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14
Ավե տիս Գրի գո րյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ

Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նի ան տիկ  
և միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րը

Հոդ վա ծը նվիր ված է Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նի ան տիկ և միջ նա դա րյան հու շար
ձան նե րի ու սում ա սի րու թյան պատ մու թյա նը՝ մաս նա վո րա պես վեր ջին տա րի
նե րին իրա կա նաց ված հնա գի տա կան պե ղում ե րի և հե տա խու զա կան աշ խա
տանք նե րի ար դյունք նե րին:
Այդ հու շար ձան նե րում 19062015 թթ. աշ խա տած շուրջ մե կու կես տաս նյակ գի տա
կան ար շա վախմ բե րի կա տա րած պատ մահնա գի տա կան և մշա կու թա բա նա կան 
ուսումասիրու թյուն ներն էա պես ավե լաց րել են գի տե լիք նե րը տա րա ծաշր ջա նի 
պատ մու թյան և մշա կույ թի վե րա բե րյալ: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ 
տա րա ծաշր ջա նը գտնվե լով առևտ րա կան կա րև որ ճա նա պարհ նե րի խաչ մե րու
կում` հան դի սա ցել է ռազ մա վա րա կան հան գույց, ինչն էլ նպաս տել է նրա տնտե
սա կան և մշա կու թա յին վե րել քին:
Բանալի բառեր. անտիկ և միջնադարյան հուշարձաններ, Սոթքի շրջան:

Avetis Grigoryan
Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

The History of Investigation of Antique  
and Medieval Sites of the Sotk Region 

The article is devoted to the history of investigation of Antique and Medieval period 
sites of the Sotk region and particularly to the results of archaeological excavations 
and surveys of recent years. Since 1906 to 2015 over a dozen expeditions realized ar
chaeological and culturehistorical researches in the region which demonstrate the sig
nificantly increasing knowledge towards its history and culture. Those researches have 
shown that the region being situated in the crossings of important commercial route, 
was a strategic center, which promoted to its economic and cultural growth.
Key words: Sotk Region, Classical and Medieval period sites.

Аветис Григорян
Античные и средневековые памятники региона Сотк

Данная работа посвящена истории изучения античных и средневековых памят
ников региона Сотк. С 1906 г. до 2015 г. здесь работали больше десятка научных  экс
педиций, археологические и исторические  исследования  существенно увеличили 
знания о прошлом античной и средневековой Армении. Эти исследования пока
зы вают, что регион являлся узловым пунктом находясь на перекрестке важных 
торговых путей, что привело к экономическому и культурному процветанию ре
гиона.
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Պատ մա աշ խար հագ րա կան ակ նարկ
Սև ա նա լճի հա րա վա րև ե լյան ավա զա նը հնում կազ մում էր պատ մա կան 

Սոդք գա վա ռի մա սը: Այն գտնվում է ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զում. շրջա փակ
ված է Արե գու նու, Սև ա նի, Արև ե լյան Սև ա նի և Վար դենի սի (Ռմբոս տյան) լեռ
նաշղ թա նե րով1: Գա վա ռի սահ ման նե րը արև ել քում ընդգր կում էին նաև Լև ո
նա գե տի ու Թար թա ռի վեր նա հո վի տը (Մռա վից մին չև Ծավ դե ից լեռ նաշղ թա)՝ 
ներ կա յումս ԼՂՀ Նոր Շա հու մյա նի շրջան2: Հնա գույն ժա մա նակ նե րից սկսած 
գա վառն ու նե ցել է կա րև որ ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն. Սոթ քով էր 
անց նում առևտ րա կանքա րա վա նա յին ԴվինՊար տավ ճա նա պար հը, որով 
իրար էին մի ա նում Հա րա վա յին և Արև ե լյան Կով կաս նե րը: Այս տեղ են գտնվել 
այդ ճա նա պար հի կա րև որ ռազ մա վա րա կան կե տեր հան դի սա ցող «ազատ 
քա ղա ք» Մա քե նի սը3, ճա նա պար հա յին կա յանքա րա վա նա տուն Զա ու թի սը, 
Մեր ձա վոր Արև ել քի ամե նա մեծ՝ Սոթ քի ոս կու հան քա վայ րե րը, իշ խա նա նիստ 
կենտ րոն ներ Ծար, Մեծ Մաս րիկ (նախ կի նում՝ Մեծ Մազ րա)4 և Սոդք ավան նե
րը (ման րա մասն տե՛ս Մա նան դյան 1936: 194204; նույ նի` 1940: 89; Հա րու թյու
նյան 1960: 6; Հա կո բյան 1966: 9395; Հա րու թյու նյան 1968: 212220; Մա նան դյան 
1984: 192218; Բար խու դա րյան 1973: 289384; Բար խու դա րյան 1982: 217226; 
Կա րա պե տյան 1986: 232237; Ժամ ո չյան 2005: 4046; Գրի գո րյան 2016: 6671): 

1 Օգտակար խորհուրդների և քննարկումերի համար խորին շնորհակալություն եմ 
հայտնում Հուսիկ Մելքոնյանին, Ինեսա Կարապետյանին, Հայկ Հակոբյանին, Ալեք
սանդր Յակոբեանին և Արսեն Բոբոխյանին:

