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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 «Սյու նիք» հա յա գի տա կան տա րե գիրք, № 1 2020 (14), Երևան, 2020,— 200 էջ:

«Սյու նիք» հա յա գի տա կան տա րեգր քի սույն հա մա րում տեղ են գտել «Սյու նի քի հոգևոր 
և նյու թա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի գի տաշ խա տող նե րի, ոլոր տի մաս նա գետ նե րի՝ Սյու
նիք–Ար ցա խի հա յա գի տու թյան հիմ նա հար ցե րին նվիր ված ուսում նա սի րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև Ակ սել Բա կուն ցի ծննդյան 120–ա մյա կին նվի ված հան րա պե տա կան գի տա ժո ղո վի (ԳՊՀ, 
2019 թ., հու նիս) նյու թե րը, որոնք երաշ խա վոր վել են խմբագ րա կան խորհր դի կող մից:
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ԳԱՅԱ ՆԵ ՇԱ ԲՈՒՆՑ

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԻՇ ԽԱ ՆՈՒ ՀԻ ՄԻ ՆԱ ԽԱ ԹՈՒ ՆԻ  
ՆՎԻ ՐԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ԵՎ ՇԻ ՆԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ  

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 10.09.2020 թ., գրա խոս վել է 20.10.2020 թ., 

ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

«Սյու նյաց իշ խա նու հի Մի նա խա թու նի նվի րատ վա կան և շի նա րա րա կան 
գոր ծու նե ու թյունը» հոդ վա ծում նպա տակ ենք ունե ցել ներ կա յաց նե լու Տար սայիճ 
Օր բե լյա նի կնոջ՝ Մի նա խա թու նի գոր ծու նե ու թյունը և ևս մեկ ան գամ փաս տել, 
որ հայ կինը ոչ մի այն ըն տա նի քի պա հա պանն էր, այլ նաև իր ամուս նու թև ու 
թի կունքը, շի նա րար և խո շոր նվի րա տու:

Հոդ վա ծը գրե լիս մեր առջև խնդիր ենք դրել հան գա մա նա լից ներ կա յաց նել 
Մի նա Խա թու նի՝ շի նա րա րա րա կան և նվի րատ վա կան գոր ծու նե ու թյունը:

Վե րը նշված խնդրի լուծ ման հա մար օգ տա գոր ծել ենք պատ մա հա մե տա
կան մե թո դը և հա մադ րել ենք տար բեր սկզբնաղ բյուր նե րի տե ղե կու թյուն նե րը: 
Կա տա րել ենք ան հրա ժեշտ վեր լու ծու թյուն ներ:

Հոդ վածն ար դի ա կան է նրա նով, որ ևս մեկ ան գամ շեշտ վում է այն տե սա
կետը, որ հայ կինը եր բեք էլ իրա վա զուրկ չի եղել, այլ ընդ հա կա ռակը, ակ տի վո
րեն զբաղ վել է պե տա կա նա շի նու թյամբ, կա ռույց նե րի շի նա րա րու թյան հո վա նա
վո րու թյամբ, նվի րատ վու թյամբ:

Ամ փո փե լով ուսում նա սի րու թյունը՝ եկել ենք հետևյալ եզ րա հան գում ներին.
— Մենք բա ցի հե րոս կա նան ցից, ունենք նաև շի նա րար և նվի րա տու կա

նայք, որոնց գոր ծու նե ու թյան վառ ապա ցույց նե րը կի սա կան գուն վան քերն ու 
եկե ղե ցի ներն են: Եվ այդ կա նան ցից է Մի նա խա թունը:

— Ծղու կի Ըղեր ձի եկե ղե ցու շի նա րա րու թյունը վե րագր վում է Մի նա խա
թու նին, ին չի վկա յու թյունը փաս տող ար ձա նագ րու թյունը պահ պան վում է մի այն 
Շահ խա թու նյա նի մոտ:

— Սպա սա վոր նե րի կա րիք նե րի հա մար Մի նա Խա թունը Ըղեր ձի վան քին 
նվի րել է Սու նա կի հողը, Նա հա տա կի հողը, Շի նու հայ րում և Տաթևում այ գիներ:
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Գայա նե Շա բունց

— Մի նա խա թու նի հո վա նա վու թյամբ կա ռուց ված իշ խա նա կան տնից՝ դա
րա բա սից, պահ պան վել է մի լու սան կար Գ. Հով սե փյա նի մոտ, որի ման րա մասն 
նկա րագ րու թյունը ժա մա նա կին տվել էին նաև Ջա լա լյանը և Քաջ բե րու նին: Այդ 
լու սան կա րի մա նա մասն նկա րագ րու թյունը ար ժե քա վոր տե ղե կու թյու ներ է հա
ղոր դում ազ գագ րա գետ նե րին:

— Հետևե լով իր մոր գոր ծու նե ու թյանը՝ Մի նա խա թու նի դուստր Աս փան, 
ամուս նա նա լով Խա չե նում, ևս զբաղ վել է շի նա րա րա կան և նվի րատ վա կան գոր
ծու նե ու թյամբ:

Հիմ նա բա ռեր՝ Մի նա Խա թուն Տար սայիճ Օր բե լյան, Սյու նիք, Ըղեր ձի Աստ
վա ծա ծին եկե ղե ցի, իշ խա նա կան տուն:

Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան թե՛ հե րո սա կան, թե՛ դժվա րին պա հե րին հայ կինն 
ամուր հե նա րան է եղել իր ամուս նու հա մար՝ խա ղաղ ժա մա նակ զբաղ վե լով շի նա րա
րու թյամբ ու նվի րատ վու թյամբ, իսկ պա տե րազ մի ժա մա նակ զենք կրե լով ու թշնա մու 
դեմ մարտն չե լով: Մեր պատ մու թյունը մեզ ավան դել է նման հե րոս–կա նանց բա զում 
սխրանք ներ (Փա ռան ձեմ, Այ ծեմ նիկ և այլն), իսկ բա զում վան քեր ու եկե ղե ցի ներ 
նրանց շի նա րա րա կան ու նվի րատ վա կան գոր ծու նե ու թյան վառ ապա ցույց ներն են: 
Խնդրո առար կա հար ցի շրջա նա կում ան դրա դառ նաք Օր բե լյանն նե րի կար կա ռուն 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի՝ Տար սայիճ Օր բե լյա նի երկ րորդ կնոջ՝ Մի նա խա թու նի 
եկե ղե ցա շեն ու նվի րատ վա կան գոր ծու նե ու թյանը:

Սար գիս ար քեպ. Ջա լա լյան ցի, Գա րե գին կա թո ղի կոս Հով սե փյա նի, Հայր 
Ղևոնդ Ալի շա նի աշ խա տու թյուն նե րում, «Դի վան հայ վի մագ րու թյան» 3–րդ պրա կի 
մեջ բազ մա թիվ տե ղե կու թյուն ներ կան Տար սայիճ Օր բե լյա նի կնոջ՝ Մի նա խա թու նի 
շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ: Սա կայն Ստե փա նոս Օր բե լյանը տե
ղե կու թյուն ներ չի հա ղոր դում Մի նա խա թու նի մա սին: Նշենք, որ Մի նա խա թունը 
Տար սայիճ Օր բե լյա նի երկ րորդ կինն էր, իսկ Ստ. Օր բե լյանը առա ջին կնոջ՝ Ար զու 
խա թու նի որ դին էր: Ըստ որոշ տե ղե կու թյուն նե րի՝ Տար սայիճ Օր բե լյանը Մի նա խա
թու նի հետ ամուս նա ցել էր Ար զու խա թու նի կեն դա նու թյան ժա մա նակ հա վա նա բար 
այն պատ ճա ռով, որ Ար զու խա թունն այ լազ գի էր, իսկ Մի նա խա թունը նշա նա վոր 
Ջա լալ Դո լայի դուստրն էր: Ուս տի այն հե տապն դում էր նաև քա ղա քա կան նպա տակ:

Տար սայիճ Օր բե լ յանն ու Մի նա խա թունը 1272 թվա կա նին մի ա սին կա ռու ցել են 
Ըղուեր ծի Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցին246: Հնում Ըղուերծ անու նով եր կու գյուղ է գո
յու թյուն ունե ցել՝ մե կը՝ Հա բանդ, մյու սը՝ Ծղուկ գա վա ռում, որոնց հար կի չա փը 
եղել է 12 և 10247: Մի նա խա թու նին է վե րագր վում Ծղու կի Ըղուեր ծի եկե ղե ցու շի
նա րա րու թյունը: «Դի վան հայ վի մագ րու թյան» 2–րդ պրա կում նշվում է, որ Ծղու կի 
Ըղուեր ծը ներ կայիս Դար պաս գյուղն է248: Ըղուեր ծի եկե ղե ցու ար ձա նագ րու թյունը 
չի պահ պան վել: Ար ձա նագ րու թյան մա սին տե ղե կա նում ենք Հովհ. եպս. Շահ խա

246   Հա ցու նի Վ., Հա յու հին պատ մու թե ան առ ջեւ, Վե նե տիկ–Ս. Ղա զար, 1936, էջ 227:
247  Ստե փան նո սի Սիւ նե աց եպիս կո պո սի Պատ մու թիւն տանն Սի սա կան, Մոսկ վա, 1861, էջ 371, 375: 
248  Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պր. 2, Երևան, 1960, էջ 111:
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թու նյան ցի աշ խա տու թյու նից, որում պահ պան վել է ար ձա նագ րու թյուն հետևյալ բո
վան դա կու թյամբ.

«Յու սով ամե նա կա լին Աս տու ծոյ ես Տար սայիճ իշ խա նաց իշ խան որ դի մե ծին 
Լի պար տին, և ամու սին իմ Մի նայ խա թուն դուստր մե ծին Ջա լալ Դօ լին կողմ նա կալ 
յայսմ նա հան գի զոր ետ մեզ ա˜ծ ի Բար կու շա տայ մինչ ի դաշտն Դվնայ, շի նե ցաք 
Ածա ծա ծին ի հա լալ ար դե անց մե րոց ի փրկու թիւն հոգ ւոյ և եր կա րու թիւն կե նաց 
մե րոց. տուաք ի պէտս սպա սա ւո րաց Սու նա կայ տա փին հողն, նա հա տա կի հողն, 
և ներ քին ծաղ կոցն ի Շնհեր, ի Տաթևայ լու սա գին. և կա տա րի ի տա րին ժ˜ ժամ, ե˜ 
յայ տու թե˜, ե˜ զատ կին վասն ինձ Տար սայի ճիս և Մի նայ խա թու նին. եթէ ոք ի մե րոց 
կամ յօ տա րաց խա փա նես ցէ զսահ մա նե ալս մեր, յժ˜ը հայ րա պե տաց նզո ված է, թուին 
չիա» (1272)249»:

Ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյու նից պարզ է դառ նում, որ «ի հա լալ ար
դե անց» Տար սայիճ Օր բե լյանը Մի նա խա թու նի հետ կա ռու ցել է Ս. Աստ վա ծա ծին 
եկե ղե ցին և սպա սա վոր նե րի կար քի նե րի հա մար վան քին տվել Սու նա կի հողը, Նա
հա տա կի հողը, այ գի ներ Շնհե րում և Տաթևում, ինչ պես նաև սահ մա նել տա սը պա
տա րագ Հայտ նու թյան և Զատ կի տո ներին:

Այս նույն ար ձա նագ րու թյունը տա լիս է նաև Ս. Ջա լա լյան ցը, բայց նշում է, որ այն 
գրված է Խթրայ վան քում250:

Մի նա խա թու նի գոր ծու նե ու թյան մա սին Վ. Հա ցու նին գրել է. «Հիւ րա նոցք հին 
Հա յաս տա նի մե նաս տա նաց հետ կա պուած էին սո վո րա բար, ուր կ’ի ջե ւա նէ ին ան
ցորդ ներ, գտնե լով ձրի սնունդ ու բնա կա րան: Ատոնց հա մար եկամտ ներ ալ հաս
տա տուած էին բա րե սէր ան ձե րէ, որոց մէջ եւս կ’ե րե ւին մեր տիկ նայք, ոչ մի այն իբ
րեւ նուի րա տու, այլ նոյն ինքն հիմ նա դիր հիւ րա նո ցաց: Ատոց մէ ծա նօթ են՝ Մի նա 
խա թուն, որ 1274–ին Սիւ նե աց Եղե գիք աւա նի մէջ կե նակ ցին Տար սայի ճի հետ կը 
կեր տեն նոյն պի սի շի նուած մը, յայտ նի իրենց թո ղած ար ձա նագ րէն իսկ, որ անոր 
մի ակ մնա ցորդն է այժմ. «Աս տուած շնոր հա ւոր առ նէ դար բաս պա րոն Տար սայի ճի 
եւ ամուս նոյն իւ րոյ Մի նայ խա թու նին. ի թվին Հայոց ՉԻԳ»:251

Խոսքն այս տեղ վե րա բե րում է Եղե գիս ավա նում կա ռու ցած իշ խա նա կան տանը՝ 
Դա րա բա սին: Պատ մա կան Եգե ղիք կամ Եղե գիս ավանը Վայոց ձո րի հնա գույն 
բնա կա վայ րե րից է և սկսած 9–րդ դա րից՝ Սյու նյաց գա հե րեց իշ խան նե րի նստա
վայրը: Ու նե ցել է ամուր ու ըն դար ձակ բերդ՝ տե ղա վոր ված ավա նի հյու սի սում ձգված 
բարձր ու եր կա րա վուն բլրա շա րի վրա, որի սրբա տաշ քա րե րով շին ված պա րիսպ
ներն ու դար պա սը մինչև այժմ էլ կան գուն են: Տե ղա ցի ներն այս բերդն ան վա նում են 
«Սմ բա տա բերդ»: Այս ամուր բեր դը չի կա րո ղա ցել գրա վել նույ նիսկ արաբ զո րա
վար Նըսրն: Եղե գի սը հիշ վում է որ պես գյու ղա քա ղաք և նույ նիսկ մայ րա քա ղաք: 

249  Ստո րագ րու թիւն Կա թու ղի կէ Էջ մի ած նի և հինգ գա ւա ռացն Արա րա տայ, Աշ խա տա սի րու թե ամբ 
Յով հան նու եպիս կո պո սի Շահ խա թու նե անց շահ րի արց ւոյ մի ա բա նի սրբոյ Էջ մի ած նի, հ. Բ, Էջ
մի ա ծին, 1842, էջ 364։

250  Ջա լա լե անց Ս., Ճա նա պար հոր դու թիւն ի Մեծն Հա յաս տան, մասն Բ, Տփղիս, 1858, էջ 208:
251  Հա ցու նի Վ., նշվ. աշխ., էջ 232:
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Հին ավա նի ավե րակ նե րը տա րած վում են Եղե գի սի աջ ափով 3–4 կի լո մետր եր կա
րու թյամբ՝ նեղ ձո րի մեջ: Այդ ավա նի հսկա յա կան ավե րակ նե րը շին ված են եղել մեծ 
քա րե րի բե կոր նե րով, որո շա կի երևում են տնե րի, բա կե րի, ձիթ հան նե րի և այլ շատ 
պարզ մնա ցորդ ներ: Եղե գի սի ծաղկ ման երկ րորդ շրջանը զու գա դի պել է 13–րդ դա
րին Օր բե լյան նե րի տի րա պե տու թյան շրջա նին: Այդ ժա մա նակ ևս Եղե գի սը մնա ցել է 
որ պես իշ խա նա կան նստա վայր, որ տեղ կա ռուց վել են տներ, եկե ղե ցի ներ, բազ մա
թիվ որմ նա փակ խաչ քար–հու շար ձան ներ և այլն, որոնք տե ղա վոր ված են եղել ավա
նի գե րա զան ցա պես արևե լյան մա սում, ձո րի ամե նա լայն տե ղում:252

Ե ղե գի սի ս. Նշան եկե ղե ցու մոտ՝ հա րա վից պահ պան վել է իշ խա նա կան տան 
« դա րա պաս» մուտ քի կա մա րա կալ քա րը հետևյալ ար ձա նագ րու թյամբ.

