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 Աստ ղիկ Բա բա ջա նյան, պ.գ.թ.
 ՀԱԻ

 Քեթ րին Ֆրանկ լին, մ.գ.թ.
 ԼԲՀ

ՄԻՋ ՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԼԱՆԴ ՇԱՖ ՏԸ  
ՎԱ ՅՈՑ ՁՈ ՐՈՒՄ՝ ՄԵ ՏԱՔ ՍԻ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

Հոդ վա ծի նպա տակն է՝ ու սում ա սի րել Վա յոց ձո րի մար զի միջ նա դա րյան 
հնա գի տա կան լանդ շաֆ տը Մետաք սի ճա նա պար հի մեծ հա մա կար գում 
(12 –15րդ դդ.): Մեր խնդիր նե րից է՝ բա ցա հայ տել տե ղա կան առօ րյա կյան քի 
բնո րոշ գծերն առա վել գլո բալ նշա նա կու թյան երև ույթ նե րի հա մա կար գում, 
մաս նավո րապես՝ փոր ձե լով հաս կա նալ, թե հա ղոր դակ ցու թյան ու փո խա
նակ ման միջ նա դա րյան մշակույթն ինչ պես էր ըն կալ վում տե ղա կան հա
մայնք նե րում, որոնք ապ րում էին այդ ճա նա պար հի եր կայն քով:

«Մե տաք սի ճա նա պար հի հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն Վա յոց ձո րում» 
նա խա գիծն (այ սու հետ՝ VDSRS) ար դեն երեք տա րի այս ուղ ղու թյամբ իրա
կա նաց նում է հա մա կարգ ված ու սում ա սի րու թյուն՝ հիմ վե լով տե ղազննու
թյան ու հնա գի տա կան պե ղում ե րով ստաց ված տվյալ նե րի, ինչ պես և 
պատ մա կան սկզբնաղ բյուր նե րի հետ դրանց հա մադ րու թյան վրա: Սույն 
հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է 2015 –2016 թթ. հե տա զո տու թյան նախ նա կան ար
դյունք ները:
Հիմ ա բա ռեր՝ Մե տաք սի ճա նա պարհ, Հա յաս տան, Վա յոց ձոր, հնա գի տա կան 
լանդշաֆտ, միջ նա դար, նյու թա կան մշա կույթ:

Նե րա ծու թյուն
«Մե տաք սի ճա նա պար հը» հա ղոր դակ ցու թյան, առեւտ րի, ճա շա կի ու լե-

զու նե րի, մշա կույ թի, կրո նա կան եւ փի լի սո փա յա կան գա ղա փար նե րի փո խա-
նակ ման ցա մաքա յին այն մի ջանցքն է, որին լայ նո րեն ներգ րավ ված էր Հայ կա-
կան լեռ նաշ խար հը՝ ոչ մի այն իբ րեւ աշ խար հագ րո րեն նպաս տա վոր տա րածք, 
այ լեւ սե փա կան հում քով, ապ րան քա տե սա կա նի ով եւ ար տադ րան քով հա րուստ 
մի երկ րա մաս:

Միջ նա դա րում Վա յոց ձո րում ստեղծ ված ճա նա պար հա յին ցան ցը տե-
ղա կան բնա կա վայ րե րը մի աց նում էր գլխա վոր մայ րու ղի նե րին ու խո շոր քա-
ղաք նե րին, ինչպի սիք էին Թավ րի զը, Դվի նը, Պար տա վը, Թիֆ լի սը: Մեր հե տա-
զո տու թյան թի րա խա յին տա րած քը Ար փա եւ Եղե գիս գե տե րի եր կայն քով ձգվող 
միջ պե տա կան նշա նա կու թյան ճանա պարհն է: Այն Դվին-Պար տավ մայ րու ղու 
երկ րորդ այ լընտ րան քա յին ու ղե գիծն էր, որը Կո թում մի ա նում էր Դվին-Բերդ-
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կուն քով եւ Սեւ ա նի հյու սիս-արեւմ տյան ափով եկող ճա նապար հին, ապա Սեւ ա-
նի հա րավ-արեւ ե լյան ափի եր կայն քով շա րու նակ վում դե պի Կա ղանկա տույք եւ 
Պար տավ1:

Այս ճա նա պար հը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու ներ երկ րամասի քա ղա-
քա կան, տնտե սա կան եւ մշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րի մեջ Վա յոց ձո րի գա-
վա ռը ներգ րա վե լու առու մով, քա նի որ այն բնու թագր վում է բարձր լեռ նե րով, 
ջրբա ժան լեռ նաշղ թա նե րով, ձո րե րի ու կիր ճե րի կտրուկ ան ցումն ե րով, որոնք 
բնա կան պատնեշ են ստեղ ծում հա րեւ ան գա վառ նե րի հետ՝ Վա յոց ձո րը դարձ-
նե լով աշ խար հագ րա կան մի ամ բող ջու թյուն2:

Պատ մա կան ընդ հա նուր ակ նարկ
Վա յոց ձո րում մար դու գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ հնա գի տա կան 

տվյալ նե րը սկսվում են էնե ո լի թից՝ մ. թ. ա. 5 –4-րդ հա զա րա մյակ նե րից3 եւ հաս-
նում մին չեւ Վա նի թա գա վո րու թյան շրջան (մ. թ. ա. 9 –6-րդ դդ.)4:

Եղե գիս եւ Ար փա գե տե րի մի ա խառն ման վայ րը ռազ մա վա րա կան կա-
րեւ որ նշա նա կու թյուն ու ներ. Վա նի թա գա վո րու թյան օրոք, այ նու հե տեւ վաղ 
միջ նա դա րում այդ տա րած քում՝ ան մատ չե լի լեռ նե րի կա րեւ որ հան գույց նե րում, 
կառուց վում էին ամ րոց ներ, ստեղծ վում էր բեր դե րի եւ ամ րաց ված բնա կա վայ-
րե րի խիտ ցանց, որն ընդգր կում էր ներ կա յիս Գե տափ-Եղեգ նա ձոր-Ագա րա-
կա ձոր եւ վա ղուց լքված Աղա սա փի բնա կա վայ րի մի ջեւ ըն կած հատ ված նե րը5:

Մեզ հե տաքրք րող ժա մա նա կաշր ջա նում ՝ 12 –15-րդ դա րե րում, Վա յոց 
ձո րը հայտ նի էր որ պես հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շար ժումն ե րի, տնտե-
սության ու մշա կույ թի զար գա ցած կենտ րոն, որ տեղ առաջ նա յին դե րա կա տա-
րու թյուն ու նե ին Պռո շյան եւ Օր բե լյան իշ խա նա կան տնե րը: Երբ 12-րդ դ. վեր ջին 
եւ 13-րդ դ. սկզբին հայ-վրա ցա կան մի ա ցյալ բա նա կը Զա քա րյան նե րի ղե կա-
վա րությամբ ազա տագ րեց Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան, հյուսիս-արեւ ե լյան 
եւ հա րավ-արեւ ե լյան շրջան նե րը, Վա յոց ձո րում ու Սյու նի քում տե ղի ու նե ցած 
մար տե րին (1219/1220 թթ.) իրենց գոր ծուն մաս նակ ցու թյան եւ ռազ մա կան վաս-
տա կի շնորհիվ այս տեղ հաս տատ վե լով՝ իշ խա նա կան տներ հիմն ե ցին Վա սակ 
Խաղ բակյանն ու Լի պա րիտ Օր բե լյա նը, իսկ Աղ թա մար Ար փա ցին եւ Սյու նյաց 
այլ ազն վա կան ներ ամ րապնդվե ցին իրենց դիր քե րում: Զաքարյանների ձեռ-
նարկումն ե րի շնոր հիվ՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ մշա կու թա յին կյան քի վե-
րելքն, ընդ հա նուր առ մամբ, շա րու նակ վեց մին չեւ 14-րդ դա րի կե սե րը:

Օգտ վե լով Զա քա րյան նե րի հան դեպ մոն ղոլ նե րի անվս տա հու թյու նից6՝ 
13-րդ դ. կե սին Օր բելյան նե րը դուրս եկան Զա քա րյան նե րի են թա կա յու թյու նից 
եւ Սյու նի քում ստեղծե ցին ներ քին ինք նա վար վի ճակ՝ ստա նա լով «ին ջո ւական» 

1 Манандян 1954, 242; տե՛ս նաեւ Ժամոչյան 2005, 39 –46; Փուրմոհամմադի 2012, 64 –74։
2 Սարգսյան, Խաչատրյան 1980, 7։
3 Գասպարյան 2014, 185 –186; Wilkinson et al. 2012, 20 –33; Barnard et al. 2011, 977 –984.
4 Melkonyan et al. 2010; 2017; հմմտ. Hammer 2014; Earley-Spadoni 2015.
5 Մելքոնյան 2003, 222։
6 Շահնազարյան 2014, 291 –296։
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իրա վունք7, որն ապահո վեց տնտե սա կան համե մա տա բար կա յուն վի ճակ եւ բա-
վա րար զար գա ցում: Մոն ղոլ խանե րի ու կա ռա վա րիչնե րի շրջա նում Օր բե լյան-
նե րի ձեռք բե րած հե ղի նա կու թյու նը նպաս տեց Սյու նյաց իշ խա նապետու թյան 
ռազ մատն տե սա կան հզո րու թյան ամ րապնդ մա նը:

Ենթակառուցվածքների զարգացումը Օր բե լյան նե րի օրոք
Տա րա ծաշրջանում տնտեսության ու առեւտ րի զար գա ցու մը խթա նե լու հա-

մար Օր բե լյան նե րը՝ հատ կապես Սմբատն (1253 –1273) ու Տար սա յի ճը (1273 –1290), 
հա տուկ ու շադ րու թյուն էին դարձ նում ճա նապարհնե րի ու են թա կա ռուց ված քա-
յին հա մա կար գի ստեղծ մա նը՝ վե րա նո րո գե լով ու բա րե կարգե լով վան քերն, 
ամ րոց ներն ու բնա կա վայ րե րը, կա ռու ցե լով բազ մա թիվ քա րավա նատ ներ, հյու-
րատ ներ, կա մուրջ ներ: Վան քե րին կից գոր ծող հյու րատ նե րի մա սին է վկա յում 
մի ըն դար ձակ ար ձա նագ րու թյուն, ուր խոս վում է Նո րա վան քի պա րիսպ նե րից 
դուրս գտնվող հյու րա տա նը գյու ղեր, ջրա ղաց ու այ գի ներ նվի րե լու մա սին8:

Օր բե լյան նե րի քա ղա քա կա նու թյան շնոր հիվ՝ Վա յոց ձո րով ու Սյու նի քով 
անց նող ճա նա պարհ նե րը բա վա կան բա նուկ էին ու ապա հով: Են թա կա ռուց-
ված քա յին հա մա կար գի հան դեպ հա տուկ ու շադ րու թյու նը պայ մա նավորված էր 
մոն ղո լա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյամբ: Քա նի որ քա րա վա նա յին առեւ-
տուրը մոն ղո լա կան կայս րու թյու նում վե րահսկ վում ու հո վա նա վոր վում էր ան-
մի ջապես պե տու թյան կող մից9, Օր բե լյան նե րը նույն պես ներգ րավ վե ցին այդ 
հա մա կար գում, որը բխում էր նաեւ իրենց շա հե րից: Երկ րորդ կա րեւ որ հան գա-
մանքն այն էր, որ ձեւ ա վո րե լով իրենց հար կա յին հա մա կար գը՝ մոն ղոլ նե րը հա-
տուկ հարկ (ու լու ֆե) էին սահ մա նել՝ մոն ղո լա կան պաշ տո նյա նե րի կա րիք նե րը 
բա վա րա րե լու եւ նրանց եր թեւ ե կու թյունն ապա հո վե լու հա մար: Այդ պատ ճա ռով 
ստեղծ վում էին հա տուկ փոս տա յին կա յաններ՝ արագ հա ղոր դակ ցու թյան եւ եր-
թեւ ե կող պաշ տո նյա նե րին սննդով ու փո խադ րա մի ջո ցով ապա հո վե լու հա մար10:

Հե տա զո տու թյուն VDSRS նա խագ ծի շրջա նա կում
Վա յոց ձո րում մին չեւ վեր ջերս չէ ին իրա կա նաց վել պար բե րա կան հնա-

գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ՝ միջ նա դա րյան լանդ շաֆ տի վե րականգնման 
ուղ ղու թյամբ: 2015 –2016 թթ. մեր հե տազո տու թյու նը փաս տագ րեց (հատ կա պես 
այ ցե լած բո լոր հու շար ձան նե րից հա վա քած վեր գետ նյա խե ցե ղե նի տվյալ նե-
րով՝ հա մալր ված Ար փա միջ նա դա րյան բնա կա վայ րի պե ղումն ե րի նյու թով), որ 
Վա յոց ձորն, իբ րեւ տե ղա կան աշ խարհ, լայ նո րեն ներգ րավ ված է եղել Մե տաք-
սի մեծ ճա նա պար հի հա մա կար գում:

7 Սյունիքը վասալական կախման մեջ էր անմիջապես մոնղոլական մեծ խանից եւ չէր են-
թարկ վում տեղական մոնղոլ կառավարիչներին, Զաքարյաններին կամ Վրաց արքունիքին

8 Բարխուդարյան 1967, 246։
9 Якубовский 1931, 2 –3.
10 Մարգարյան 2014, 284։
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VDSRS-ի առաջ նա յին նպա տակ նե րից է՝ Վա յոց ձո րի միջ նա դա րյան 
հնագի տա կան լանդ շաֆ տի քար տե զագ րու մը11, որն իրա կա նաց վում է ոչ մի այն 
հու շար ձան նե րի ճշգրիտ կո որ դի նատ նե րը փաս տագ րե լով, այ լեւ տվյալ նե րի 
հա մա կարգ ված շտե մա րան է ստեղծ վում՝ տե ղազն նու թյամբ հա վաք ված վեր-
գետ նյա հնա գի տական նյու թի, պե ղումն ե րով ստաց ված տվյալ նե րի, մա տե նա-
գիր12, վի մա գիր13, ազ գագ րա կան14 եւ ու ղեգ րա կան15 աղ բյուր նե րի հա մա հա վաք 
հե տա զո տու թյամբ16: Սա կա րեւ որ վում է ոչ մի այն հնա գի տա կան լանդ շաֆ տի 
վե րա կազ մու թյան, այ լեւ տե ղի բնակ չու թյան առօ րյա կյան քի տար բեր կող մե րը 
հաս կա նա լու հա մար: Վեր ջինս ավե լի պար զո րոշ բա ցա հայտվում է միջ նա դա-
րյան Ար փա գյու ղի պե ղումն ե րով:

Աղյու սակ 1. 2015 –2016 թթ. փաս տագր ված հնա վայ րե րի ցանկ17

Հ/Հ Հնա վայ րի անու նը Հ/Հ Հնա վայ րի անու նը
1 Ագա րա կա ձոր. գե րեզ մա նոց 20 Տխարբ (Հին Ամա ղու). գյու ղա տե ղի
2 Ագա րա կա ձոր. եկե ղե ցի 21 Ոս տինք. բնա կա վայր
3 Աղավ ա ձոր. Քար վան սա րա տե ղա վայր 22 Հրա սե կա բերդ
4 Աղ վանք. վա նա կան հա մա լիր 23 Ջրով վանք
5 Անա պատ. բնա կա վայր 24 Խա չի թիլ. խաչ քար
6 Ար փա. կա մուրջ 25 Հոբ կա խաչ. մա տուռ
7 Բեր դա քար. ամ րոց-բնա կա վայր 26 Գե տափ.բնա կա տե ղի, մա տուռ
8 Բո լո րա բերդ. գյու ղա տե ղի 27 Մի րաշ/Պտրհան. բնա կա տե ղի
9 Չու բուկ քյոր փի. կա մուրջ եւ խաչ քա րեր 28 Գան ձակ. գե րեզ մա նոց (նոր)

10 Ծա տու րի կա մուրջ 29 Նոր Ամա ղու. բնա կա տե ղի
11 Ռինդ. Ճգնա վո րի խաչ մա տուռ 30 Նո րա վանք. Ս. Փո կաս մա տուռ
12 Չռի վանք. մա տուռ 31 Ապա նա. բնա կա տե ղի
13 Հոր բա տեղ. եկե ղե ցի՝ մե լի ո րաց ված դաշ տում 32 Խա չիկ. Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցի
14 Դա դա լի կա մուրջ 33 Արե նի. Ս. Սար գիս մա տուռ
15 Էր դեչ. ամ րոց-բնա կա վայր 34 Ագա րա կա ձոր. գյու ղա տե ղի
16 Գան ձակ. եկե ղե ցի 35 Շա տի վանք
17 Գե տափ –1. ամ րոց 36 Վե րին Ուլ գյուր. Ս. Ստե փա նոս եկե ղե ցի
18 Ղշլաղ. եկե ղե ցի 37 Ծծա խաչ
19 Գնի շիկ. եկե ղե ցի 38 Վան քի ձոր. Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցի

11 Տե՛ս հնավայրերի ցանկով, կոորդինատներով եւ նկարագրական տեղեկատվությամբ 
ման րամասն շտեմարանն՝ առցանց քարտեզի տեսքով, տեղադրված Հարվարդի հա-
մալսարանի WorldMap platform-ի բաց աղբյուր համակարգում՝ https://worldmap.harvard.
edu/maps/VDSRS։

12 Տե՛ս Օրբէլեան 1910։
13 Տե՛ս Բարխուդարյան 1967։
14 Տե՛ս Լալայան 1904։
15 Տե՛ս Ջալալյանց, 2016, 329 –404; Քաջբերունի 2003։
16 VDSRS-ի մեթոդների եւ արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Franklin, Babajanyan 

2018, 134 –141։
17 VDSRS-ը փաստագրել է ժամանակագրական ավելի լայն ընդգրկումով հուշարձաններ, 

սա կայն ցանկում ներկայացված են մեծ մասամբ 12 –15-րդ դդ. հնավայրերը։
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2015 –2016 թթ. VDSRS-ն ար ձա նագ րել է Չի վա-Արե նի-Աղավ ա ձոր-Ար-
փի-Ագա րա կա ձոր-Գե տափ-Շա տին ուղ ղու թյան միջ նա դա րյան բնա կա վայ րերն 
ու ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րը (ամ րոց ներ, վան քեր, կա մուրջ ներ, քա-
րա վա նատ ներ), որոնք զար գա ցած միջ նա դա րում ճա նա պար հի աշ խույժ գոր-
ծու նե ու թյան խո սուն վկա յու թյունն են [աղ. 1, նկ. 1, էջ 238]: Ար դեն եր կու տար վա 
տե ղազն նու թյամբ հա վաք ված տվյալ նե րի ու սումն ա սի րու թյամբ հստակ ուր-
վագծ վում են այն հնա վայ րե րը, որոնք աշ խու ժո րեն կեն սագոր ծել են վա յոց ձո-
րյան ճա նա պար հի հե տագ ծին, իսկ որոշ ներն էլ, ուղ ղա կի ո րեն այդ հե տագ ծին 
չլի նե լով, ներգ րավ ված են եղել «Մե տաք սի ճա նա պար հա յին մշա կույթ» հաս-
կա ցու թյա նը: Վեր ջին ներս, Վա յոց ձո րի հով տա յին եւ լեռ նա յին շրջան նե րում 
տե ղա կայ ված լի նե լով, ձեւ ա վո րել են տե ղա կան նշա նա կու թյան ճա նա պար հա-
ցան ցի հան գույց նե րը:

VDSRS-ի նպա տակ նե րից առանց քա յի նը՝ տե ղազն նու թյա նը զու գա հեռ՝ 
ճա նա պար հի հե տագծին տե ղա կայ ված բնա կա վայ րե րի հնա գի տա կան ու սում-
նա սի րու թյունն է պե ղումն ե րի մի ջո ցով, ինչն ավե լի ամ բող ջա կան է դարձ նում 
տե ղա կան կյան քի եւ ար տա քին կա պե րի մա սին պատ կե րացումնե րը: Այս առու-
մով կա րեւ որ նշա նա կու թյուն ու նե ցան միջ նա դա րյան Ար փա գյու ղի պե ղումն ե րը:

Ար փա գյու ղը՝ ճա նա պարհ նե րի խաչ մե րու կում
Ար փա յի ավերակ նե րը գտնվում են ներ կա յիս Արե նի գյու ղից 0.5 կմ հյու-

սիս-արեւ ելք գտնվող բարձ րա վան դա կի վրա՝ հա րա վում բարձ րա ցող պարս պա-
ն ման ժայ ռե րի եւ արեւ մուտքից հո սող գե տի մի ջեւ: Հին գյու ղում կան գուն են 
մնա ցել մի այն բարձ րավան դա կի հյու սիս-արեւմ տյան եզ րին գտնվող՝ Մո միկ 
ճար տա րա պե տի կա ռու ցած Ս. Աստվա ծա ծին եկե ղե ցին (1321 թ.), որի շուրջ տա-
րածված է գե րեզ մա նո ցը՝ բազ մա թիվ խաչքարե րով ու տա պա նա քա րե րով:

Ար փա գյու ղը Վա յոց ձո րի հա մար ռազ մա վա րա կան կա րեւ որ հան գույց 
էր՝ թե՛ որ պես քա րավա նա յին ճա նա պարհի հան գու ցա կետ, թե՛ որ պես ռազ-
մական հե նա կետ, որը փա կում էր Շա րու րի դաշ տից Վա յոց ձոր մտնող կիր-
ճը: Հնա գույն ժա մա նակ նե րից՝ Ար փա գե տի ձախ ափով անց նող ճանա պար հը 
Արաք սի հով տից հաս նում էր մին չեւ Ար փա գյուղ, այ նու հե տեւ տե ղան քի թե-
լադրան քով` անց նում Ար փա գե տի աջ ափը եւ այս տեղ եր կատ վում՝ մի ճյու ղով 
շա րու նակ վե լով մին չեւ Սեւ ա նի ավա զան, մյու սով` դե պի Սյու նիք:

Ճա նա պար հի գե տան ցումն ապա հո վե լու հա մար 13-րդ դ. վեր ջին՝ Նո-
րա վան քի առաջ նորդ Սար գիս եպիս կոպո սը (1265 –1287), Տար սա յիճ Օր բե լյա նի 
հրա մա նով, կա ռու ցել է լայ նաթ ռիչք՝ չորս կա մար նե րով կա մուր ջը, որի մա սին 
վկա յում է Ստե փա նոս Օր բե լյա նը18: Ցա վոք, պատ մի չի՝ ման րա մաս նո րեն նկա-
րագ րած հո յա կերտ այս կամր ջից պահ պան վել է մի այն մի խե լը:

18 «Այս Տէր Սարգիս, որպէս յառաջն ասացաք, բազում արդիւնս ցուցեալ ի Նորավանս, ևս 
առաւէլ արար գործ մի երևելի, զի ի գիւղն Առփայ ի վերայ գետոյն կանգնեաց կամուրջ 
զար մանալի տաշածոյ վիմօք՝ յոյժ բարձր և ընդարձակ և լայն, հիացուցիչ տեսողաց, 
բազում ծախիւք և անչափ աշխատութեամբ՝ հրամանաւ բարեպաշտին և մեծափառ 
իշխանին Տար սայիճին, որոյ վարձատրեսցէ Քրիստոս հազարապատիկ» [Օրբէլեան 
1910, 429 –430]։
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Մին չեւ 12-րդ դ. Ար փա յի վե րա բե րյալ հի շա տա կու թյուն նե րը պատ մա կան 
աղ բյուր նե րում սա կավ են (Եղի շե19, Սե բե ոս20), այ նու հետ Ար փա յի եւ Վա յոց ձո-
րի մա սին բազ մա թիվ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Ստե փա նոս Օր բե լյա նը: 
Դրանք գլխա վո րա պես առնչ վում են Օրբելյան իշ խա նա կան տանը, թեեւ գյու-
ղում ապ րում էին նաեւ Ախ թա մա րյան, Մա հև ա նյան, Ջուր ջյան տոհ մե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ21: Ար փան մեծ տնտե սու թյուն, բազ մա թիվ այ գի ներ է ու նե ցել, 
որոնց մա սին վկա յու թյուն ներ կան բազ մա թիվ վի մագ րե րում22:

13-րդ դ. վեր ջին քա ռոր դից մին չեւ 14-րդ դ. առա ջին քա ռոր դը Ար փան 
կարճ ժա մա նա կով (գու ցե կես դար) դար ձել էր Օր բե լյան նե րի նստա վայ րը23, 
որ տեղ Տար սա յիճ Օր բե լյա նը կա ռու ցեց իր ապա րան քը եւ այս տեղ էլ մա հա-
ցավ. «Իսկ քրիս տո սա սէր եւ ամե նա օրհ նե ալ իշ խա նաց իշ խանն Տար սա յիճ, 
յետ բա զում բա րե պաշ տու թե անց եւ երեւ ե լի գոր ծոց, լցե ալ զկէտ կե նաց իւ րոց՝ 
վախ ճա նի յիւ րում դա րա պա սին յԱր փայ. եւ տա րե ալ ի Նո րա վանս մեծ աշ
խար հա ժո ղով հան դի սիւ դնի ընդ եղ բօր իւ րում Սմբա տայ՝ յիւ րում ձե ռա կերտ 
դամ բա րա նին, ի թո ւա կա նին 739 [= 1290 թ.]»24:

Քաջ բե րու նին 19-րդ դա րում ձիթ հա նի եւ բազ մա թիվ տնե րի ավերակ-
ների հետ մի ա սին հի շա տա կում է Տար սա յիճ Օր բե լյա նի ապա րան քի ավե րակ-
նե րը, որի քա րերը, սա կայն, նույն դա րի վեր ջին եւ 20-րդ դա րի սկզբին ար դեն 
օգ տա գործ վել են Արե նիի հին թա ղամա սի տնե րը կա ռու ցե լիս25: Բնա կու թյունն 
այս տեղ շա րու նակ վել է հա վա նա բար մին չեւ 17-րդ դա րի սկիզբ, երբ Շահ Աբա-
սի բռնա գաղ թի հե տեւ ան քով հա յա թափ վեց նաեւ Ար փան: Տե ղա ցի նե րի հա-
ղորդմամբ՝ բնա կա վայ րը վերջ նա կա նա պես լքվել է 18-րդ դա րում, երբ երկ րա-
շար ժի հե տեւ ան քով փակ վեց գյուղ մտնող ջրի աղ բյու րը, իսկ հին ար փա ցի նե րը 
տե ղա փոխ վե ցին ներ կա յիս Արե նի գյու ղի հա րավ-արեւմ տյան հատ վա ծը:

Ար փա գյու ղի պե ղում նե րը
Միջ նա դա րյան Ար փա գյու ղա տե ղիի տա րած քում ժա մա նա կա կից Արե-

նիի ընդլայն վող գե րեզ մա նո ցի եւ հա րա վա յին կող մի ժայ ռե րից հո սող սո ղանք-
նե րի հետեւ ան քով ներ կա յումս էա պես խա թար վել է բնա կավայրի շեր տագ րա-
կան պատկե րը, թեեւ որոշ տե ղե րում լավ տե սա նե լի են միջ նա դա րյան տնե րի 
ավերակ նե րը26:

19 Ի թիվս այլ ամրոցների ու բնակավայրերի՝ Եղիշեն հիշատակում է Արփանեալը [Եղիշէ 
1892, 64], որն ուսումնասիրողները նույնացնում են Արփայի հետ [տե՛ս Սարգսյան, 
Խաչատրյան 1980, 13]։