2 Սոթք գավառի վերաբերյալ, որն ըստ «Աշխարհացոյցի» ընդգրկված էր Սյունիք աշ
խար հի մեջ, տեղեկություններ են հաղորդում ուրարտական սեպագիր և արամեական 
արձանագրությունները (վերջիններս թողնված են արտաշիսյան հողաբաժան սահ մա
նաքարերի վրա), անտիկ և միջնադարյան պատմիչներ Կլավդիոս Պտղոմեոսը, Մով սես 
Խորենացին, Ագաթանգեղոսը, Եղիշեն, Սեբեոսը, Մովսես Կաղանկատվացին, Աբու Իս
հակ ալԻսթախրին, Շամսուդդին ալՄուկադդասին, Գրիգոր Այրիվանեցին, Ամե նայն 
Հա յոց կաթողիկոս Հովհաննես Զ Սսեցին, Վարդան Արևելցին, Ստեփաննոս Օր բել
յանը, Մովսես Երեցը, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին, տեղա գիր ներ 
Ղու կաս Ինճիճյանը, Հովհաննես եպս. Շահխաթունյանցը, Աղվանից կաթողիկոս Սար
գիս արքեպս. Ջալալյանցը, Մակար Բարխուտարյանցը, Մեսրոպ արքեպս. Սմբատ յան
ցը, Ալեքսեյ Իվա նովսկին, Ղևոնդ Ալիշանը, Կարապետ եպս., Մեսրոպ արքեպս. Տեր
Մովսիսյանը (Ման րամասն տե՛ս Ալիշան 1893: 6376; Բարխուտարեանց 1893: 46; Սմբա
տեանց 1895: 626634; Պետրոսյան 1984: 175184; Հարությունյան 1995: 191208; Հակոբ
յան, Հմայակյան, Կարապետյան 2001: 18; Հմայակյան 2002: 7275; Աբգարյան 2004: 92; 
Յակոբեան 2009: Գևորգյան 2013; Ивановский 1911. 2130; Бархударян 2011. Hakobyan; 
Hmayakyan 2008. 181189):

3 Հայտնի էր Մաքենյաց վանքի դպրոցը, որի սաներն են եղել Սողոմոն Ա Գառնեցի կա
թո ղիկոսը, Ստեփաննոս վարդապետը, ծնունդով սոթքեցի Մաշտոց Ա Եղվարդեցի 
կաթողիկոսը և ուրիշներ:

4 Մեծ Մասրիկը գավառի նշանավոր կենտրոններից էր, ուր այցելեց նաև շահ Աբասը՝ 
1606 թվականին, և հատուկ հրովարտակով արտոնություններ շնորհեց ՄելիքՇահ նա
զար յան նե րին, նվիրեց Վարանդայի մելիքությունը, բազմաթիվ ուրիշ գյուղեր ու դաս
տա կերտեր: Մեծ Մասրիկում է գտնվում ՄելիքՇահնազարյանների տոհմական գերեզ
մանատունը: Գյու ղից հայտնի են շուրջ 5 տասնյակ հրատարակված վիմագրեր և հար
յուրից ավել խաչքարեր:
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Արա րա տյան դաշ տը Ար ցա խին և Կու րի ստո րին հո սան քի տնտե սա կան ու 
մշա կու թա յին կենտ րոն նե րին մի աց նող քա րա վա նա յին ճա նա պար հը հաս նե
լով Սոդք գա վառ` ճյու ղա վոր վում էր երեք ու ղու: Առա ջին ճա նա պար հը Այրք 
գյու ղով (Վե րին Շոր ժա յի լեռ նանց քով 2751 մ) մտնում էր իշ խա նա նիստ Ծար, 
մյու սը Թար թա ռի հո վիտ էր իջ նում Սոդք ավա նի և համանուն լեռ նանց քի 
(2400 մ) վրա յով, ապա մի ա նա լով առա ջի նին՝ հաս նում Պար տավ: Եր րորդ ճա
նա պար հը Սև ա նի լեռնաշղթայի վրայով իջ նում էր Փա ռի սոս ավան և մտնում 
Կու րի ավա զան (Բար խու դա րյան 1973: 58):