«ԱԾ ՇՆՈՐ ՀԱ ՒՈՐ ԱՆԷ ԴԱ ՐԱ ԲԱՍ ԲԱ ՐՈՆ ՏԱՐ ՍԱՅԻ ՃԻՆ, ՄԻ ՆԱՅ| ԽԱ ԹՈՒ
ՆԻՆ ԻՒՐ ԱՄՈՒՍ ՆԱՒ ԹՎ: ՉԻԳ: (1274)»253։

Գա րե գին կա թո ղի կոս Հով սե փյանը նշում է, որ Դա րա բա սից մնա ցել է մի այն 
դռան մեծ կա մա րա կալ քա րը՝ Տար սայի ճի և Մի նա Խա թու նի հար թա քան դակ նե րով 
և ար ձա նագ րու թյամբ: Այս հար թա քան դա կը տե սել և նկա րագ րել են Ս. արեքպ. Ջա
լա լյան ցը և Գ. Քաջ բե րու նին, որոն ցից և օգտ վել է Ղ. Ալի շանը: Գ. Հով սե փյանը շատ 
ման րա մասն նկա րագ րում է հար թա քան դակը, որը մեջ բե րում ենք ամ բող ջու թյամբ. 
«... բայց վեր ջերս կո րած էր հա մար ւում այն: Եր կու ան գամ հե տա մուտ եք եղել գտնել 
այդ քա րը, բայց ի զուր: Վեր ջա պես յա ջո ղուե ցաւ գտնել Էր դա փին ցի ծե րու նի Յով
հան նէս Գէ որ գե ա նի ցուց մամբ: Գիւ ղի թուր քե րից մէ կը քա րը կոտ րել, երեք կտոր է 
արել և շա րել իւր պար տէ զի ցան կա պա տի քա րե րի մէջ: Բա րե բաղ տա բար կա րե լի է 
ամ բող ջու թե ան մա սին գա ղա փար կազ մել՝ կտոր ներն իրար մօտ բե րե լով: Մո ռա
ցել ենք նշա նա կել քա րի մե ծու թիւնը: Լու սան կար չա կան պատ կե րը ցոյց է տա լիս, 
որ Ջա լա լյան չա փա զան ցու թիւն ներ է արել իւր նկա րագ րությե ան մէջ: Քաջ բե րու
նին եւս սխալ ւում է խոյր տես նե լով Մի նա Խա թու նի գլխին: Կողք կող քի առան ձին 
առան ձին աթոռ նե րի վրայ նստած են Տար սայիճ և Մի նա Խա թուն: Տար սայիճ թագ 
ունի գլխին, որի յե տե ւիվ կա խուած զոյգ ար տա խու րակ նե րը, ոլո րուն և փուն ջա ւոր: 
Կա խուած են եւ ուրիշ ժա պա ւէ նաձև զար դա րանք ներ, որ պարզ չեն: Քարն այն քան 
մա շուած է, որ տա րա բաղ դա տա բար հա գուս տի ման րա մաս նու թիւն նե րը նկա տե լի 
չեն, բայց եր կար է, լայն և ծանծ կում է մին չեւ ոտ նե րը: Աթո ռը բաձ րա թի կունք չէ. 
երե ւում են մի այն վե րին եր կու ծայ րե րը: Տար սայիճ ունի ոլո րուն ըն չացք եւ եր կար 
մի րուք: Աջ ձեռքը դրել է կրծքին, իսկ ձա խը ծնկան վե րայ: Այս քան դա կը լու սան կա
րել եւ հրա տա րա կել է յե տոյ նաեւ Ե. Լա լայե ան, Ազգ. հան դէ սի մեջ, 1913–ից յե տոյ: 
Նոյն ձե ւով և նման աթո ռի վե րայ բազ մած է Մի նա Խա թուն: Ներք նազ գեստը ծած
կում է մին չեւ ոտ նե րը, որոնց ծայ րե րը երե ւում են քղանց քի տա կից: Վե րան ձգել է 
զար դա րուն վեր նազ գեստը նոյն պէս ամ բողջ հա սա կի եր կա րու թե ամբ: Պա րա նո ցին 
կրկնա կի մա նե ակ է կա խած: Գլխի զար դա րանքը չի որոշ ւում, բայց քա ռան կիւ նի 

