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Տա թև իկ Հա րու թյու նյան
 ՀԱԻ

ՔԱ ՐԱ ՇԱՄ ԲԻ ՀՆԱ ՎԱՅ ՐԻ ՆՈ ՐԱ ՀԱՅՏ ՇՔԱ ՍԵՂ ՆԵ ՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՒ ՏԻ ՊԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են Քա րա շամ բի դամ բա նա դաշ տի 2009 –2016 թթ. 
պե ղում ե րով հայտ նա բեր ված բրոն զե շքա սեղ նե րի ձև ա տի պա բա նա կան 
վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը: Շքա սեղ ներ գտնվել են՝ պեղ ված 500 դամ բա
րան նե րից 16ում: Քննարկ վող 17 շքա սեղ նե րի վաղ օրի նակ նե րը թվագր վում 
են մ. թ. ա. 19 –18րդ դա րե րով, իսկ առա վել ուշ նմուշ նե րը` մ. թ. ա. 9 –8րդ դդ. 
սահ մա նագ ծով:
Շքա սեղ նե րի դաս դաս ման հա մար հիմք ենք ըն դու նել դրանց ձև աս տեղծ 
կա ռուց ված քա յին տար րի` գլխի կի պատ րաստ ման և ձև ա վոր ման առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Ըստ գլխիկ նե րի ձև ա տի պա բա նա կան հատ կա նիշ նե
րի՝ քննարկ վող շքա սեղ նե րը ստո րա բա ժա նել ենք 8 տի պի: Տի պերն, իրենց 
հեր թին, ներ կա յաց ված են տար բե րակ ներ կազ մող օրի նակ նե րով1:
ՀՀից և հա րև ան երկր նե րից հայտ նա բեր ված նույ նա տիպ զար դի օրի նակ
նե րի, շքա սեղ ներ պա րու նա կող դամ բա րան նե րի մշա կու թա յին հա մա տեքս
տի, ար ձա նագր ված թաղ ման ծե սի, ննջե ցյալ նե րի սե ռա տա րի քա յին տվյալ
նե րի հա մա լիր քննու թյամբ փոր ձել ենք ներ կա յաց նել մի ջին, ուշ բրոն զի և 
վաղ եր կա թի դա րե րի տար բեր են թա փու լե րին բնո րոշ դե կո րա տիվկի րա
ռա կան ար վես տի մաս կազ մող այս զար դե րի ձև ա վոր ման, գո յա տև ման ժա
մա նա կագ րա կան սահ ման նե րը, տա րած ման արե ա լը:
Քա րա շամ բյան շքա սեղ նե րից մի քա նի սի տե ղի ու դիր քի փաս տագ րում ե
րը թույլ են տա լիս հստա կու թյուն մտցնել նաև շքա սեղ նե րի կի րա ռու թյան 
շուրջ, քա նի որ այս հար ցի վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ տար բեր կար ծիք ներ են շրջա նառ վում:
Հիմն ա բա ռեր՝ Քա րա շամբ, շքա սեղ, զարդ, հա գուստ, բրոն զի դար, վաղ եր կա թի 
դար, դե կո րա տիվկի րա ռա կան ար վեստ:

Նե րա ծու թյուն
Հա յաս տա նի եւ հա րեւ ան երկր նե րի հու շար ձան նե րից հայտ նա բեր ված 

շքա սեղ նե րի նկա րագ րու թյա նը եւ դա սա կարգ մա նը վե րա բե րող առա ջին դի-
տար կումն ե րը կա տար վել են դե ռեւս 19-րդ դ. վեր ջին քա ռոր դին: Այս պես, Ժակ 
դը Մոր գա նը, անդ րա դառ նա լով Լո ռի ում (հե տա գա յի Թու մա նյա նի շրջա նում) 

1 Աղյուսակները կազմեց Վարդուհի Մելիքյանը, գրչանկարների հեղինակ՝ Արտակ Հախ-
վեր դյան։
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Շեյ թան դա ղի դամ բա րան նե րի պեղ ման ար դյունք նե րին (1887 –1888 թթ., 138 
դամ բա րան), տե ղե կաց նում է, որ դրան ցից յու րա քան չյու րում կար մե կա կան 
բրոն զե շքա սեղ՝ եր բեմն զար դար ված շղթա յով կամ զան գու լակ նե րով2:

Եր վանդ Լա լա յա նը Սեւ ա նա լճի հա րա վա յին եւ արեւ ե լյան ափե րին իր 
պե ղած 516 դամ բա րան նե րից գտնված նյու թե րից շքա սեղ նե րի վե րա բե րյալ 
գրում է, որ դրանք շատ քիչ քա նա կու թյամբ են հայտ նա բեր վել, բա ժան վում են 
առան ձին տի պե րի, որոն ցում առ կա են մեզ հե տաքրք րող տի պե րից՝ երկ ճյուղ-
կեն դա նագ լուխ, հնգե լուստ գլխիկ նե րով եւ այլ տի պի շքա սեղ ներ3:

Շի րա կի տա րած քից հայտ նի շքա սեղ նե րի ժա մա նա կագ րու թյան հար ցե-
րին է անդ րա դա ձել Տ. Խա չատ րյա նը4: Լո ռի բեր դի՝ Մի ջին բրոն զի թռեղք-վա-
նա ձո րյան հա րուստ մշա կույ թին վե րագր վող դամ բա րան նե րից գտնված շքա-
սեղ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Ս. Դեւ ե ջյա նը5: Բ. Տե խով 
իր՝ կենտ րո նա կան Կով կա սի պատ մամ շա կու թա յին զար գաց մա նը վե րա բե րող 
աշ խա տու թյու նում մեծ տեղ է հատ կաց րել Թլիի հնա գի տա կան հու շար ձա նից 
հայտ նի հա րյու րա վոր շքա սեղ նե րի ու սումն ա սի րու թյան հար ցե րին եւ տի պա բա-
նու թյա նը6:

Ներ կա տվյալ նե րի հի ման վրա կա րող ենք ասել, որ ՀՀ տա րած քի շքա-
սեղ նե րի հնա գույն նմուշ նե րը պատ րաստ վել են ոսկ րից եւ հայտ նի են Առա-
տա շե նի, Ակ նա շե նի, Արե նի 1-ի, Գո դե ձո րի մ. թ. ա. 6 –4-րդ հա զա րա մյակ նե րի 
առա ջին քա ռոր դի սահ ման նե րում թվագր վող նե ո լիթ-էնե ո լի թյան շեր տե րից7: 
Բրոն զից պատ րաստ ված շքա սեղ նե րի վաղ օրի նակ նե րը հան դես են գա լիս 
վաղ բրոն զի դա րից: Մաս նա վո րա պես, երկ պա րույր գլխիկ նե րով շքա սեղ նե րի 
օրի նակ ներ են պեղ վել կու րա րաք սյան մշա կույ թի տար բեր փու լե րին վե րա բե-
րող բնա կա տե ղի նե րում եւ դամ բա րան նե րում8:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ շքա սեղ նե րը հի շա տակ վում են 
տար բեր ան վա նումն ե րով՝ քո րոց, զար դա սեղ, գնդա սեղ, զար դա քո րոց, եւն: Որ-
պես կա նոն, շքա սեղ նե րի դա սա կարգ ման հա մար հիմք է ըն դուն վում գլխի կի 
կա ռուց ված քը:

Քա րա շամ բի շքա սեղ նե րի տի պե րը
1-ին տի պին ենք դա սել թիվ 50 եւ 555 դամ բա րան նե րից գտնված սնկա-

ձեւ գլխի կով շքա սեղ նե րը: Դրանք լի նում են եր կու տար բե րակ նե րով` ա) գլխի կի 
տակ ձվա ձեւ անց քով [աղ. 1, նկ. 1] եւ բ) առանց անց քի [աղ. 1, նկ. 2]: Եր կու օրի-
նակ նե րի խրոց նե րը՝ կարճ, կտրված քում կլոր կամ վե րին կե սում կլոր, ստո րի-
նում` քա ռա կող ձո ղեր են: Դամ բա րան նե րից հայտ նա բեր ված՝ թռեղք-վա նա ձո-

2 Morgan de 1889, 45 –55.
3 Լալայան 1931, 180 –183, նկ. 156 –159։
4 Хачатрян 1975, 186 –187.
5 Դեւեջյան 2006, 124։
6 Техов 1977, 34 –51, 148 –150, 156 –160.
7 Ըստ Պ.Ս. Ավետիսյանի եւ Ռ.Ս. Բադալյանի բանավոր հաղորդման։
8 Кушнарева, Чубинишвили 1970, рис. 43/1, 2, 3; Սիմոնյան 2013, 30։
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րյան մշա կույ թին բնո րոշ նյու թի քննու թյու նը թույլ է տա լիս այն թվագ րել մ. թ. ա. 
19 –18-րդ դա րե րով:

Սնկա ձեւ գլխիկ եւ մի ջան ցիկ անցք ու նե ցող շքա սեղ ներ հայտ նի են Լո ռի 
բեր դի հնա վայ րի՝ թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թին պատ կա նող թիվ 94 դամ-
բա րա նից9, Մի ջին բրոն զի տար բեր փու լե րին վե րագ րե լի այն պի սի հու շար-
ձան նե րից, ինչ պի սիք են Կար միր վան քը, Ռվե լի գյու ղի թիվ 61 դամ բա րա նը, 
Նու լին10, եւն: Առա ջին տար բե րա կի նմու շը շատ նման է Թռեղ քի թիվ 17 դամ բա-
նաբ լու րից հայտ նի ար ծա թե օր նակ նե րին՝ մի ակ տար բե րու թյամբ, որ Թռեղ քի 
օրի նակ նե րում գլխի կի տակ մի ջան ցիկ անց քը կլոր է11: Երկ րորդ տար բե րա կին 
ձեւ ով մոտ է Թլիի թիվ 43 դամ բա րա նի օրի նա կը: Ընդ որում, ըստ Բ. Տե խո վի՝ 
այս ձեւ ե րը հատ կա պես լայն տա րա ծում են ստա նում մ. թ. ա. 14 –12-րդ դա րե րով 
թվագր վող դամ բա րան նե րում12:

2-րդ տի պին ենք վե րագ րում թիվ 321 դամ բա րա նից գտնված բրգա-
ձեւ գլխի կով շքա սե ղը13: Այն ու նի ու ռու ցիկ եզ րագ ծե րով քա ռա նիստ-բրգա ձեւ 
գլխիկ [աղ. 1, նկ. 3]: Սրա ցող ծայ րով խրո ցը վե րին կե սում՝ գլխի կի տակ, քա ռա-
կող է (մոտ 0,7 մմ եր կա րու թյամբ հատ ված), ստո րի նում՝ կլոր: Ձվա ձեւ անց քը 
գտնվում է քա ռա կող հատ վա ծի տակ՝ ձո ղի լայ նա ցող մա սում: Ու ղեկ ցող նյու-
թե րը բնո րոշ են թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի «ծաղկ ման փու լի» հա մա լիր-
նե րին հա ջոր դող Հա ռիճ-Թրե լիի խմբի դամ բա րան նե րին, որոնք ներ կա յումս 
թվագր վում են մ.թ.ա 18 –17-րդ դդ. սահ մա նագ ծից մին չեւ մ. թ. ա. 16-րդ դ. վեր ջին 
քա ռորդն ըն կած սահ ման նե րում14:

Քա րա շամ բյան նմու շին ձեւ ով շատ մոտ են Թրե լիի հա մա ժա մա նա կյա մի 
շարք դամ բա րան նե րից հայտ նա բեր ված շքա սեղ նե րը (դամբ. թիվ 43, 53, 99)15: 
Այդ պի սիք հայտ նի են նաեւ մո տա վո րա պես նույն դա րե րով թվագր վող կար միր-
բեր դյան, կար միր վան քյան մշա կույթ նե րին վե րագր ված Վե րին Նա վե րի (դամբ. 
թիվ 12 եւ 13)16, Մե ծա մո րի (դամբ. թիվ 31)17, Ծաղ կա լան ջի (դամբ. թիվ 8) դամ բա-
րան նե րից18, Ազ նե բյուր տի19 հա մա լիր նե րից, մ. թ. ա. 16 –15-րդ դա րե րով թվա-
գրված Թլիի թիվ 59 դամ բա րա նից20: Ազ նե բյուր տի օրի նակ նե րը առանձ նա նում 
են գլխի կի նիս տե րի սուր ընդգծ վա ծու թյամբ: Շքա սեղ նե րի այս տի պի վա ղա-

9 Դեւեջյան 2006, 124, աղ. 6/8, նկ. 112/3։
10 Мартиросян 1964, 54 –55, рис. 20а-1, Гамбашидзе, Квижинадзе 1981, 60, табл. XXXV/20, 

Куфтин 1949, 33 –34, табл. XVII/1.
11 Жоржикашвили, Гогадзе 1974, 96, табл.87/731.
12 Техов 1971, 103, рис. 28.
13 Պետրոսյան 2014, 2, 283, աղ. I/4։
14 Ավետիսյան 2014, 37 –38։
15 Абрамишвили 1978, рис. 19/410, рис. 23/431,432, Абрамишвили, Рамишвили 1976, 27 , 