Սոդք գա վա ռը, որ կոչ վել է նաև Ծավ դեք, Ար տից կամ Ռմբոս տե ան, Ար
տա շի սյան նե րի և Ար շա կու նի նե րի շրջա նում առան ձին վար չա կան մի ա վո րի 
(փո խար քա յու թյան)՝ ամ բողջ Ար ցախն իր մեջ ընդգր կող «Ծաւ դէ աց ւոց իշ
խա նու թե ա ն» կենտ րոնն էր, իսկ նրանց ան կու մից հե տո մի աց վեց Սյու նիք 
նա հան գին (Երե մյան 1960: 4152; Երե մյան 1963: 80; Մել քո նե ան 1993: 2329; 
Ու լու բա բյան 1994: 911): 9րդ դա րում Սոթք գա վառն անց նում է Խա չե նի իշ
խա նու թյա նը, իսկ դա րա կե սին դառ նում նաև նրա կենտ րո նա կան գա վա ռը, 
որ տեղ իշ խում էին Առան շա հիկ նե րը: 1011րդ դդ. Սոթքն ընդգրկ ված էր Փա ռի
սո սի թա գա վո րու թյան կազ մում (Բար խու դա րյան 1971: 5276; Ако пян 1987. 241; 
Յա կո բե ան 2011: 67119): 1216րդ դա րե րում Սոթ քի տե րերն էին Դո փյան նե րը 
(Վախ թան գյան ներ), 1618րդ դա րե րում՝ Մե լիքՇահ նա զա րյան նե րը (Ու լու
բե կյան ներ) (Կա րա պետ եպս. 1914: 34; Ու լու բա բյան 1975: 403408; Կա րա պե
տյան 1999: 1011; Հա կո բյան 2007: 205207; Մա ղա լյան 2007: 158161): Սոթ քում 
իշ խած բո լոր այս տոհ մե րը ժա ռան գա կան կա պեր ու նե ին մի մյանց հետ և ծա
գում էին «Ծավ դէ ից երկ րի իշ խան նե րի ց»՝ «Զօ րա նա մա կ»ի «Ծավ դէ ա ցի» իշ
խա նա տոհ մից (Յա կո բե ան 2011: 543; տե՛ս նաև Խո րե նա ցի 1997: 126127): 

18րդ դ. 2030ական թթ. գրե թե ողջ գա վա ռը հա յա թափ վում է՝ կապ ված 
Ղրի մի թա թար նե րի և կով կա սյան ցե ղե րի (մաս նա վո րա պես լեզ գի նե րի) մի 
քա նի աս պա տա կու թյուն նե րի հետ, իսկ ԿուրԱրաք սյան տա փաս տան նե րի 
թուրքքրդա կան ծագ մամբ քոչ վո րա կան որոշ ցե ղախմ բեր, ինչ պես օրի նակ 
քո լա նի նե րը, այս տեղ անց նում են նստա կե ցու թյան (Լեո 1973: 303; Կա րա պե
տյան 1999: 3132; տե՛ս նաև Յա կո բե ան 2009: 225245; Աղա նե անց 1894: 494; 
Գե ղա մյանց 2010: 7374):

Ան տիկ և միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րի  
ու սում ա սի րու թյան պատ մու թյու նը
Ստո րև ներ կա յաց վում է Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նում հի շյալ դա րաշր ջան

նե րով թվագր վող հնա գի տա կան հու շար ձան նե րի (ամ րոց ներ, բնա կա վայ րեր, 
եկե ղե ցի ներ, գե րեզ մա նատ ներ) պե ղում ե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի պատ
մու թյու նը՝ ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան5:

5 Աշխատանքում օգտագործվել են Ե. Լալայանի, Ա. Քալանթարի, Ս. Բարխուդարյանի, Գ. 
Միքայելյանի, Գ. Տիրացյանի, Ժ. Խաչատրյանի, Ա. Քալանթարյանի, Հ. Մնացականյանի, 
Ի. Կարապետյանի, Հ. Կարապետյանի, Հ. Օհանյանի, Մ. Զարդարյանի, Ա. Մանուկյանի, 
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Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նում առա ջի նը Ե. Լա լա յանն էր, որ 19068 թթ. հնա
գի տա կան լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ իրա կա նաց րեց՝ պե ղե լով տար բեր 
դա րաշր ջան նե րով (այդ թվում ան տիկ և միջ նա դա րյան) թվագր վող տաս նյակ 
դամ բա րան ներ, կա տա րեց այդ դամ բա րան նե րի տի պե րի և գտա ծո նե րի դա
սա կար գում (Լա լա յան 1931: 73):

Տա րա ծաշր ջա նի հնա գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րը հա ճա խա կի ա
ցան խորհր դա յին տա րի նե րին. Հա յաս տա նի հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան 
կո մի տեն 1926 –28 թթ. ու սում ա սի րու թյուն ներ կա տա րեց Սոթ քի տա րա ծաշր
ջա նում՝ տեխ նի կա կան ստուգ ման են թար կե լով պատ մամ շա կու թա յին կա րևոր 
շի նու թյուն նե րի մեծ մա սը: Ան խու սա փե լի կոր ծա նու մից փրկե լու հա մար մանր 
նո րո գում եր ար վե ցին Սոթ քի եկե ղե ցում: Կա տար վեց նաև թափ ված բե կոր
նե րի հա վա քում և տե ղա յին հնա դա րան նե րի հիմ ում. հնա դա րանթան գա
րան հիմ վեց Սոթ քում: Աշ խա տանք ներ սկսե ցին տար վել այդ պի սին նաև Մեծ 
Մաս րի կում հիմ ե լու հա մար, որը սա կայն չի րա կա նա ցավ (Քա լան թար 1931: 
36):

Ս. Բար խու դա րյանն ու Գ. Տի րա ցյա նը 1960ական նե րին մաս նա կի պե
ղում եր կա տա րե ցին Ակուն քի մ. թ. ա 6 – մ. թ. 17րդ դդ. թվագր վող բնա կա վայ
րում: Հզոր պա րիսպ նե րով շրջա պատ ված խո շոր բնա կա վայ րը կա րև որ կետ 
է հան դի սա ցել ԿոթՊար տավ առևտ րա կան ճա նա պար հին (Խա չատ րյան և 
Քա լան թա րյան 1972: 58–67):

