հատվածը,
բանաքաղը
վերցրել է, այսպես
կոչված,
«Պատճէն տոմարի»
աշխատությունից,
որ վերագրվում
է Անանիա
Շիրակացուն,
իսկ նրա երկրորդ
մասը՝
Աշխարհագրական
ասպարեզների
մասին
չափագիտական
աղյուսակր,
քաղված
Լ
Մովսես
Խորենացու
Աշխարհացույցի
ընդարձակ
խմբագրությունից»7։
Վերևում նշված աղբյուրներում
առկա երկարության
հիմնական
չափ երր
վ1: րա կան գն ելու ց Հետո, ելնելով այդ չափերի
միջև գոյություն
ունեցող
մաթեմատիկական
առնչությունն
երից, ստացվում
են երկարության
Հետևյալ
Հիմնական չափել։ր. մասն ՚ աստիճան ) 300 ասպարեզ,
ասպարեզ
օդա չափ ութ/ամ բ
1
«
ճ
Հավասար
է 107 —-քայլի,
գետնա չափութ յամ բ՝ 142—և
150 քայլի։
Մղոնր
7
7
Հավասար
է 7
ասպարեզի։
Մղոնը գե տնաչա վ։ ո ւ թ յա մբ Հավասար
է 10Ս0 և 1050 քայլի, քայլը՝ 6 ոտի,
ոտր՝ 16 մատի8<
Բոլոր աղյուսակներում
երկարության
չավւերր հիմնականում
Համրնկնւււմ
են իրար Հետ, տարբերությունն
այն է, որ առաջին
երեք աղյու и սւ կ)ւե բու մ
6
ասպարեղր
Հավասար
է 142
քայլի, իս,կ վերջին երկու աղյուսակներում՝
150
7
քայլի,
Հայկական
աղբյուրներում
արտացոլված
են Հունական
այն
երկարութ(ան
չավւերր, որոնք գործադրվել
են աստղագիտության
և աշխարհագրության
մեջ։
Հարցին
ավելի մոտիկից
ծանոթանալու
Համար,
դիմենք
աստղադիտության
և աշխարՀա դրության
պատմությանը։
«Հետևապես
շրջանագծի
իսկական
երկարությունը
Հավասար
է 500 ստադիայի Հեոավորությունր
բագմապատկած
50֊ով, որր կազմում
է 250000 ստադիա»։ Այսպես է բացատրում
Կլեոմեդր,
որր, հիմնականում,
ճիշտ է։
Մ յո լսներր, օրինակ
Ատրարոնր,
գտնում
են, որ «արդյունքը
հավասար
է
եղել 252000 ստադիայի,
և եթե վերևում
նկարագրված
մեթոդը՝
դործագրվա •>
էր ատոսթենեսի
կողմից,
երկրի չավոոմների
համար
ճիշտ է, ստացվում
Լ
որ 2000 ստազիան
ինքն է ավելացրել,
որւզեսզի
սաա)։ա
այնւզիսի
մի
թիվ,
որը բաժանվում
է 360 աստիճանի
վրա կամ, ավելի ճիշտ, 60 մասի (բանի որ
6 Հ.
րստ Հին
7 Հ.
Я Գ.
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"Աշխարհացույցի*