табл. XX/2.
16 Симонян 1990, 205; Արեշյան եւ այլք, 1979, 212։
17 Khanzadian 1995, 17 –20, pl. 4։1.
18 Badalyan, Avetisyan 2007, 276, pl. IV/15.
19 Bahşaliev 1997, plate VIII/10-13, ІX.
20 Техов 1971, 102 –103, рис. 27 –6, 7; Техов 1980, табл. 24/1, 2, 4.
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գույն օրի նակ նե րը տե սա նե լի են թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի վաղ փու լե-
րում, ին չի մա սին են վկա յում մ. թ. ա. 21 –19-րդ դա րե րով թվագր վող Լո ռի բեր դի՝ 
թիվ 61 եւ 61-1 դամ բա րան նե րից հայտ նա բեր ված նմուշ նե րը21: Քննարկ վող զար-
դա ձեւի գո յա տեւ ման վե րին սահ մանն, ըստ ամե նայ նի, պետք է հա մա րել մ. թ. ա. 
16 –15-րդ դա րե րը: Մեզ հայտ նի ամե նա ուշ տար բե րա կը՝ Մի ջին բրոն զից Ուշ 
բրոն զի անց ման փու լի նյու թե րով, Ցագվ լիի թիվ 40 դամ բա րա նից հայտ նա բեր-
ված օրի նակն է22:

3-րդ տի պը կազ մում են հնգե լուստ գլխի կով օրի նակ նե րը, որոն ցից 
հայտ նի է 3 նմուշ: Այս տի պի շքա սեղ նե րի գլխիկ ներն օժտ ված են մեկ կենտ րո-
նա կան եւ չորս կո ղա յին ելուստ նե րով: Կտրված քում կլոր ձո ղի վե րին՝ լայ նա ցող 
հատ վա ծում ու նեն անց քեր: Ելուստ նե րի չա փերն ու ձեւ ե րը թույլ են տա լիս այս 
տի պը ստո րա բա ժա նել եր կու տար բե րա կի:

ա) տար բե րա կին վե րա բե րող՝ թիվ 750 դամ բա րա նից գտնված օրի նա-
կը չա փե րով առա վել խո շոր է [աղ. 1, նկ. 4]: Ու նի կա նո նա վոր գլխիկ. հա մա-
չափ ելուստ նե րը, ճա ռա գայ թե լով կենտ րո նից, աս տի ճա նա բար լայ նա նում են՝ 
եզ րա փակ վե լով 0.5 մմ տրա մա գիծ ու նե ցող ոսպ նյա կա ձեւ-ու ռու ցիկ մա կե րեւ ույ-
թով: Խրո ցը կտրված քում կլոր է՝ հաս տա ցող մա սի վրա կլոր անց քով: Անց քի 
եւ գլխի կի մի ջա կա հատ վա ծը զար դար ված է երեք ակո սա գո տի նե րով: Թվա-
գրվում է 19 –18-րդ դա րե րով (Մի ջին բրոնզ՝ թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույթ):

բ) տար բե րակ: Թիվ 675 [աղ. 1, նկ. 5] եւ 725 [աղ. 1, նկ. 6] դամ բա րան-
նե րից գտնված երկ րորդ տար բե րա կի նմուշ նե րի գլխիկ նե րի ելուստ նե րը հա-
մե մա տա բար կարճ են, կլո րա վուն եւ ոչ-հա մա չափ: Օրի նակ նե րից մե կի ձողն 
ավե լի եր կար է, կլոր անց քը գլխի կից ներ քեւ՝ ձվա ձեւ հաս տա ցող հատ վա ծում է 
[աղ. 1, նկ. 5]: Թվագր վում է մ. թ. ա. 18 –16-րդ դա րե րով (դամ բա րան նե րից հայտ-
նա բեր ված նյու թե րը բնո րոշ են կար միր բեր դյան եւ սեւ ան-ար ցա խյան մշա կույթ-
նե րին): Ուշ բրոն զի երկ րորդ փու լին բնո րոշ նյու թե րով թիվ 725 դամ բա րա նի 
օրի նա կը հնա րա վոր է թվագ րել մ. թ. ա. 15-րդ դ. վերջ  – 13-րդ դ. առա ջին կե սով:

Հնգե լուստ գլխի կով շքա սեղ նե րի ա) տար բե րա կին մոտ ձեւ ե րով օրի նակ-
ներ ու նենք մ. թ. ա. 18 –16-րդ դա րե րով թվագր վող կար միր բեր դյան մշա կույ թին 
բնո րոշ նյու թե րով Մե ծա մո րի թիվ 57 դամ բա րա նում23, կար միր վան քյան նյու թե-
րով Ն. Վ. Ֆյո դո րո վի հա վա քա ծո ւում24, ինչ պես նաեւ Ուշ բրոն զի առա ջին եւ երկ-
րորդ փու լե րի` մ.թ.ա 16 –15-րդ դա րե րից մին չեւ 13-րդ դ. առա ջին կես թվագր վող 
դամ բա րան նե րում (Ար թի կի թիվ 203, 466, 535, Թլիի թիվ 56, Ցագվ լիի թիվ 9125):

բ) տար բե րա կի նմուշ նե րին կրկնող հատ կա նիշ նե րով շքա սեղ նե րի օրի-
նակ նե րը հայտ նի են մ. թ. ա. 15-րդ դ. երկ րորդ կե սից մին չեւ 13-րդ դ. կեսն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծով թվագր վող Հո ռո մի թիվ 87 դամ բա րա նից26, Թլիի 

21 Դեւեջյան 2006, 124, նկ. 79/2, 80/6։
22 Рамишвили 1981, 52 , табл. XXX/174.
23 Khanzadian 1995, 23 , pl. III/1, pl. 11/1.
24 Bahşaliev 1997, pl. 8/2, 3.
25 Хачатрян 1979, 192, 317; Техов 1980, 9 ,табл. 21, рис.ІІ/9, 8; Рамишвили 1982, 35, табл. XXI.
26 Gevorgyan 2017,146, fig. 1 –3.
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մ. թ. ա. 16 –13-րդ դդ. թվագր վող բազ մա թիվ դամ բա րան նե րից (դամբ. թիվ 27, 
33, 43, 203, եւն27): Հարկ է նշել, որ Բ. Տե խո վը դրանք հա մա րում է տե ղա կան ար-
տադ րանք՝ որ պես կենտ րոն առանձ նաց նե լով Մեծ Լի ախ վիի կիր ճը: Թլիի պե-
ղումն ե րով փաս տագր վել է նաեւ, որ հա մե մա տա բար փոքր չա փե րի՝ հնգե լուստ 
գլխի կով շքա սեղ նե րը ծա ռա յել են որ պես գլխա զարդ, իսկ առա վել խո շոր նե րը 
գտնվել են կմախ քի կրծքա վան դա կի կամ ու սոսկ րե րի մոտ28:

Հնգե լուստ գլխի կով շքա սեղ նե րի՝ մեզ հայտ նի օրի նակ նե րի հա մե մա-
տա կան նե րը ցույց են տա լիս, որ վերն առանձ նաց ված ձեւ ե րից բա ցի՝ տա րա-
ծաշր ջա նում դրանք հան դես են գա լիս բազ մա թիվ տար բե րակ նե րով: Նախ քան 
թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի մի ջին փու լին բնո րոշ նյու թե րով Քա րա շամ բի 
750 դամ բա րա նի պե ղումն ե րը՝ հնգե լուստ գլխի կով շքա սեղ նե րի՝ մեր առանձ-
նաց րած առա ջին տար բե րա կի վա ղա գույն օրի նակ նե րը հայտ նի էին կար միր-
բեր դյան/կար միր վան քյան մշա կույ թով բնո րոշ վող հա մա լիր նե րից: Ակն հայտ է 
նաեւ, որ այս զար դա ձեւն իր բո լոր տար բե րակ նե րով լայն տա րա ծում է ստա նում 
Ուշ բրոն զի վաղ փու լե րում` մ. թ. ա. 15 –13-րդ դա րե րում: Հնգե լուստ գլխի կով 
շքա սեղ նե րի օրի նակ ներ են պեղ վել նաեւ վաղ եր կա թի դա րի հա մա լիր նե րում, 
օրի նակ՝ Հո ռո մի թիվ 124 դամ բա րա նում, Շի րա կա վա նում՝ «ավեր ված դամ բա-
րա նում»29, Թլի ում30:

4-րդ տիպ: Ի տար բե րու թյուն վե րը քննարկ ված շքա սեղ նե րի ան զարդ` 
«պարզ» ձեւ ե րի, ուշ բրոն զի դա րում հայտն վում են մեծ վար պե տու թյամբ եւ 
բարձր ոճով զար դար ված օրի նակ ներ: Սրանց մեջ առանձ նա նում են Քա րա-
շամ բում պեղ ված՝ կա պօ ղով օժտ ված գդա կա վոր շքա սեղ նե րը, որոնք խմբա-
վո րել ենք 4-րդ տի պում: Շքա սեղ նե րի վե րին հատ ված նե րի զար դա բան ված քի 
հո րին ված քա յին տար բե րու թյուն նե րը նկա տի ու նե նա լով՝ դրանք կա րե լի է ստո-
րա բա ժա նել եր կու առան ձին տար բե րակ նե րի: Եր կու նմուշ ներն էլ ու նեն դե պի 
ստո րին ծայ րը աս տի ճա նա բար բա րա կող, կտրված քում կլոր ձո ղից պատ-
րաստ ված խրոց ներ:

ա) տար բե րա կը ներ կա յաց ված է թիվ 613 դամ բա րա նի շքա սե ղով [աղ. 2, 
նկ. 1]: Եր կա րա վուն գլխի կը վե րին հատ վա ծում եզ րա փակ վում է հա տած կոն հի-
շեց նող պսա կով (գդա կով), իսկ ստո րին հատ վա ծում՝ ձո ղը բո լո րող ռե լի եֆ գո-
տի ով, որի վրա «հեն ված» է կա պօ ղը: Պսա կի եւ բո լո րա գո տու մի ջա կա տի րու յթը 
եր կու կող մից հա վե լա զարդ ված է հա կա դիր ուղ ղու թյուն նե րով պտտվող զույգ 
պա րույր նե րի վե րա դիր զար դա պատ կեր նե րով: Շքա սե ղի խրո ցը վեր նա մա սում 
կար ծես թե հար դար ված է ծաղ կա թեր թեր հի շեց նող պատ կե րով (այս հատ վա ծը 
խիստ մաշ ված է): Ուշ բրոն զի ավար տա կան փու լին բնո րոշ նյու թե րով դամ բա-
րա նից գտնված զար դի այս օրի նա կը թվագր վում է մ. թ. ա. 13 –12-րդ դա րե րով:

27 Техов 1977, 41 –42, рис. 16/1, 2; 19/ 1, 9; 21/6-8; 22/ 1, 2; Техов 1980, 7 –8, 11, табл. 8, рис1/1, 2, 
табл. 9 рис. 2/1, 2, табл. 15, рис.2/6 –8, табл.29/1, 2.

28 Техов 1977, 41.
29 Տե՛ս Սարդարապատի հուշահամալիր. Հայոց ազգագրության եւ ազատագրական 

պայքարի պատմության ազգային թանգարան, ՀԱՊԹ, 1978 թ., 266/150, Հ-6։
30 Техов 1977, 41; Gevorgyan 2017, XI, 146.
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բ) տար բե րա կին ենք դա սել թիվ 593 դամ բա րա նից գտնված, իրար 
վրա՝ կրկնապ սակ գլխի կով օրի նա կը [աղ. 2, նկ. 2]: Գլխի կի ավար տա կան՝ կի-
սագն դա ձեւ մա կե րեւ ույ թով պսա կը զար դար ված է խո րա դիր գծե րով, որոնք այն 
բա ժա նում են չորս հա վա սար` կենտ րո նում փո սիկ նե րով զար դար ված եռան-
կյու նի նե րի: Շքա սե ղի գլխի կի ստո րին մա սը կազ մող մյուս պսա կը ձեւ ա վոր ված 
է ռե լի եֆ բո լո րա գո տով, որը վե րին պսա կից եւ խրո ցից սահ մա նա զատ վում է 
երե քա կան ակո սա գո տի նե րով: Ռե լի եֆ բո լո րա գո տու մա կե րեւ ույթն, իր հեր-
թին, պատ ված է մատ նե քա զար դով: Կրկնապ սակ գլխի կի տակ շքա սե ղի ձո ղին 
ուղ ղա հա յաց դիր քով ամ րաց ված է կա պօ ղակ: Դամ բա րա նից հայտ նա բեր ված 
խե ցե ղե նի՝ Ուշ բրոն զի երկ րորդ փու լին բնո րոշ օրի նակ նե րը թույլ են տա լիս 
շքա սե ղի վե րո հի շյալ նմու շը թվագ րել մ. թ. ա. 15-րդ դ. վեր ջից 13-րդ դ. առա ջին 
կեսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծով:

Կա պօ ղով շքա սեղ ներ հայտ նի են Ար թի կի՝ մ. թ. ա.14 –13-րդ դա րե րով 
թվագր վող թիվ 2, 6, 118, 432, 640 դամ բա րան նե րից31, Մու սի ե րի ում դը Մոր գա նի 
պե ղած մի դամ բա րա նից32: Որոշ ընդ հան րու թյուն ներ ու նեն երկ րորդ տար բե-
րա կի օրի նա կը եւ Սա պուրց լեի թիվ 1 դամ բա րա նից գտնված երեք շքա սեղ նե րը, 
որոնք թվագր վում են մ. թ. ա. 14 –12-րդ դա րե րով33: Վե րոն շյալ շքա սեղ նե րից եւ ոչ 
մե կը քա րա շամ բյան տար բե րակ նե րի ան մի ջա կան զու գա հեռ նե րը չեն:

5-րդ տի պին ենք դա սել գա լա րա ձեւ ծալ ված գլխի կով շքա սեղ նե րը, 
որոնք ներ կա յաց ված են եր կու՝ օղա կա ձեւ/ձվա ձեւ ոլոր ված կամ ծալ ված վեր նա-
մաս ու նե ցող տար բե րակ նե րով:

ա) տար բե րա կում ընդգրկ ված է 4 շքա սեղ, որոն ցից եր կու սը գտնվել 
են՝ թիվ 251, եւ մե կա կան օր նա կով՝ թիվ 625 եւ 678 դամ բա րան նե րից: Այս տար-
բե րա կի շքա սեղ նե րի գլխիկ նե րը ստաց վել են կլոր ձո ղի վե րին հատ վա ծը տա-
փա կեց նե լու, ապա ոլո րե լու մի ջո ցով: Թիվ 251 դամ բա րա նի օրի նակ նե րում 
շքա սե ղի 1.5 պտույ տով գա լա րա փաթ գլխիկ նե րը քիչ գո գա վոր են [աղ. 2, նկ. 6, 
7]: Եր կու շքա սեղ ներն էլ ձեւ ով եւ չա փե րով (գլխի կի լայ նու թյուն, ձո ղի հաս տու-
թյուն, եւն) մի մյանց ճիշտ կրկնօ րի նակ են: Թիվ 625 [աղ. 2, նկ. 4] եւ 678 [աղ. 2, 
նկ. 5] դամ բա րան նե րի շքա սեղ նե րը պատ րաստ ված են շատ ավե լի բա րակ, թե-
թեւ ձո ղից, ու նեն ողորկ մա կե րես: Այս եր կու սը իրա րից տար բեր վում են խրոց-
նե րի տրա մագ ծով եւ գա լա րա փաթ գլխիկ նե րի պտույտ նե րի քա նա կով (625-ի 
գլխի կը ոլո րած է մեկ, իսկ 678-ինը՝ 1.5 պտույտ): Քննարկ վող տար բե րա կի քա-
րա շամ բյան բո լոր օրի նակ ներն էլ հայտ նա բեր վել են Ուշ բրոն զի ավար տա կան 
փու լին բնո րոշ (մ. թ. ա. 13 –12-րդ դդ.) նյու թե րով դամ բա րան նե րում:

Ոլո րուն գլխի կով շքա սեղ նե րի վաղ օրի նակ նե րը, տա րա ծաշր ջա նում 
հայտն վե լով վաղ բրոն զի դա րաշր ջա նում34, զանգ վա ծա յին տա րա ծում են ստա-
նում մի ջին եւ ուշ բրոն զի դա րե րում (տե՛ս, օրի նակ, Սամ թավ րո յի թիվ 16, Վե րին 
Նա վե րի թիվ 9, Ար թի կի թիվ 109, Շի րա կա վա նի թիվ 58 եւ թիվ 88 դամ բա րան-

31 Хачатрян 1979, 109, 112, 160, 301, 402; Хачатрян 1975, 186 –187, рис. 91.
32 Morgan de 1889, 123, fig. 98.
33 Абрамишвили и др. 1980, 49 –50, табл. XXІX.
34 Սարդարյան 1967, 164, աղ. XLVI/6։
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նե րից35, եւն): Քննարկ վող տի պին վե րագ րե լի՝ Թա լի նի թիվ 57 դամ բա րա նից 
գտնված օրի նա կը թվագր վում է մ. թ. ա. 12 –11-րդ դա րե րով36: Շքա սեղ նե րի այս 
տի պին բնո րոշ մե ծա քա նակ օրի նակ ներ հայտ նի են Վրաս տա նի՝ մ.թ.ա 14 –13-
րդ դդ., ինչ պես նաեւ մ. թ. ա. 12 –10-րդ դդ. հու շար ձան նե րից37:

բ) տար բե րա կը ներ կա յաց ված է թիվ 455 դամ բա րա նից գտնված՝ ծալ-
ված գլխիկ ու նե ցող շքա սե ղով [աղ. 2, նկ. 3]: Գլխի կը ստաց վել է ձո ղի վե րին 
հատ վա ծը մին չեւ թի թեղ ստա նա լու աս տի ճա նը ծե ծե լու եւ խրո ցի վրա կիպ ծա լե-
լու մի ջո ցով այն պես, որ գա գա թին մի ջան ցիկ անցք է գո յա ցել: Խրո ցը կտրված-
քում գրե թե ուղ ղան կյուն է, դե պի ստո րին ծայ րը աս տի ճա նա բար բա րա կում է: 
Դամ բա րա նից հայտ նա բեր ված խե ցա նոթ նե րի տե սա կա նին բնո րոշ է Ուշ բրոն-
զի երկ րորդ փու լին (մ. թ. ա. 15-րդ դ. վեր ջից 13-րդ առա ջին կես): Մեզ առայժմ 
հայտ նի չէ քննարկ ված տար բե րա կի որեւէ զու գա հեռ:

6-րդ տի պին ենք դա սել թիվ 444 դամ բա րա նի՝ սրա ցող վեր նա մա սով 
շքա սե ղը [աղ. 3, նկ. 3]: Խրո ցը հա տույ թում կլոր է, վե րին մա սում ու նի լայն բաց-
ված ձվա ծիր անցք: Անց քից վե րեւ շքա սե ղի ձո ղի շա րու նա կու թյու նը կազ մող՝ 
բթա ցող ծայ րով վեր նա մա սը նույն պես կտրված քում կլոր է: Նշված զար դե րը 
տար բեր հու շար ձան նե րում գտնվել են բա ղադ րյալ` վեր նա մա սին ագուց ված 
ոս կուց, ար ծա թից, ան տի մո նից կամ ծո վախ խուն ջից գլխիկ նե րով: Կար ծում 
ենք, որ քա րա շամ բյան այս օրի նա կը նույն պես ու նե ցել է բա ղադ րյալ գլխիկ: 
Թիվ 444 դամ բա րա նում ար ձա նագր ված իրա վի ճա կը թույլ է տա լիս եզ րա կաց-
նել, որ այս տեղ առն վազն երեք ան գամ թա ղում է կա տար վել: Եր կա թի լայն 
յու րաց ման շրջա նում կա տար ված թաղ ման հե տեւ ան քով հիմն ո վին խա թար վել 
է վաղ եր կա թի դա րին բնո րոշ նյու թե րի բե կոր նե րով վե րա կանգն վող նա խորդ 
թա ղու մը, որն էլ, իր հեր թին, հիմն ո վին խա թա րել էր սկզբնա կան` Ուշ բրոն զի 
վաղ փու լի թա ղու մը: Շքա սե ղի տար բեր մա սե րը բաց վել են բազ մա կի ան գամ 
խա թար ված շեր տի տար բեր հատ ված նե րից, ին չը թույլ չի տա լիս այն հստակ 
շաղ կա պել վե րո հի շյալ փու լե րի մա սին վկա յող նյու թե րին, եւ քննարկ վող նյու թի 
թվագ րու թյան հար ցը դարձ նում է խնդրա հա րույց:

Այս տի պի շքա սեղ ներ հայտ նի են թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի վաղ 
փու լե րին բնո րոշ նյու թեր ու նե ցող Ներ քին Նա վե րի թիվ 4 դամ բա րա նից, որը 
Հ. Սի մո նյա նը վե րագ րել է մի ջին բրոն զի դա րի ամե նա վաղ փու լին եւ թվագ-
րել մ. թ. ա. 25 –23-րդ դա րե րով38, Մո զի թիվ 2 դամ բա րա նից՝ սնկա ձեւ գլխի կով 
շքա սե ղի հետ39: Քննարկ վող շքա սե ղի զու գա հեռն ու նենք նաեւ մ. թ. ա. 17 –16-
րդ դա րե րով թվագր վող, կար միր բեր դյան մշա կույ թին վե րագ րե լի Մե ծա մո-
րի թիվ 31 դամ բա րա նից՝ բրգա ձեւ գլխի կով շքա սե ղի հետ40: Ի տար բե րու թյուն 

35 Садрадзе 1993, табл. IV; Սիմոնյան 2006, Ա, 80 –81,աղ. XVI; Хачатрян 1979, 36, 156; 
Թորոսյան եւ այլք 2002, 48, 58, աղ. XXX/7, XXXVIІI/3։

36 Ավետիսյան, Ավետիսյան 2006, 38 –39, 53, աղ. 62 /5։
37 Тушишвили 1981, 91 –94, табл. XLI/15, 18, 28, XLIII/16, 28; Тушишвили и др.1982, 23 –26, 

табл. XXIX/7,8; Техов 1977, 148 –150, рис. 106/ 17, 18, 20 –22.
38 Սիմոնյան 2010, 7 –17, նկ. 3 –6։
39 Xnkikyan 2002, 23, pl. IV/14.
40 Khanzadian 1995, 19 –20, pl. 4։2.
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Քա րա շամ բի օրի նա կի՝ վեր ջի նիս գլխի կի ծայ րը սրված է, ինչ պես Ցագվ լի ից 
հայտ նի օրի նակ նե րի նը, որոնք՝ նշված սրա ցող մա սի վրա կրել են ան տի մո նից 
(ծա րիր, սուր մա) բրգա ձեւ գլխիկ ներ եւ վե րագր վել են մի ջի նից ուշ բրոնզ ան ցու-
մա յին փու լին41: Ցագվ լիի թիվ 91 դամ բա րա նից էլ գտնվել է քա րա շամ բյա նի ձեւը 
կրկնող օրի նա կը, որը թվագր վում է ուշ բրոն զի վաղ փու լով42: Դամ բա րա նից 
հայտ նա բեր ված առա վել վաղ` Ուշ բրոն զին բնո րոշ նյու թե րը եւ բեր ված հա մե-
մա տա կան նե րը թույլ են տա լիս շքա սե ղի քննարկ վող նմու շը թվագ րել ուշ բրոն-
զի վաղ փու լով` մ. թ. ա. 15 –14-րդ դա րե րով:

Վե րը դի տար կե ցինք քա րա շամ բյան շքա սեղ նե րի՝ մի ջին եւ ուշ բրոն զի 
դա րաշր ջան նե րի տար բեր փու լե րին բնո րոշ ձեւ ե րը: Հա ջոր դիվ ներ կա յաց վե լիք 
վեր ջին եր կու տի պե րը հա մալ րում են շքա սեղ նե րի՝ եր կա թի դա րում տա րա ծում 
գտած օրի նակ նե րի շար քե րը:

7-րդ տիպ: Մ. թ. ա. 12 –11-րդ դա րե րով թվագր վող թիվ 182 դամ բա րա-
նից գտնված քա ռա կող գլխիկ ու նե ցող շքա սե ղը դա սել ենք այս տի պին [աղ. 3, 
նկ. 4]: Այն ու նի ուղ ղան կյուն՝ չորս կո ղե րը հո րի զո նա կան կարճ գծիկ նե րով ոճա-
վոր ված վեր նա մաս եւ կտրված քում կլոր հաստ խրոց: Գլխի կից ձո ղի անց ման 
հատ վա ծում շքա սեղն ու նի կլոր անցք: Քա ռա կող վեր նա մա սի եւ խրո ցի չա փե րի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը գրե թե հա վա սար է:

Այս տի պի զու գա հեռ նե րը հայտ նի են դը Մոր գա նի պե ղած Մու սի ե րիի 
ամե նա վաղ դամ բա րան ներց43, Սա ֆար Խա րա բա յի մ. թ. ա. 12 –9-րդ դա րե րին 
բնո րոշ նյու թե րով հայտ նի թիվ 20 եւ 34, Դմա նի սիի դամ բա րա նա դաշ տի՝ Ուշ 
բրոնզ – Վաղ եր կա թի թիվ 4 դամ բա րան նե րից44, եւն: Բեր ված զու գա հեռ նե-
րը ցույց են տա լիս, որ այս տի պը, ուշ բրոն զի վեր ջին շրջա նում հայտն վե լով, 
առա վել լայն տա րա ծում է ստա նում վաղ եր կա թի դա րում եւ առա վել հայտ նի է 
Վրաս տա նի հու շար ձան նե րից:

8-րդ տի պին ենք դա սում կեն դա նա կերպ երկ ճյուղ գլխի կով շքա սեղ նե-
րը: Գտնվել են թիվ 644 եւ 674 դամ բա րան նե րից, հայտ նի են եր կու՝ կեն դա նա-
գլուխ եւ թռչնագ լուխ տար բե րակ նե րով [աղ. 3, նկ. 1, 2]: Եր կու օրի նակ նե րում էլ 
կեն դա նի նե րի/թռչուն նե րի՝ հա կա դիր կող մեր ուղղ ված գլուխ նե րը ճյու ղա վոր-
վում են կտրված քում ձվա ձեւ հիմ քից:

ա) տար բե րա կում [աղ. 3, նկ. 1] կե նա դա նի նե րի գլուխ ներն ար տա հայտ-
ված են լավ ուր վագծ ված ականջ նե րով եւ սրա ցող դնչով: Երախն ընդգծ ված է 
փոք րիկ ակո սի մի ջո ցով: Դրանք ճյու ղա վոր վում են եռան կյու նա ձեւ հիմ քից, որն 
էլ կենտ րո նում կրում է հիմ քի ձեւը կրկնող անցք: Հիմ քի տակ՝ ձո ղի վեր նա մա-
սում, շքա սե ղը գո տե զարդ ված է 4 ակոս նե րով: Շքա սե ղի սրա ցող ծայ րով խրո-
ցը կտրված քում կլոր է:

41 Рамишвили 1981, 55, табл.XXIX/205.
42 Рамишвили 1982, 35, табл. XXІ.
43 Morgan de 1889, 118, fig. 90.
44 Куфтин 1941, 65, 70, таб. XXXVIІI, рис. 80-2; Кахиани и др. 1985, 30, табл. XXXIV.
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բ) տար բե րա կին վե րա բե րող օրի նա կում զույգ թռչուն նե րի գլուխ նե րը 
ներ կա յաց ված են կլոր, ռե լի եֆ, լավ ար տա հայտ ված աչ քե րով, տա փակ, լայն, 
փոքր-ինչ բաց ված կտուց նե րով, կարճ պա րա նոց նե րով [աղ. 3, նկ. 2]: Գլուխ նե-
րը ճյու ղա վոր վում են սե ղա նա ձեւ հիմ քից, որի կենտ րո նում կա ձվա ձեւ անցք: 
Շքա սե ղի խրո ցը վե րին հատ վա ծում` սե ղա նա ձեւ հիմ քի տակ, ոճա վոր ված է 
տա կա ռա ձեւ մա կե րեւ ույ թով գնդի կա զար դե րով: Դամ բա րան նե րից հայտ նա բե-
րած գույ քի տե սա կա նին զու գորդ վում է Հ. Մար տի րո սյա նի առանձ նաց րած վաղ 
ու րար տա կան հա մա լիր նե րի նյու թե րի հետ, ին չը թույլ է տա լիս այս շքա սեղ նե-
րը թվագ րել ոչ վաղ, քան մ. թ. ա. 8-րդ դա րով:

Երկ ճյուղ կեն դա նա կերպ գլխի կով շքա սեղ նե րի զու գա հեռ նե րը հայտ նի 
են Աստ ղի բլու րից (Եղ նիկ ներ, մ. թ. ա. 7 –6-րդ դդ.)45, Ծո վակ (հնում՝ Զա ղա լու) 
գյու ղի տա րած քում Ե. Լա լա յա նի պե ղած դամ բա րա նից46, Տախ տի ձի րիի թիվ 
5 դամ բա րա նից47, որ տե ղի օրի նա կը ոճա վո րու մով Քա րա շամ բի թռչնագ լուխ 
շքա սե ղի գրե թե կրկնօ րի նակն է, բայց՝ դրա խո յագ լուխ տար բե րա կը, Սեր ժեն 
Յուր տի թիվ 35 դամ բա րա նից (եր կու օրի նակ, ձի ե րի գլուխ ներ նույն կա ղա պա-
րից, 9-րդ դ. վերջ  – 8-րդ դ.) եւ այլ հու շար ձան նե րից: Ընդ հա նուր առ մամբ, մին չեւ 
20-րդ դա րի 80-ական նե րը մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա տվյալ-
նե րով երկ ճյուղ շքա սեղ ներ՝ զար դար ված ձի ե րի, խո յե րի, եղ նիկ նե րի գլուխ նե-
րով, մեծ քա նա կու թյամբ գտնվել էին Հյու սի սա յին Կով կա սի հու շար ձան նե րից, 
եւ շատ քչե րը՝ Հա յաս տա նից ու Վրաս տա նից, ին չը որոշ ու սումն ա սի րող նե րի 
հիմք է տվել այս տի պը վե րագ րե լու կո բա նյան մշա կույ թին՝ թվագ րե լով այն 
մ. թ. ա. 10 –5-րդ դա րե րով48:

Եզ րա փա կում
 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ շքա սեղ նե րի դա սա կարգ մա նը 

միտ ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րը կա րեւ որ վում են մի շարք առումն ե րով:
Քա նի որ շքա սեղ նե րը դի տարկ վում են որ պես՝ ա) գլխա զարդ եւ բ) հա-

գու կա պի պի տույք` հա գուս տի մաս, հե տեւ ա բար դամ բա րան նե րում շքա սեղ նե րի 
տե ղադ րու թյան եւ հա մա տեքս տի փաս տագ րումն ե րը հա ճախ թույլ են տա լիս վե-
րա կազ մել թաղ ված հան գու ցյա լի գլխի հար դա րանքն ու հա գուս տը: Սրանք էլ, 
իրենց հեր թին, ազ գա բա նա կան եւ մշա կու թա բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի փաս տագր ման կա րեւ որ բա ղադ րա տարր են: Ավե լին, թա ղումն ու ղեկ ցող 
գույ քի տե սա կա նու այլ նմուշ նե րի հետ մի ա սին՝ այս զար դա տե սա կը (թաղ ման 
ծե սի հա մա տեքս տում) ցու ցիչ է տվյալ հան րույ թի սո ցի ա լա կան եւ սե ռա տա րի-
քա յին տար բե րակ վա ծու թյան ու կա ռուց ված քի վե րա կազ մու թյան հա մար:

Այս առն չու թյամբ ու շագ րավ է Քա րա շամ բի թիվ 182 դամ բա րա նում in 
situ բաց ված պատ կե րը: Թաղ ման խցում ամ փոփ ված՝ հա սուն տա րի քի տղա-

45 Есаян 1968, 90, табл. IV/10; Есаян 1976, 152 –153, табл.140, рис. 10.
46 Լալայան 1931, 183, նկ. 159։
47 Gogibiridze 2008, 169, pl. I/5.
48 Козенкова 1972, 12 –15, рис. 1/6, 7.
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մարդն, ըստ ամե նայ նի, զին վո րա կան վեր նա խա վի ներ կա յա ցու ցիչ է. ու ղեկ-
ցող գույ քի կազ մում առ կա են նաեւ դա շույն, նի զակ: Շքա սեղն ար ձա նագր վել է 
կմախ քի գան գի մոտ, որին կիպ գտնվել է նաեւ մի զրա հա կո ճակ: In situ պատ-
կե րից երեւ ում է, որ այս եր կուսն օգ տա գործ վել են մի մյանց հա մադ րու թյամբ:

Դաս դաս ված եւ տի պա բա նա կան մի ա վոր նե րի զու գա հեռ նե րով ներ-
կա յաց ված շքա սեղ նե րը խիստ զգա յուն ցու ցիչ են որո շա կի հնա գի տա կան 
մշա կույթ նե րի տե ղա յին-ժա մա նա կագ րա կան, տե ղա յին-տա րա ծա կան դրսեւ ո-
րումն ե րի: Հատ կան շա կան են թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի գույ քի կազ մում 
առա ջին ան գամ ար ձա նագր ված շքա սեղ նե րի նմուշ նե րը, որոնք լրաց նում են 
դրանց մշա կու թա-ժա մա նա կագ րա կան պատ կա նե լու թյան մա սին մինչ օրս ու-
նե ցած մեր պատ կե րա ցումն ե րը:

Որ պես դե կո րա տիվ-կի րա ռա կան ար վես տի հե տաքրք րա կան նմուշ-
ներ՝ խնդրո առար կա զար դա տե սա կը տվյալ հան րույ թի գե ղար վես տա կան 
ըն կա լումն ե րի, շրջա կա աշ խար հի գե ղար վես տա կան ար տա ցոլ ման ու սում-
նա սի րու թյան կա րեւ ո րա գույն աղ բյուր է: Ու շագ րավ նմուշ ներ են նաեւ երկ ճյուղ 
կեն դա նա կերպ գլխի կով շքա սեղ նե րը: Այս տի պին առա վել մոտ օրի նակ նե րը 
հայտ նի են Հյու սի սա յին Կով կա սից (Հա յաս տա նի տա րած քում ու նենք հա տու-
կենտ նմուշ ներ): Այ դու հան դերձ, քա րա շամ բյան օրի նակ նե րը ոճա կան հատ կա-
նիշ նե րով, ներ կա յաց ված կեն դա նա տե սակ նե րով ակն հայ տո րեն տար բեր վում 
են նշված նե րից եւ, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, պետք է վե րագր վեն լճա շեն-
մե ծա մո րյան մշա կույ թին:
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Տ. Է. Հա րու թյու նյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Քա րա շամ բի հնա վայ րի նո րա հայտ շքա սեղ նե րի  
ժա մա նա կագ րու թյու նը եւ տի պա բա նու թյու նը

Հիմ ա բա ռեր՝ Քա րա շամբ, շքա սեղ, զարդ, հա գուստ, բրոն զի դար, վաղ եր-
կա թի դար, դե կո րա տիվ-կի րա ռա կան ար վեստ:

Քա րա րա շամ բի՝ 2009 –2016 թթ. պեղ ված դամ բա րան նե րից հայտ նա բեր ված շքա սեղ նե րի ձեւ 
ա կազմ հատ կա նիշ նե րի հա մադ րու թյու նը հիմք ըն դու նե լով՝ առանձ նաց րել ենք շքա սեղ նե րի 
8 մոր ֆո տի պեր, որոնք, իրենց հեր թին, հան դես են գա լիս տար բե րակ ներ կազ մող օրի նակ-
նե րով: Հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննար կել ենք յու րա քան չյուր օրի նա կի թվագ րու թյան 
հիմն ա վոր ման, մշա կու թա յին պատ կա նե լու թյան եւ առանձ նաց ված տար բե րակ նե րի ու տի-
պե րի տա րած քա յին ընդգրկ մանն առնչ վող հար ցե րը:

T. E. Harutyunyan
Institute of Archaeology and Ethnography

Chronology and Typology of the Newly Discovered Pins  
of the Karashamb Site

Keywords: Karashamb, pin, decoration, clothes, Bronze Age, Early Iron Age, deco-
rative and applied arts.

Taking into account the morphological characteristics of the pins found during the excavations of 
burial chambers in Karashamb between 2009 –2016, we have classified those into 8 types which are 
further subcategorized into representative variants. We have laid out a detailed discussion of the 
issues associated with the criteria underlying the dating of each sample, as well as problems with de-
fining the cultural and geographical identity of these samples. Summarizing our observations aimed 
at proposing a typological classification of the items in discussion, we can note the following: accord-
ing to the current literature, the importance of the research on classification of pins is determined 
by several factors. First of all, pins can be considered as: a) hair accessories or b) clothing accessories. 
This being said, the pins found in burial chambers often allow us to determine and reconstruct the 
hairstyle and the clothes of the buried person which are important for defining ethno-cultural char-
acteristics in general. Moreover, alongside the other accompanying items found in burial chambers, 
this decoration (in the context of burial rites) is suggestive of social differences and of the sex and 
age ratio in the given community. The burial tomb № 182 in Karashamb is of particular interest in 
this respect. Apparently, the adult male buried in this tomb represents the high military class: a 
dagger and a lace were found among other items in this tomb. A pin was found near the skull. An 
armor button was located right next to the pin. The in situ image shows that the two items were 
used together. The typological comparative framework allows the pins in discussion to be regarded 
as chronological and geographical indicators of the given archaeological culture. Of particular inter-
est in this context are the pins discovered in the Trialeti-Vanadzor culture which allow us to have a 
more accurate understanding of the temporal and cultural pertinence of these items. As samples of 
Applied Arts, these decorations are of paramount importance for studies of the artistic perception 
and depiction of the world by the members of the given society. The pins with bifurcated animal 
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heads are also of major interest. These samples are mostly found in Northern Caucasus (they are rare 
in the territory of Armenia). It should be mentioned that the samples discovered in the Karashamb 
site are significantly different in style and in the types of depicted animals. They should most prob-
ably be attributed to the Lchashen-Metsamor culture.

Т. Э. Арутюнян
Институт археологии и этнографии

Хронология и типология новонайденных карашамбских булавок
Ключевые слова։ Карашамб, булавки, украшения, одежда, эпоха бронзы,  
эпоха раннего железа, декоративно-прикладное искусство.

Исходя из морфологических особенностей булавок, обнаруженных во вре мя раскопок 
погребальных камер в Карашамбе в 2009 –2016 гг., их можно клас сифицировать на 8 типов, 
которые в свою очередь подразделяются на отдельные варианты. В статье подробно рас смо-
трены вопросы, связанные с критериями, лежащими в ос нове датировки каждого образца, а 
также с определением их культурной и географической идентичности. Резюмируя наши на-
блю дения, напра вленные на предложение типологической классификации обсуждаемых 
пред метов, можно отметить следующее։ важность исследования по классификации булавок в 
те кущей литературе определяется несколькими факторами. Прежде всего, булавки рас смат-
риваются как։ a. украшения для волос и б. как деталь одежды, ее часть. При этом булавки, 
най денные в погребальных камерах, часто позволяют опре де лить и восстановить в какой-то 
степени головной убор/прическу и одежду погребен ного человека, которые важны для 
определения этнокультурных характеристик в це лом. Помимо этого, наряду с другими 
сопровождаующими предметами, найденными в погребальных камерах, это украшение (в 
контексте погребального обряда) выступает в качестве индикатора для восстановления струк-
туры социальных и половозрастных различий данного общества. В свете сказанного весьма 
интересна представшая in situ картина погребения № 182 Карашамба. Погребенный взрослый 
мужчина – пред ставитель высшего военного сословия։ среди сопутствующего инвентаря 
имеет ся также кинжал и копье. Булавка находилась возле черепа, а рядом с булавкой была 
выявлена броневая пуговица. Из открывшейся картины in situ видно, что эти два предмета 
были использованы в сочетании друг с другом. Сравнительная типология позволяет рассмат-
ривать булавки в качестве хронологических и географических по казателей данной археоло-
гиче ской культуры. В этой связи следует отметить, что образцы, впервые обнаруженные в 
триалетско-ванадзорской культурной среде, до пол няют наше представление о культурно-
хро нологической принадлежности этих образ цов. Особый интерес представляют и булавки с 
навершиями в виде парных головок животных/птиц. Эти образцы в основном встречаются на 
Северном Кавказе (они редко встречаются на территории Армении). Следует отметить, что 
образцы, найденные в Карашамбе, значительно отличаются по стилю и типам изображенных 
жи вот ных. Скорее всего их следует отнести к Лчашен-Мецаморской культуре.
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