1960–70ական թթ. տա րա ծաշր ջա նում մե ծա ծա վալ հե տա զո տա կան աշ
խա տանք կա տա րեց վի մագ րա գետ Ս. Բար խու դա րյա նը՝ հրա տա րա կե լով գա
վա ռի 19 բնա կա վայ րե րի 338 վի մագ րեր ՀՀ տա րած քում և 5 բնա կա վայ րե րի 
42 վի մագ րեր ԼՂՀ տա րած քում: Անդ րա դար ձավ այդ բնա կա վայ րե րի պատ
մու թյա նը և հնու թյուն նե րին (Բար խու դա րյան 1973: 289384; նույ նի` 1982: 217
226):

19751991 թթ. Ի. Կա րա պե տյա նի գլխա վո րու թյամբ սիս տե մա տիկ պե ղում
ներ իրա կա նաց վե ցին մ.թ.ա. 4րդ – մ.թ.ա. 1ին դդ. պարս պա պատ բնա կա վայր 
Կար ճաղ բյու րում (գտնվում է Մար տու նիՎար դե նիս հին և նոր խճու ղի նե րի 
մի ջև), որը լճի մա կար դա կի բարձ րաց ման հե տև ան քով լքվել և վե րած վել է 
դամ բա րա նա դաշ տի: Դրա նից հյու սիս՝ ավե լի վաղ լքված բնա կա վայ րի վրա, 
բաց վե ցին նաև մ. թ. 2 –3րդ դդ. թա ղում եր: Բնա կա վայ րի ճար տա րա պե
տաշի նա րա րա կան տեխ նի կա յի և հնա գի տա կան նյու թի տվյալ նե րից ել նե
լով կա րե լի է ասել, որ Կար ճաղ բյու րը եղել է ծո վամ թեր քի ար տադ րու թյան 
մաս նա գի տաց ված քա ղա քա տիպ ավան: Այդ մա սին են խո սում ձկնոր սու թյան 

Ս. Հմայակյանի, Ռ. Բիշիոնեի, Ն. Պարմեջիանիի, Հ. Սիմոնյանի, Հ. Հակոբյանի, Հ. Սա
նամ յանի, Հ. Պետրոսյանի, Լ. Կիրակոսյանի, Ք. Ավետիսյանի կատարած հնա գիտա կան, 
վիմագրական և մշակութաբանական ուսումասիրությունների ար դյունք ները: Հատուկ 
ուշադրություն է դարձվել Սոթքի հայգերմանական հնագիտական և երկրա բանական 
արշավախմբի կատարած աշխատանքներին:



Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նի ան տիկ և միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րը 253

հա մար նա խա տես ված ծան րոցկա խիկ ներն ու մեծ չա փե րի ասեղ նե րը, որ 
հայտ նա բեր վել են պեղ ված գրե թե բո լոր բնա կա րան նե րից, պա տե րին կից 
բու խա րի նե րը, որոնք հել լե նիս տա կան քա ղա քա յին մշա կույ թի տար րեր են և 
սա լարկ ված հա տակ նե րը (Կա րա պե տյան 1979: 268277; Կա րա պե տյան 1979: 
2122; Կա րա պե տյան 1981: 2930; Կա րա պե տյան 1987: 4446; Կա րա պե տյան 
1989: 5657; Ка ра пе тян 1980. 3638; Ка ра пе тян 1988. 3334):

Կար ճաղ բյուր գյու ղում 1971 թ. Հ. Մնա ցա կա նյա նի կող մից իրա կա նաց
ված դամ բա րա նա յին պե ղում ե րի ար դյուն քում ի թիվս վաղ շրջա նի բազ մա
թիվ թա ղում ե րի, հայտնաբեր վել են հել լե նիս տա կան թա ղում եր, որոնց ար
դյունք նե րը չեն հրա տա րակ վել:

1979 թ. Հ. Օհա նյա նի կող մից պե ղում եր իրա կա նաց վե ցին Կար ճաղ
բյու րի «Քա րե դու ռ» ամ րո ցում, որ տեղ բաց վեց մ. թ. ա. 31ին դդ. դամ բա րան 
(Օհա նյան 1981: 3132):

1978 թ. Ժ. Խա չատ րյա նի, Մ. Զար դա րյա նի և Ա. Մա նու կյա նի կող մից պե
ղում եր կա տար վե ցին Ակուն քի «Կլոր բլուր» ամ րո ցում: Հայտ նա բեր ված ամ
րա շի նա կան հա մա կար գի մա ցորդ նե րով և խե ցե ղե նով հու շար ձա նը թվագր
վեց ան տի կից ուշ միջ նա դար (Ха чат рян, Зар да рян, Ма ну кян 1979. 527):