հեղինակի

առեղծվածը

.5У

աստիճանները
մտցվել
են հետագայում
Հիպարխի
կողմից յ։ Բայց
հետազոտոգների
գզա/ի մասը գտնում է, որ 252000 ստադիան
նա ստացել
է միանգամիցս՛։
"U ենթ այստեղ
նրբից կանգնում
ենք ստադիայի
մեծության
հարցի
արք և։ Շ ատ երր պաշտպան։։։
մ են Պտղոմեոսին,
հաստատելով,
որ նա
նկատի
#; ուԱեցե/ 1Н0000 210 մետրանոց
«արքայականս
երկար ստադիան,
որը օգտագործվում
էր այն ժամանակ
հռոմեական
արևելքում,
դա
կհավասարվեր
"40000 կարք, ստադիայի,
ինչպես գտնամ են, իր չափումներն
է կատարել
էրատոսթենեսր
(սա այն թվերից մեկն է, որին կարելի է հանդիպել
Պոսիդոնիոսի
մւտյ,
որր ժամանակակից
միավորներով
կազմում
է 37800 կիլ՛
քիրական
մեծությունը
հավասար
է 40000 կիր)։ Մյուս կողմից Բերտըլոն
գտնում է, որ
Պ տզոմեոսր
զո րծա զրե լ է կարս
ստադիան
•՚Ս.րիւիմեգի ժամանակակիցը՝
էրատոսթենես
Կիրենտցին
եղել է
Ալեքսանդք/իայի դիրեկտորներից
մեկր։
Բացի այն ժամ անակվա
հայտնի
աշխարհի
աշխարհագրական
նկարագրությունից,
նա որոշել է երկրի չափերը։
Ավելի
ուշ Կւեոմեդը,
որն ապրում
էր Օգոստոս
կայսրի
գահակալության
ժամանակ,
իր ' К р у г о в о й теории небесных явлений* աշխատության
մեջ տվել է էրա֊
տ ո и թեն եռ ի գործադրած
մեթոդի
մանրամասն
նկարագրությունը։
հզի։գտոսի
հարավում
Սիենա քաղա քում արեգակը
տարվա
ամ ենա երկար օրվա մեջ լուսավորում
է ամենախոր
ուղղաձիղ
ջրհորների
հատակը,
այն
ժամանակ
երբ արեզակր
գտնվում
է
զենիթում։
Ալե բսանգրիա յամ, որր գտնվում
է ավելի հյոլսիսոսմ,
ստվերը,
որ ընկնում է արևային
ժամացույցի
ամանի
վրա այդ օրը կազմում
է լրիվ
շրջանագծի 1150-ր։ Այ գոլ ի и ով այդ երկու քաղաքների
հեռավորությունը
պետք է հավասար լինի մոտավորապես
երկրի շրջանագծի
1 /50-ին։ Որովհետև
այդ հեռավորությունը
հավասար
է 5000 ստադիայի
(որը չափվել
է ըստ
ժամանակի> որի րնթացբում
թագավորական
լրաբերները
անցել են այգ
հեռավորությունը),
երկրի շրջան ա գիծ ր պետք է կազմեր
250000 ստադիա։
Ներկա
ժամանակներում
շատ են վիճում տվյալ դեպքում
օգտագործված
ստադիայի
երկարության
մասին։
եթե վերցնենք
ստադիայի
համար
ամ ենահ ա վան ական
արժերը՝
157 մետր, տպա էրատոսթենեսի
արդյունքը
շատ է մոտենում
երկրի
շրջանագծի
իրական
մեծության։
նույն դրբում Կլեոմեդը
նշում է ստ ո իկ֊զիտնական
Պ ո и իդոնիո սին (135—
— 51 մեր թվ. առաջ), որր գործադրել
է նույն սկզբանբր
հարավային
պայծառ
աստղ Կոնուգասի
նկատմամբ,
որը Ռո֊գոսում հենց շոշափում
է
հարավային
հորիզոնը,

իսկ

Ալեքսանդրիայում

հասնում

1°

է 7 — բարձրության։

Այդ

երկու

կետերի միջև հեռավորությունը
ծովով, որ համարվել
է 5000 ստադիա,
որոշվել է երկրի շրջանագծի
մեծությռւնը,
որր կազմում
է 240000
ստադիա»11։
Ինչպես երևում է մեջբերումներից,
որոշակի
է էրատոսթենեսի
և մյուսների կողմից
գործադրված
մեթոդը
երկրագնդի
չափսերը
որոշելու
համար,
նշվում են հավանական
համարվող
թվեր՝ 252000, 240000 և 180000
ասպարեզ։
Սակայն,
այգտեզ
բացակայում
են այն մանրամասն
հաշվումները,
երД ж . О. Т о м с о н , История дреппеЛ географии, М., 1953, стр. 233.
նույն տեղում, էշ 463։
11

Л. П а н н е к у к ,

История астрономии. М.. 1966. стр. 136—137.
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Գ. Բ. Պետրօսյան

