
Ծառի խորհրդանիշը կարևոր դեր է խաղում հայկական 

ավանդական հարսանյաց ծեսում: Դա Կենաց ծառն է, որը 

մարմնավորում է տոհմի նոր ճյուղավորումը, բարօրությունն ու 

ծաղկունքը: 

Դիցաբանական, աստվածաշնչային և հոգևոր համակարգերում 

կյանքի ծառը շեշտում է կյանքի վերընթաց գիծը՝ ծննդից մինչև 

ծաղկունք ու պտղաբերում: Նրա բարձրագույն նպատակը 

անմահությունն է: 

Կենաց ծառը զարդարվում էր. 

 

►Խնձորը հայոց մեջ ամենասիրված և տարածված միրգն է: 

Համարվել է անմահական պտուղ, որին վերագրվել է 

պտղաբերության հզոր ուժ: 

►Հայոց պատկերացումներում գնդաձև պտուղներն ունեն 

ամբողջության, միասնության և կատարելության խորհուրդ: 

Լինելով ամենատարածված պտուղը` խնձորը մշտապես կրել 

է  այդ խորհուրդը: 

►Թագավորները, որպես աստվածային հատկանիշների կրողներ, 

խաչակիր ոսկե խնձոր էին կրում, որը տիեզերքի և իշխանության 

խորհրդանիշն էր:  

►Եկեղեցու գմբեթն ավարտվում է խնձորի (գնդի) վրա ամրացված 

խաչով: 

►Հնում ոսկե գնդի և ոսկե խնձորի հետ կապված խաղերն ու 

մրցումները կապվում էին պտղաբերության հետ: 

►Խնձորը սիրո խորհրդանիշն է: Որևէ մեկին խնձոր առաջարկելը 

սիրո խոստովանություն է նշանակել: 



►Հայոց մեջ խնձորն ուղղակիորեն կապվում է սիրո աստվածուհի 

Աստղիկի հետ, «յԱստղկայ նուիրեալ» պտուղն է: Գրիգոր 

Մագիստրոսը գրում է. «Խնձորս երբեմն յԱստղկայ շնորհեալ»: 

►Հնում սովորություն է եղել սիրադեղ կոչված բույսերի 

ծաղկափոշին լցնել խնձորի մեջ արված փոսիկի մեջ և ուղարկել 

ցանկալի մարդուն: Համոզված էին, որ այդ սիրո խնձորը վերջինիս 

մեջ սեր կարթնացնի: 

►Միջնադարյան ձեռագրերում հանդիպում ենք կախարդական-

հմայական «դեղատոմսերի», թե ինչպես պետք է խնձորի միջոցով 

տիրանալ սիրած անձնավորությանը:  

►«Սասնա ծռեր» էպոսում Պղնձե քաղաքի թագավորի աղջիկը 

Սանասարի համար մի կուժ լիքը ջուր էր լցրել, վրան խնձոր դրել 

ու թղթի վրա գրել` արի ինձ առ: 

►«Սասնա ծռեր» էպոսում հարսնացուի հետ կարող էր 

ամուսնանալ նա, ով կկարողանար ձիարշավի ժամանակ ճարպիկ 

ոստյունով ձեռք բերել սյան վրա ամրացված ոսկե խնձորը: 

►Սասունցի Դավիթն առաջին իսկ հայացքից տիրանում է 

Խանդութի սրտին և որպես ընծա նրանից սիրո խնձոր ստանում: 

►Հայ միջնադարյան պոեզիայում և ժողովրդական 

բանահյուսության մեջ խնձորը` որպես սիրո խորհրդանիշ, 

անընդհատ գովերգվում է: Հայրեններում ասվում է` «Սէրըն 

խնձորով պիտի», կամ էլ` «Առ խնձոր, արի ձիկ տես»: 

►Նոր տարուն հյուր գնալիս հաճախ իրենց հետ խնձոր էին 

տանում: 

►Հ. Քոչարի «Նահապետ» վիպակում Եղեռնից հետո վերստին 

ընտանիք կազմելով` Նահապետը գյուղում ամեն մի ամուսնացող 

զույգի և նորածնի համար տների առջև խնձորենի է տնկում: 

 