1979–87 և 1993–96թթ. հու շար ձա նա գետ Ս. Կա րա պե տյա նը հե տա զո տեց 
Սոդք գա վա ռի ԼՂՀ հատ վա ծի հու շար ձան նե րը՝ Հան դա բեր դը, Դո փյան նե
րի իշ խա նա նիստ Ծար գյու ղի եկե ղե ցի նե րը, Չափ նիի հու շար ձա նա խում բը, 
Ցրտնո տի (Թար թառ), Լևի (Լև ո նա գետ), Չափ նիի (Լև ո նա գետ) 12 –14 դդ. կա
մուրջ նե րը (Կա րա պե տյան 1999: 22; Կա րա պե տյան 2009: 36 –50; տե՛ս նաև 
Շահ խա թու նե ան 1842: 356 –365; Ջա լա լե անց 1842: 208 –215; Բար խու տա րե անց 
1895: 275; Կա ղան կա տո ւա ցի 1983: 340; Գան ձա կե ցի 1961: 322; Խա չի կյան 1950: 
84; ՏէրՄով սի սե ան 1938: 93; Բար խու դա րյան 1982: 225; Մկրտչյան 1985: 37
38, Հաս րա թյան 1992: 8586):

1980ական նե րին հու շար ձան նե րի վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք
ներ իրա կա նաց րեց Պե տա կան հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան հայ կա կան 
ըն կե րու թյու նը՝ վե րա կանգ նե լով Վա նև ա նի բա զի լիկ եկե ղե ցին և գա վի թը 
(1983 – 88թթ.), մաս նա կի վե րա կանգ նե լով Սոթ քի բա զի լիկ եկե ղե ցին (1986
1991 թթ.) (Հա րու թյու նյան 1999: 25 –26; հմմտ. նաև Սարգ սյան, Հով սե փյան, 
Մար տի րո սյան 1982: 89 –112):

1980ական նե րի կե սե րին տա րա ծաշր ջա նում հե տա զո տա կան մեծ աշ
խա տանք կա տա րեց վի մագ րա գետ Հ. Կա րա պե տյա նը՝ հրա տա րա կե լով 7 
բնա կա վայ րի շուրջ 39 նորահայտ վի մագ րեր և 5 վի մա գիր, որոնք բաց թո ղում
նե րով էին հրա տա րակ վել Ս. Բար խու դա րյա նի կող մից (Կա րա պե տյան 1987: 
99 –103): 

Տա րա ծաշր ջա նում լայ նա ծա վալ ու սում ա սի րու թյուն նե րը շա րու նակ վե
ցին նաև հետ խորհր դա յին շրջա նում, երբ ստեղծ վեց որա կա կան նոր իրա
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վի ճակ՝ պայ մա նա վոր ված հայադր բե ջա նա կան հա կա մար տու թյան փու լում 
տա րա ծաշր ջա նի բնակ չու թյան կազ մի փո փո խու թյամբ: Մե ծա մաս նու թյուն 
կազ մող տե ղի թյուր քա խոս բնակ չու թյու նը շուրջ 250ամյա հաս տա տու մից հե
տո հե ռա ցավ, վե րա ցան հայ կա կան մշա կու թա յին հու շար ձան նե րի ու սում ա
սի րու թյան և պահ պա նու թյան հետ կապ ված նախ կին խո չըն դոտ նե րը:

Ան կա խու թյու նից հե տո առա ջի նը հայիտա լա կան մի ա ցյալ հնա գի տա
կան ար շա վա խումբն էր, որ 1995 –2001 թթ. կա տա րեց Սոթ քի տա րա ծաշր ջա
նի ամ րոց նե րի, բնա կա վայ րե րի, դամ բա րան նե րի, եկե ղե ցի նե րի տա րածք նե
րի վեր գետ նյա խե ցե ղե նի տի պա բա նում, այդ հու շար ձան նե րի նախ նա կան 
թվագ րում, ամ րոց նե րի դա սա կար գում ըստ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան, 
չա փագ րում և հա տա կագ ծում: Ար շա վա խում բը 1997 թ. հե տա խու զա կան պե
ղում եր իրա կա նաց րեց Այրք 1 ամ րոցբնա կա տե ղի ում, որ տեղ հայտ նա բեր
վե ցին հել լե նիս տա կան մշա կու թա յին շեր տեր, 12 –17րդ դդ. եր կու եկե ղե ցի ներ 
և գե րեզ մա նա տուն (Ման րա մասն տե՛ս Հմա յա կյան, Բի շի ո նե, Պար մե ջի ա նի 
1996: 47 –49; Հմա յա կյան, Հա կո բյան, Բի շի ո նե, Պար մե ջի ա նի 1998: 39 –41; 
Հմա յա կյան, Սա նա մյան 1998: 41 –42; Հա կո բյան 2002: 58 –59; Biscione, Hmay
akyan, Parmegiani, Sayadyan 2002. 61 –249; Hakobyan 2002. 301317; Sanamyan 
2002. 325 –350):