կարության
լափերի
աղյուսակները,
որոնց մաթեմատիկական
ճիշտ
վերլուծությունից
ստացվում
են վերևում
նշված
թվերը։
Բացի այդ, անորոշ է, թե ինչ մեծության
ասպարեզներով
են չափել
միջօրեականի
երկարությունը։
Այս հարցերին
պատասխանում
են
հայկական
հնագույն
աղբ քուրն երում պահպանված
ու մեզ հասած
երկարության
չափերի
աղյուսակները։
Ա/ժմ հա (կական
աղբյուրների
երկարության
հիմնական
չաւիերը
համադրենք հունական
աղբյուրների
չափերի
հետ, կատարելով
թվաբանական
որոշհ աշվումն ե ր։
Միջօրեականի
մեկ աստիճանի
երկարությունը
էրատոսթենեսի
մոտ
հավասար է 700 ասպարեզի,
իսկ Պտղոմեոսի
մոտ՝ 500
ասպարեզի։
107 — քայլ\700-130
7

քա!Լ\300

= 73000

ք,„Ա,

107-1— քայլը
էրատոսթենեսի
ասպարեզի
երկարությունն
է, իսկ 150 քայլը՝
7
Պտղոմեոսի
ասպարեզի
երկարությունը։
Այս հավասար։, լթյունր
մի
ավելոոդ
անգամ
ապացուցում
է գիտության
պատմության
մեջ հավանական
համարվող այն ենթադրությունը,
որ Պտղոմեոսը
միջօրեականի
մեկ աստիճանի
երկարությունը
չափելու
համար
պակասեցրել
է էրատոսթենեսի
ասպարեզների
թիվը,
մեծացնելով
ասպարեզի
երկարութ յունր։
Միջօրեականի
երկարութ(ան
Համար
Փոքր

կունենանք՝
ասպարեզի

կարությոլնը՝
IS . 10՜

107 —-X700X3^0֊150
գործադրությունր

240000 ասպարեզ.

տալիս

քայ^300\3(է0-=27
Է Պոսիդոնիոսի

. 10е

ք,սԱ,

միջօրեականի

107 — \ 240000 = 142-'— \
7
7

1Տ0000

եր֊

քայլ:
7
նշված հինդ աղբյուրներում
պարունակվող
երկարության
հիմնական
չավ՛երը ներկայացնում
Է մի ամբողջ
սիստեմ։
Այդ աղյուսակներում
իրենց
արտացոլումն
են զտել Էրատոսթենեսի
և Պտղոմեոսի
ժամանակ
գործ
աղբված
երկարության
հիմնական
չավւերր։
«Աշխարհացույցի»
երկու
խմբագրություններում գործադրվում
Է վւոքր ասպարեզը,
որր նշանակում
Է, թե նրա
հեղինակը հակված
Է ընդունելու.
Պոսիդոնիոսի
մոտ նշվող միջօրեականի
երկարութ յունր։
երրորգ,
չորրորդ
և հինգերորդ
աղյուսակներում
արևի
շրջագայության
մասին՝
կապված
օրվա ժամերի
հետ, նշվում Է հետևյալը.
Երրորդում՝
«եթէ
կամ իցե и դիտել, թէ այսօր արեգակն
բանի
հոլովումն
առնու
և կամ
բանի
ասպարէդ
րնթանայ,
կալ զժամս
աւուրն,
երեսնասլատկեա,
և այնչավ։
հոլովումն առնու կալ զհոլովումնս
հինգհարիլրաւզատկեա,
և այնչավ։
ասպարէդ
ընթանայ»։
Չորրորգում՝
«կալ գժամս աւուրն երեսունաւզա՚տկեա,
այնչափ
հռ,։վո։մն առնու արեգակն։
Կալ ղհոլովմունս
հինգհարիւրապատկեա
այնչավ։
ասպարէզ
րնթանայ։
8որժամ
օրն 12 ժամ լինի 300 հոլով առն։։։ և 180000
ասպարէզ
ընթանայ»։
Հինգերորդում՝
«եթե կամիցիս
գիտել, թէ արեգակն
յա՛ր
քանի հոլովումն
առնու կամ քանի ասպարէզ
ընթանայ՝
կալ զժամս
ավուրն
երեսնապատկես։,
ե։ այնչավ։ հո/ովամն
առն։։։։ Կա/ զհոլովումն
հինգհարի։֊