20 Պատմիչը հիշատակում է Արփայի բերդը՝ Վահեւունյաց տեր Թեոդորոսի կողմից 
գրավելու առիթով [Սեբէոս 1913, 226 –227]։

21 Օրբէլեան 1910, 367 –368; Բարխուդարյան 1967, 220, 223, 242, 246.
22 Բարխուդարյան 1967, 223, 246։
23 Նստավայրը Օրբելյանները կրկին տեղափոխում են Եղեգիս՝ հավանաբար 1321 թ. տեղի 

ունե ցած երկրաշարժից հետո [տե՛ս Բարխուդարյան 1967, 29]։
24 Օրբէլեան 1910, 430։
25 Քաջբերունի 2003, 90 –99։
26 Արփա գյուղի պեղումների եւ հնագիտական նյութի մանրամասն ուսումնասիրությունը 

տե՛ս Babajanyan, Franklin 2018, 154 –182։
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Գյու ղա տե ղիի շեր տագ րու թյու նը եւ ժամանա կագ րու թյու նը պար զե լու 
հա մար՝ 2016-ին բնակավայ րի տար բեր հատ ված նե րում պեղ վեց 5×5 մ չորս 
խու զա հոր: Բաց վե ցին բնա կե լի հատ ված ներ, որոնք հիմն ակա նում թվագր վում 
են 13-րդ դա րի կե սից մին չեւ 14-րդ դ. [նկ. 2, էջ 239]: Դրանք տե ղա կան անմ շակ 
քա րով եւ դեղ նա վուն կա վե սվա ղով ծածկ ված պա տեր ու նե ցող տնե րի մնա-
ցորդ ներ են. պա տե րի շար ված քում հան դի պում են կա պույտ բա զալ տե սրբա-
տաշ քա րեր, սյան խարիսխներ, որոնք վե րօգ տա գործ վել են նախ կի նում գո յու-
թյուն ու նե ցած շեն քե րի փլու զումից հե տո27:

Բնա կա րա նա յին հա մա լիր նե րը կա ռուց ված են եղել տե ղան քին հա մա-
պա տաս խան՝ աս տի ճա նա ձեւ դա րա վանդ նե րի վրա, որոնք ստեղծ վում էին հե-
նա պա տե րի մի ջո ցով՝ մի ա ժամա նակ ամ րու թյուն հա ղոր դե լով սեյս միկ գո տում 
գտնվող կա ռույց նե րին: Տնե րի պարզ ներ սույ թը ներ կա յաց ված է թո նիր նե րով, 
օջախնե րով, տնտե սա կան հո րե րով ու պեղ ված քա ռա կու սի նե րից մե կում (AS4) 
հայտ նա բեր ված կա վա կերտ կա ռույ ցով՝ նա խա տես ված խմո րի մշակ ման հա-
մար28 [նկ. 2բ, էջ 239]:

Պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված ամե նա մե ծա քա նակ նյու թը՝ խե ցե ղեն 
գտա ծո ներն են, որոնք լայն ընդգրկ մամբ թվագր վում են 12 դա րա վեր ջից մին չեւ 
15 դա րաս կիզբ29: Դրանք տնտե սա կան եւ կեն ցա ղա յին տա րա տե սակ անոթ ներ 
են՝ նա խա տես ված մթեր քի պահ պանման եւ վե րամ շակ ման հա մար, խո հա նո-
ցա յին ամա նե ղեն, ինչ պես նաեւ սե ղա նի առօ րյա սպասք եւ լու սա վո րու թյան մի-
ջոց ներ: Վեր ջին ներս ներ կա յաց ված են անջ նա րակ եւ ջնա րակապատ խմբե րով:

Ար փա յի եւ Վա յոց ձո րի բո լոր հա մա ժա մա նա կյա հնա վայ րե րի խե ցե-
ղեն հա վա քա ծու նե րում առանձ նա նում է կարմ րա փայլ խե ցեղենի մի խումբ, 
որը թրծման հա տուկ տեխ նո լո գի ա յով եւ վառ կար միր, փայ լե ցու մով մշակ ված 
մա կե րե սով հի շեց նում է ու րար տա կան կարմ րա փայլ խե ցե ղե նը30: Խե ցե ղե նի 
այդ խում բը գե րակշ ռող է 2015 –2016 թթ. տե ղազն նու թյան ըն թաց քում ու սում-
նա սի րած բնա կա վայ րերում (Չի վա, Մի րաշ, Գե տափ, Անա պատ, Ոս տինք), 
ամ րոց նե րում (Հրա սե կա բերդ, Էր դեչ, Բեր դա քար) ու վան քե րում (Աղ վանք, 
Շա տի վանք) [նկ. 3, էջ 240]: Թեեւ կարմ րա փայլ խե ցե ղե նը տա րած ված էր Հա-
յաստանի միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րում, սա կայն քա նա կա կան եւ որա կա-
կան առումնե րով վա յոց ձո րյան խումբն առանձ նա նում է դրան ցից31:

27 Սրբատաշ քարերով կոթողային շենքերը հավանաբար կործանվել են 1321 թ. երկրաշարժի 
ժամանակ. դրանք գուցե պատկանել են Արփայում ապրող ազնվականներին։

28 Բուսաբանական մնացորդները թույլ կտան առավել որոշակի պատկերացում կազմել 
նման կառույցների գործառնական նշանակության մասին։ Այդ նմուշների անալիզները 
դեռեւս ընթացքում են. իրականացվում են Օհայոյի պետական համալսարանի լաբո րա-
տո րիայում։