2004 –5 թթ. Հ. Պետ րո սյա նի գլխա վո րու թյամբ պե ղում եր իրա կա նաց վե
ցին Հան դա բեր դի վան քում: Վան քը գտնվում է ԼՂՀ Նոր Շա հու մյա նի շրջա
նում: Տե ղադր ված է Լև ո նա գե տի միջ նա հով տի աջ ափին՝ Հան դա բերդ ամ
րո ցից մոտ 1 կմ հյու սիսարև ելք: Հա մա լի րի շի նու թյուն նե րի հիմ ա կան մա սը, 
ըստ շի նա րա րա կան ար ձա նագ րու թյան, կա ռուց վել է 1276 թ. Դա վիթ վար պե
տի կող մից՝ ավե լի հին եկե ղե ցու շուրջը: Վա նա կան հա մա լի րը գո յա տև ել է 
մին չև 14րդ դ. կե սե րը կամ վեր ջե րը: Հա մա լի րը բաղ կա ցած է հինգ մեծ ու 
փոքր եկե ղե ցի նե րից, գա վիթժա մատ նից և զան գա կատ նից:

Պե ղում ե րի ամե նա մեծ ար դյունք նե րից մե կը մոտ 180 խաչ քա րի ու խա չա
քան դակ սա լե րի հայտ նա բե րում էր, որոն ցից մի այն մի փոքր մասն էր տե սա
նե լի մին չև պե ղում ե րը: Հայտ նա բեր վել են շի նա րա րա կան, նվի րատ վա կան 
և հի շա տա կա յին բնույ թի բազ մա թիվ վի մագ րեր (Պետ րո սյան, Կի րա կո սյան, 
Սա ֆա րյան 2009: 1–108; տե՛ս նաև Սի մո նյան, Սա նա մյան 1996: 71 –73; Կա րա
պե տյան 1999: 29 –30; Պետ րո սյան, Կի րա կո սյան, Սա ֆա րյան 2005. 240 –246; 
Պետ րո սյան, Կի րա կո սյան, Սա ֆա րյան 2007: 446 –454; Պետ րո սյան, Կի րա կո
սյան, Սա ֆա րյան 2008: 247 –255; Պետ րո սյան, Կի րա կո սյան 2009: 1423):

Հ. Պետ րո սյա նը և Ք. Ավե տի սյա նը կա տա րել են նաև մշա կու թա բա նա կան 
ու սում ա սի րու թյուն ներ. անդ րա դար ձել են Սոթ քից ծա գող 1617 դդ. որոշ խաչ
քա րե րի պատ կե րագ րու թյանն ու իմաս տա բա նու թյա նը, իսկ Հ. Մար գա րյա նը 
մշա կու թա բա նա կան և ար վես տա բա նա կան քննու թյան է են թար կել Վար դե
նի սից պա տա հա բար հայտ նա բեր ված կա վե մի տե ռա կո տա, որը թվագր վում 
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է մ. թ. 12դ դդ. (Ավե տի սյան 1999: 712; Մար գա րյան 2000: 167176; Պետ րո սյան 
2008: 219221):

2010 –15 թթ. տա րա ծաշր ջա նում պե ղում եր և հե տա խու զա կան աշ խա
տանք ներ իրա կա նաց րեց ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի
տու տի ար շա վա խում բը՝ Ա. Բո բո խյա նի գլխա վո րու թյամբ: Հայտ նա բեր վե ցին 
հի շյալ դա րաշր ջան նե րով թվագր վող 15 ամ րոց ներ և բնա կա տե ղի ներ Սոթ
քում, Նո րա բա կում, Ազա տում, Ջա ղա ցա ձո րում, Վե րին Շոր ժա յում ևն (Kunze, 
Bobokhyan, Meliksetian, Pernicka 2011. 1749; Wolf, Borg, Pernicka, Meliksetian, 
Klinze, Bobokhyan 2011. 5172; Bobokhyan, Kunze, Meliksetian, Pernicka, Meller 
2012. 342354; հմմտ. նաև Վա նյան 2012: 148151; Ամի րյան 2014: 1731; Դա նի
ե լյան 2014: 124136; Ամի րյան, Դա նի ե լյան, Սի մո նյան, Վա նյան, Գրի գո րյան 
2015: 123130): Ու սում ա սիր վող դա րաշր ջա նի հա մար ու շագ րավ են Նո րա բակ 
1, Սոթք 1 և Սոթք 2 բնա կա վայ րե րը:

Նո րա բակ 1 ամ րոցբնա կա վայ րը գտնվում է հա մա նուն գյու ղի արև ե լյան 
ծայ րա մա սում: Պե ղում ե րի ար դյուն քում պարզ վեց, որ այն կա ռուց վել է վաղ 
եր կա թի դա րաշր ջա նում և շա րու նա կել օգ տա գործ վել մինչ զար գա ցած միջ
նա դար:

Սոթք 1 ամ րոցդի տա կե տը գտնվում է հա մա նուն գյու ղի կենտ րո նում` գե
տա մերձ բլրի վրա: Պե ղում ե րի ար դյուն քում պարզ վեց, որ վաղ միջ նա դա րում 
ու նե ցել է «ճա նա պար հա յին ամ րո ցի» գոր ծա ռույթ և շնոր հիվ իր հար մա րա
վետ դիր քի` վե րահս կել լեռ նանցք մտնող առևտ րա կան ու ղին: Հե տա գա յում, 
կորց նե լով ռազ մա վա րա կան կա րև ո րու թյու նը, բլու րը վեր է ած վում գե րեզ մա
նո ցի: Ավե լի ուշ` հա վա նա բար 13րդ դ. բլու րը դար ձյալ բնա կեց վում է, սա կայն 
առ կա նյու թի պայ ման նե րում, առայժմ, հնա րա վոր չէ խո սել այդ շրջա նում 
բնա կա վայ րի գոր ծու նե ու թյան մա սին որ պես ռազ մա կան հե նա կետ:

Պեղ ված եր րորդ ամ րոցբնա կա տե ղին Սոթք 2ն է: Վեր ջինս գտնվում է 
գյու ղի արև ե լյան կող մում` շրջա պա տի նկատ մամբ վե րահս կող դիրք ու նե ցով 
բլրի վրա և դար ձյալ լեռ նանցք մտնող ճա նա պար հի եզ րին: Բրոն զե դա րյան 
բնա կա տե ղին ցույց է տա լիս բնա կու թյան թույլ հետ քեր ուշ միջ նա դա րում, ինչ
պես ցույց է տա լիս հու շար ձա նից հայտ նա բեր ված խե ցե ղեն նյու թը:

Այս պի սով, թվարկ ված երեք հու շար ձան ներն էլ ու նե ցել են գրե թե նույն 
գոր ծա ռու թա յին նշա նա կու թյու նը և վե րահս կել ռազ մա վա րա կան կա րև որ ու
ղին:

Ստո րև բեր ված աղյու սա կում ներ կա յաց վում է Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նի 
հնա գի տա կան հու շար ձան նե րում 1906 –2015 թթ. կա տար ված աշ խա տանք նե
րի ընդ հա նուր պատ կե րը:
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Ժա մա նա
կը

Ար շա վախմ բի ղե
կա վա րը

Գտնվե լու 
վայ րը

Հու շար ձա
նի տե սա կը

Կա տար ված 
աշ խա տանք

նե րը

Թվագ րու
թյու նը

1906 –1908 Ե. Լա լա յան Սև ա նա լճի 
հա րա վ

արևելյան 
ավա զան

դամ բա րան պե ղում եր ան տիկ,  
միջ նա դար

1926 –1928 Հա յաս տա նի հնու
թյու նե րի պահ պա
նու թյան կո մի տե

գ. Սոթք եկե ղե ցի նո րո գում, 
հնա դա րա նի 

հիմ ում

միջ նա դար

1960 – 
ական ներ

Ս. Բար խու դա րյան, 
Գ. Տի րա ցյան

գ. Ակունք ամ րոց 
բնա կա վայր

պե ղում եր ան տիկ, 
միջ նա դար

1960 –70 –
ական ներ

Ս. Բար խու դա րյան Սև ա նա լճի 
հա րա վա
րև ե լյան 

ավա զան, 
Թար թա ռի 

վեր նա հո վիտ

եկե ղե ցի, 
խաչ քար, 

տա պա նա
քար

վի մագ րե րի 
հրա տա րա

կում

միջ նա դար

1971 Հ. Մնա ցա կա նյան գ. Կար ճաղ
բյուր

դամ բա րան պե ղում եր ան տիկ

1975 –1991 Ի. Կա րա պե տյան գ. Կար ճաղ
բյուր

բնա կա վայր, 
դամ բա րան

պե ղում եր ան տիկ

1978 Ժ. Խա չատ րյան, 
Մ. Զար դա րյան,  
Ա. Մա նու կյան

գ. Ակունք՝ 
«Կլոր բլու ր»

ամ րոց պե ղում եր ան տիկ, 
միջ նա դար

1979 Հ. Օհա նյան գ. Կար ճաղ
բյուր՝  

«Քա րե դու ռ»

ամ րոց,  
դամ բա րան

պե ղում եր ան տիկ

1979 –1996 Ս. Կա րա պե տյան Թար թա ռի 
վեր նա հո վիտ

եկե ղե ցի, 
խաչ քար, 

տա պա նա
քար

վի մագ րե րի 
հրա տա րա

կում

միջ նա դար

1983 –1988 Պե տա կան  
հու շար ձան նե րի 
պահ պա նու թյան 

հայ կա կան  
ըն կե րու թյուն

գ. Վա նև ան, 
գ. Սոթք

եկե ղե ցի նո րո գում միջ նա դար

1980  – 
ական ներ

Հ. Կա րա պե տյան Սև ա նա լճի 
հա րա վ

արևելյան 
ավա զան

եկե ղե ցի, 
խաչ քար, 

տա պա նա
քար

վի մագ րե րի 
հրա տա րա

կում

միջ նա դար

1995 –2001 Հայիտա լա կան 
հնա գի տա կան ար

շա վա խումբ

Սև ա նա լճի 
հա րա վա րև ե

լյան ավա
զան

ամ րոց, 
եկե ղե ցի, 

դամ բա րան, 
սահ մա նա

քար

պե ղում եր, 
հե տա խու զու

թյուն

ան տիկ, 
միջ նա դար
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2004 –2005 Հ. Պետ րո սյան Հան դա բեր դի 
վանք