՞Աւխար Հաըա յըի* Հեղինակի առեղծվածը

,՝}Ա

! ա Այ ա ա !ք ե ա, և այնչափ
ասպարէզս
րնթանայ,
ղի Հասակաւրէն
թավալի
արեIIակն յ1՚ւիւյ մինչև ի մուտս 360 և անտի յառաջ Ա. Ա. յավելոլ
ի տիւն, իսկ ի
զիջականս
Մ.. Ա.
պակասիւ
հորժամ
օրն 12 ժամ լինի՝ 360 Հոլովումն
առնու և 180000
ասպարէզն
րնթանայ,
և յորժամ
օրն 15 ժամ լինի՝ 450 Հոլովումն
առնու և 225000 ասպարէզս
րնթանայ։
Հ>որ ոմանբ
յերկրաչափաց
ասացին
ղերկրի լայնութիւն
և
զերկայնութիւն
180000 և այլ//՝ 225000
ասպարէզսл։
1'նչւզես երևում է, Հաշվումներ
կատարելու
կանոնը
մանրամասն
կերպուէ
բացատրվում
է Հինզերոբզ
աղյուսակում։
Եթե օրը Հավասար
է 12
ժամվա,
ապա
ասպարեզների
թիվը
Հավասար
է 180000-ի (12X30X500
= 180000),
իսկ եթե օրն Հավսյսար
է 15 ժամվա,
ասպարեզների
թիվր Հավասար
է 225000-ի
(1 5 / 30 / 500 = 225000յ։ Փոփոխելով
օրվա
ժամերի
թիվը,
կստանանք
միջօրեականի
Համար
բազմաթիվ
արժե բներ, որը Հակասում
է այն
պնդմանը,
թե երկրի լայնաթյունր
և երկարությունը
Հավասար
է 180000 կամ 225000
ասպարեզի։
1յրրորզ, չորրորդ
և Հինզերորդ
աղյուսակներում
տրվող
բացատրությունը
արևի շրջազայության
մասին՝
կապված
օրվա ժամերի
Հետ, գիտական
չէ, այն
շի րիւում այդ աղյուսակների
երկարության
չափերի
մաթեմատիկական
առընչո։ թ յանն ե րից , ուստի միանգամայն
Հասկանալի
է, որ զա Հետագայում
կաա/սրվս/ծ
ընդմիջարկություն
է. Մանանդյանը
ընդունում
է այդ
ընդմիջարկության մեջ նշված 225000 ասպարեզը
ու դրա Հիման
վրա որոշում
երկրագնդի
միջօրեականի
եոկարո ւ թյունը,
որը սխալ
է։
Աոաջին երկու աղյուսակների
կազմելու
ժամանակը
Հ. Մ անանդյանը
ընդանում
է ուշ Հելենիստական
շրջանը՝ III—IV
դդ., իսկ չորրորդ
և
Հինգերորդ
ադյաոակ)ւեբի
կազմելու
ժամանակը
VI—VII
դդ., մինչդեռ
այդ բոլոր
աղյուսակներում
արտացոլված
են Հիմնական
երկարության
չափերը,
սկսած
էրա աո и թ են ես ի զ մինչև
Պտզոմեոսր։
Ելնելով սխալ րն զմիջարկաթյունից,
այդ աղյուսակները
Հակադրել
իրար,
երկասր
վերագրել
Մովսես
Խորենացան,
իսկ երկուսը
Անանիա
Շիրակացուն,
ճիշտ չի [ինի։ Հայկական
աղբյուրներում
մեղ Հասած
Հիմնական
երկարության չավ։ ական
աղյուսակները
պարզապես
պատ՛կանում
են մի
Հեղինակի՝
Անանիա
Շիրակացուն։
Այստեղ
նշենք ևս մի վ։աստ,
որր այլ կռվանների
Հետ ցույց է
տալիս,
թե <(11.շխարՀացույց.ի» Հեղինակը
ոչ թե Մովսես
Խորենացին
է, այլ
Անանիա
Շիրակացին։
Երկարության
չավ/երի
առաջին
երկու աղյուսակների
վերջում
նշված
է,
гր մեկ աստիձանբ
Հավասար
է 500 ասպարեզի։
500 ասպարեզը
Հավասար
3
է 71— մղոնի (մղոնը՝
7 ասպարեզի)։
Կոտորակային
մ ասր արտաՀ այտ ելու
I.գանակը