29 Խեցեղեն հավաքածուում նկատվում են ինչպես 12 –13-րդ դդ. ավանդույթները շարու նա-
կող, այնպես էլ 14-րդ դարավերջին եւ 15-րդ դարասկզբին բնորոշ բեկորներ («կապույտ եւ 
սպիտակ» տիպի կամ թեմուրյան խեցեղեն), որոնք առավել արտահայտված երեւում են 
ջնարակապատ խեցեղենում։ Սա ենթադրել է տալիս, սակայն, ընդհանուր բնակավայրի, 
այլ ոչ թե մեր պեղած հատվածների բնակեցման երկարատեւ գոյությունը [տե՛ս Babaja-
nyan, Franklin 2018, 161 –164, 178 –182]։

30 Արփայում պեղված խեցեղենի մասին տե՛ս Babajanyan, Franklin 2018, 163, 181.
31 Վայոցձորյան կարմրափայլ խեցեղենի մանրամասն ուսումնասիրությունը նախատեսում 

ենք իրականացնել առաջիկայում։
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Ար փա յի պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված եւ վա յոց ձո րյան այլ հնա վայ րե-
րից հա վաք ված՝ ջնա րա կած խե ցեղե նը մեծ մա սամբ ներ կա յա նում է ան գո բի 
վրա մի ա գույն կամ բազ մա գույն են թաջնարա կա յին նկա րա զար դու մով եւ ան-
գույն ու գու նա վոր, բայց թա փան ցիկ ու ողորկ ջնարա կով պա տած թա սե րի տե-
սա կա նի ով, որը հիմն ա կա նում թվագր վում է 13 –14-րդ դա րե րով [նկ. 4, էջ 240]: 
Ջնա րա կած խե ցե ղե նի մեջ հան դի պում ենք նաեւ ներ մուծ ված օրի նակ նե րի, 
որոնք առեւտ րա-տնտեսա կան ու մշա կու թա յին կա պե րի ար դյունք են:

Ամ փո փում
2015 –2016 թթ. «Մե տաք սի ճա նա պար հի հնա գի տա կան հե տա զո տու-

թյուն Վա յոց ձո րում» նա խագ ծի տե ղազն նու թյան եւ հա վաք ված նյու թի (գե-
րա զան ցա պես խե ցե ղե նի) ու սումն ասի րության, նաեւ Արփայի պե ղումն ե րի 
ար դյունք նե րի եւ Վա յոց ձո րի վե րա բե րյալ պատ մա կան սկզբնաղ բյուր նե րի հա-
մադ րու մը ցույց է տա լիս, որ միջ նա դա րում լեռ նա յին ու հով տա յին շրջան նե րում 
գտնվող բնա կա վայ րե րը մե կու սա ցած չէ ին եւ ճա նա պարհ նե րով կապ վում էին 
իրար:

Վա յոց ձո րի միջ նա դա րյան հնա գի տա կան ժա ռան գու թյան ու սումն ա սի-
րու թյու նը արդի ա կան է ներ կա յումս տա րա ծաշր ջա նում ներդ րու մա յին ծրագ րե-
րի ու հատ կա պես զբոսաշրջա յին տնտե սու թյան զար գաց ման հա մար32: Են թա-
կա ռուց վածք նե րի նկատ մամբ պե տական եւ մաս նա վոր հո վա նա վորու թյու նը, 
որ կա րեւ որ վում էր միջ նա դա րում, ներ կա յումս նույնպես շա րու նակ վում է՝ տա-
րա ծաշր ջանն ին տեգ րե լով «Նոր մե տաք սի ճա նա պար հի» հա մակարգում:

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Սկզբնաղ բյուր ներ
ԲԱՐ ԽՈՒ ԴԱ ՐՅԱՆ 1967
Բար խու դա րյան Ս.Գ., Վա յոց ձոր. Եղեգ նա ձո րի եւ Ազիզ բե կո վի շրջաններ // Դի վան 
հայ վի մագ րու թյան, պրակ 3, Երեւ ան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1967:

ԵՂԻ ՇԷ 1892
Եղի շէի պատ մու թիւն Վար դա նանց ըստ Ան ձեւ ա ցե աց օրի նա կի, ծա նօ թու թիւն նե րով 
եւ հայ-ռու սե րէն բա ռագր քով ի լոյս ըն ծա յեց ու սու ցիչ Լա զա րե ան ճե մա րա նի արեւ ե-
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ա. Ա. Բա բա ջա նյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Ք. Ջ. Ֆրանկ լին
Լոն դո նի Բիր բե ք հա մալ սա րան

Միջ նա դա րյան մշա կու թա յին լանդ շաֆ տը Վա յոց ձո րում՝  
Մե տաք սի ճա նա պար հի հա մա կար գում

Հիմ ա բա ռեր՝ Մե տաք սի ճա նա պարհ, Հա յաս տան, Վա յոց ձոր, հնա գի տա-
կան լանդշաֆտ, միջ նա դար, նյու թա կան մշա կույթ:

Վա յոց ձո րի մար զի միջ նա դա րյան մշա կու թա յին լանդ շաֆ տը դի տար կե լով Մե տաք սի ճա-
նա պար հի երեւ ույ թով ձեւ ա վոր ված նյու թա կան ու մշա կու թա յին փո խա նա կու թյուն նե րի հա-
մա տեքս տում՝ ցույց է տրվում, որ միջ նա դա րում (հատ կա պես 13 –14-րդ դդ.) Ար փա եւ Եղե-
գիս գե տե րի եր կայն քով ձգվող մայ րու ղու շուրջ ձեւ ա վոր վել էր խիտ ճա նա պար հա ցանց, որը 
տե ղա կան բնա կա վայ րե րը մի աց նում էր խո շոր քա ղաք նե րին եւ գլխա վոր եր թու ղի նե րին: Ի 
լրումն տե ղազն նու թյան եւ գրա վոր սկզբնաղ բյուր նե րի ու նյու թա կան մշա կույ թի տվյալ նե րի 
հետ դրա հա մադր ման՝ իրա կա նաց րել ենք նաեւ Ար փա գյու ղա տե ղիի պե ղումն ե րը, ուր բաց-
ված բնա կե լի հա մա լիր նե րը ներ կա յաց նում են տե ղա կան առօ րյա կյան քի տար բեր կող մե րը: 
Տե ղազն նու թյամբ եւ պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված հնա գի տա կան նյու թը (հիմն ա կա նում խե-
ցե ղեն գտա ծո ներ) թվագր վում է 12 –15-րդ դա րե րով եւ մեծ մա սամբ տե ղա կան ար տադ րու-
թյան է, թեեւ ջնա րա կա պատ խե ցե ղե նում հան դի պում են նաեւ ներ մուծ ված օրի նակ ներ: Դա 
եւս վկա յում է, որ Վա յոց ձո րը ներգ րավ ված է եղել Մե տաք սի ճա նա պար հի մի ջո ցով իրա կա-
նաց վող առեւտ րատն տե սա կան եւ մշա կու թա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին:
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Medieval cultural landscape in Vayots Dzor  
within the context of the Silk Road
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This paper discusses preliminary works of Vayots Dzor Silk Road Survey (VDSRS) project revisiting 
the medieval archaeological landscape in Vayots Dzor region, which was actively integrated into the 
material and cultural exchanges, formed by Silk Road phenomenon. During the medieval period (es-
pecially in the 13th –14th centuries AD), the routes which run along the Arpa and Yeghegis Rivers, 
formed part of the wider network of roads, connecting local towns and settlements to the cities such 
as Dvin, Partav, Tbilisi and Tabriz, and the coasts of the Black and Caspian Seas. The VDSRS is also 
focused on the study of the everyday life in the local communities which lived along the route and 
questioned how local people were linked with external world.

The VDSRS is based on targeted survey and archaeological excavations of the medieval sites of the 
12th-15th centuries, combining historical archaeological methods, including epigraphy and materials 
detailed analysis. In the 2015-2016 seasons we recorded multifarious sites (settlements, fortresses, 
caravanserais, bridges, monastic complexes, chapels, khachkars (i.e. cross-stones), cemeteries), mak-
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ing up a database with their precise coordinates and descriptions, which is displayed as a map hosted 
on WorldMap platform by Harvard University.

The survey data was complemented by the excavations at the medieval settlement of Arpa (located 
to the 0.5 km to the north-east of the contemporary village of Areni) where living contexts were 
uncovered, demonstrating different aspects of daily life. Archaeological material collected on sur-
vey and through excavations at Arpa closely corresponds to late 12th to the beginning of the 15th 
centuries. The ceramic material is characterized predominantly as a local production; however, we 
can distinguish imported wares in the glazed pottery. This corroborates the wider arguments that 
Vayots Dzor region was integrated in the trade-economic and cultural interconnections created by 
the phenomenon of the Silk Road.

Астхик Бабаджанян, к.и.н.
Институт археологии и этнографии, НАН РА

Кэтрин Франклин, кандидат антропологии
Лондон, Биркбекский университет

Средневековый культурный ландшафт в Вайоц Дзоре  
в контексте Шелкового пути

Ключевые слова: Армения, Вайоцдзорская область, археологический ландшафт, 
средневековье, материальная культура.

В статье обсуждаются предварительные работы в рамках проекта Исследование Шел ко во го 
пути в Вайоц дзоре (VDSRS), при этом средневековый археологический ланд шафт в 
Вайоцдзорской области рассматривается в кoнтексте процессов материального и культур но го 
oбмена, обусловленного Шелковым путем. В средневековый период (осо бен но в XIII –XIV ве-

ках) маршруты, проходившие вдоль рек Арпа и Ехегис, соста вляли часть более широкой сети 
дорог и связывали местные поселения с такими боль шими городами, как Двин, Партав, Теб-
риз, Тбилиси, а также побережья Черного и Кас пий ского мо рей. VDSRS сосредоточен также 
на изучении повседневной жизни местных общин, живших вдоль дорог, и их связей с внешним 
миром.

Работы VDSRS основаны на целевых обследованиях и археологических раскопках 
средневековых памятников XII –XV вв., а также на сочетании исторических археологических 
методов, включая эпиграфику и подробный анализ материалов. В 2015 –2016 гг. нами были за-
ре гис трированы различные памятники (поселения, крепости, караван-сараи, мосты, мо нас-
тырские комплексы, часовни, хачкары (т. е. крест-камни), кладбища), была составлена база 
данных с точными координатами и справочной информацией, которая отобра жена в виде 
карты, размещенной на платформе WorldMap Гарвардского университета.

Данные археологических обследований дополняются результатами раскопок в сред не вековом 
поселении Арпа (0,5 км к северо-востоку от современной деревни Арени), где были выявлены 
жилые комплексы, демонстрирующие разнообразные аспекты повсе дневной жиз ни. 
Керамический материал, найденный в результате археологических исследований при 
раскопках в Арпе, соответствует концу XII  –  началу XV вв. Керамика в основном местного 
произ водства, однако среди изделий из глазурированной керамики имеются также образцы не 
местной продукции. Последнее является свидетельством того, что Вайоцдзорская область 
бла годаря Шелковому пути была вовлечена в торгово-экономические и культурные контак ты.  
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