եկե ղե ցի, 
խաչ քար, 

տա պա նա
քար

պե ղում եր, 
վի մագ րե րի 
հրա տա րա

կում

միջ նա դար

2010 –2015 Հայգեր մա նա կան 
հնա գի տա կան ար

շա վա խումբ

Սև ա նա լճի 
հա րավ

արևելյան 
ավա զան

ամ րոց, 
բնա կա վայր, 
դամ բա րանն

պե ղում եր, 
հե տա խու զու

թյուն

ան տիկ, 
միջ նա դար

Ամ փո փում
Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ Սոթ քը ան տիկ շրջա նում և 

միջ նա դա րում կա րև որ ռազ մա վա րա կան հան գույց է հան դի սա ցել: Նա խորդ 
դա րաշր ջան նե րից ժա ռանգ ված բնա կա վայ րա յին և ամ րա շի նա կան խիտ 
ցան ցը ներ դաշ նակ կեր պով ներ մուծ վել է ան տիկ դա րաշր ջա նի մշա կու թա յին 
լանդ շաֆտ՝ միջ նա դա րում հարս տա նա լով հայ քրսի տո նե ա կան ինք նու թյան 
ամե նաբ նու թագ րա կան խորհր դան շան նե րով՝ եկե ղե ցի նե րով, խաչ քա րե րով 
և տա պա նա քա րե րով: Գտնե լով միջ նա դա րյան ԴվինՊար տավ առևտ րա կան 
ճա նա պար հի վրա՝ գա վա ռի բնա կա վայ րե րը, պաշտ պա նա կան հա մա կար գե
րը, ճա նա պար հա յին կա յան ներն ու քա րա վա նատ նե րը կա րև որ դեր են խա
ղա ցել մի ջազ գա յին հա ղոր դակ ցու թյան և առևտ րի կազ մա կերպ ման գոր ծում: 
Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նի հնա գի տա կան հու շար ձան նե րում 19062015 թթ. իրա
կա նաց ված պատ մահնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներն էա պես ավե լաց րել 
են գի տե լիք նե րը տա րա ծաշր ջա նի պատ մու թյան և մշա կույ թի վե րա բե րյալ:

Գրա կա նու թյուն
Աբ գա րյան Գ. 2004.
Պատ մու թիւն Սե բէ ո սի: Երև ան:
Ալի շան Ղ. 1893.
Սի սա կան: Տե ղագ րու թիւն Սիւ նե աց աշ խար հի: Ս. Ղա զար, 6376:
Աղա նե անց Գ. 1894.
Դի ւան Հա յոց Պատ մու թե ան, Գ, Թիֆ լիզ:
Ամի րյան Մ. 2014.
Սև ա նա լճի հա րավարև ե լյան ավա զա նը պատ մահնա գի տա կան հա մա տեքս
տում (Ք.ա. XVVII դդ.): Մեր ձա վոր Արև ելք. պատ մու թյուն, քա ղա քա կա նու
թյուն, մշա կույթ, IXX, Հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու: Երև ան, 1731:

Ամի րյան Մ., Դա նի ե լյան Հ., Սի մո նյան Հ., Վա նյան Հ., Գրի գո րյան Ա. 2015.
Սրբա զան լանդ շաֆ տի տար րե րը Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նում: Բրոնզեր կա թե
դա րյան Սյու նի քի «սրբա զան լանդ շաֆ տը». հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն
ներ, Երև ան, 123130:
Ավե տի սյան Ք. 1999.
Սոդ քի 1617րդ դդ. խաչ քա րի պատ կե րագ րու թյու նը: «Ավա րայ ր», 2, 712:
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Բար խու տա րե անց Մ. 1893.
Աղո ւա նից եր կիր և դրա ցիք: Թիֆ լիս:

Բար խու տա րե անց Մ. 1895.
Ար ցախ, Բա գու:

Բար խու դա րյան Ս. 1971.
Ար ցա խի, Շա քիի և Փա ռի սո սի իշ խա նու թյուն նե րը IXX դա րե րում: Պատ մա
բա նա սի րա կան հան դես, 1, 5276:

Բար խու դա րյան Ս. 1973.
Գե ղար քու նիք: Դի վան հայ վի մագ րու թյան, 4, Երև ան:

Բար խու դա րյան Ս. 1982.
Ար ցախ: Դի վան հայ վի մագ րու թյան, 5, Երև ան:

Գև որ գյան Տ. 2013.
Հա յոց արև ե լից կող մե րը ըստ «Աշ խար հա ցոյ ցի»ի: Ատե նա խո սու թյան սեղ
մա գիր: Երև ան: 

Գե ղա մյանց Ե. (Հայ կու նի) 2010.
Ու ղեգ նա ցա կան ակ նարկ ներ, Երև ան:

Գրի գո րյան Ա. 2016.
Նոր հե տա զո տու թյուն ներ Սոթ քում և Զա ու թիս կա յանքա րա վա նա տան 
տե ղադ րու թյան խնդի րը: «Հա յաս տա նը և Արև ե լաք րիս տո նե ա կան քա ղա
քակր թու թյու նը», Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով, Զե կու ցում եր և զե կու ցում ե րի 
դրույթ ներ: Երև ան, 6671:
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