պաՀպանվել
է ու Հասել
մեղ։
1 1 1
3
7 / 3j7 = 7J. •
՚
1
. ինչււլ
սովորական
կո ա ո ր ակր
արաա^ալս։4
7
£8
/
վսւծ է երեք Հիմնական
կոտորակների
միջոցով,
դա շատ Հին
ավանդություն
է՝ կապված
կոտորակի
Հասկացության
Հետ և ունի Հետաքրքիր
պատմություն։
1 1 1
•եթե արված
են
1
յ
Հիմնական
կոտորակներ,
մեզ Համար
կանոնա՜ւ
7
£8
օ/_

во

գ. Բ՛ Պետրոս/ան

կան

տեսքով

տեսքով

ներկայացնում

րակների

Հայ

որոնց

;

^

Հետագայում

մեջ

միայն

աշխատություններում
մեկ

առաջին

կանոնական

սովորական

Հետո կ. այդ ավանդությունները

Համարիչը

Շիրակացու

ժամանակներում

7

մատենագրության

մաթեմատիկական
ներ,

7

էին ֊

առաջացումից

ընթացքում։

3
3
—— : —= ձնագույն

կներկայացվի

պահպանվեց

Անանիա

գործադրել

11

=

2

3

է իր

Հիմնական

կոտորակ-

է։

թվաբանական

1 1 1

դարերի

Շիրակացին

խնդրում

գործադրվում

է

Հիմնական
կոտորակներ,
քսաներկուերորդ
խնդրում
լուծման
ների կոտորակային
մասերը
տրված են մեկ Համարիչ
ունեցող
միջոցով['-»
Տասը պատասխաններից
այստեղ
նշենք
երկուսը։
ւ У

կոտո-

տ

1 ՚

10

1

33

; 3

7

=r.?H

10

1

2

I

1

10

1

,

և

պատասխանկոտորակների

1

1

40

ss

Ա(սպիսով,
վերևում
նշված մաթեմատիկական
բոլոր փաստերր
ապա
ջոլյց են այն բանի, որ «ԱշխարՀացոլյցիЯ
Հեղինակը
Անանիա
Շիրակացին
է, ինչպես ճիշտ կերպով ժամանակին
կռաՀել է պրոֆ. Ք. Պատկանյանը
և այլ
փաստերի
Հիման վրա մատնանշել
պրոֆ. Ա.
ԱբրաՀամյանը։

П Р О Б Л Е М А АВТОРСТВА
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Г. Б. ПЕТРОСЯН
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Резюме
По вопросу авторства и времени составления «Ашхарацуйца*
•имеются различные точки зрения. И з них в статье отмечаются лишь некоторые, з том числе работа академика Я. Манандяпа, который считает, что автором «Ашхарацуйца» является Мовсес Хоренаци (IX в.) и
академика А Н Арм. ССР С. Еремина, оставляющего «Ашхарацуйц»
без автора.
Дошедшие до нас таблицы длины в «Ашхарацуйце» и в других дреннеармянскнх источниках дают возможность наряду с другими важными
вопросами решать вопрос авторства «Ашхарацуйца». Точные математические соотношения этих мер длины и 'Вычисления, произведенных
Эратосфеном, Посидонием и Птоломеем, а также применение дробей с
числителем единица указывает на то. что автором «Ашхарацуйца» является математик V I I в. Анания Ширакаци, как правильно предполагал проф. К. Патканов и отметил на основе других фактов проф. А. Абрамян.
12 Ա. Ա ր ր ա ; տ ,1 յան,

Շիր տկացս, մատհնաղրությունր,

հր!,ան. 1944, If 217—231։