252  Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ 3, Երևան, 1967, էջ 104–105:
253  Նույն տե ղում, էջ 115:



98

Հոդվածներ

խոյր չէ, ինչ պէս Քաջ բե րու նին է կար ծել: Հա ւա նօ րեն արաղ չի նա ձեւ գլխարկ էր ճա
կատը զար դա րուն եւ շղար շով ծած կուած: Մի նա Խա թունը աջ ձեռքը դրել է ծնկան 
վե րայ, իսկ ձա խը նկա տե լի չէ, քա րի կոտ րուած լի նե լու պատ ճա ռով: Եր կուսն էլ բո
լո րակ լու սոյ պսակ ունին գլխնե րին: Հար թա քան դակն առ նուած է շրջա նա կի մէջ, 
վե րից մի աղեղ ներ քե ւից կտրուած է հո րի զո նա կան, զար դա րուն գար նէ զով՝ մանր, 
իրար հիւ սուած կի սա բո լո րակ նե րից կազ մուած: Կի սա բո լո րակ շրջա նակն առանց 
զար դա րան քի՝ վե րած գրուած է.

Ած.շն հա ւոոր անէ դա րա բաս պա րոն Տար սայի ճին և Մի նայ Խա թին իւ րե ան ամ:
Քա րի ներ քե ւի մասն ամ բող ջա պէս զար դա րուած է երկ րա չա փա կան վե ցան կիւ

նա նի աստ ղա ձե ւե րից, կեդ րոն նե րում մի երկ րորդ վե ցան կիւ նուց դէ պի ան կիւ ներն 
ար ձա կուած եռա տե րեւ նե րով: Աստ ղա ձե ւե րի մի ջին տա րա ծու թիւնը զար դա րուած է 
զոյգ գծե րի հիւ սուած քից եւ իրար դէմ ար ձա կուած եռա տե րեւ նե րով»254:

Այժմ ան դրա դառ նանք Նո րա վան քում Մի նա խա թու նի նվի րատ վա կան գոր ծու
նե ու թյանը: Նախ նշենք, որ Նո րա վանքը Օր բե լյան տոհ մի նշա նա վոր հոգևոր կենտ
րոնը և տոհ մա կան տա պա նա տունն էր: Մեր այս նյու թը շա րադ րե լիս օգտ վել ենք 
նաև Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Պատ մու թյուն նա հան գին Սի սի ա կան» աշ խա տու
թյու նից, որը մեր նշա նա վոր պատ մա հայր, հոգևոր գոր ծիչն ավար տին է հասց րել 
Նո րա վան քում՝ 1299 թվա կա նին: Մեր պատ մա հայ րը մահ կա նա ցուն կնքե լուց հե տո 
թաղ վել է վան քի գա վի թում: Բա ցի այդ, այս տեղ է ստեղ ծա գոր ծել նաև մեր նշա նա
վոր ման րան կա րիչ Մո միկը, որ Թամ թա խա թու նի պատ վե րով խաչ քար է կեր տել իր 
որ դի ներ Բուր թե լի և Բուղ տայի հի շա տակին:

254  Գա րե գին կա թո ղի կոս Յով սէ փե ան, Խաղ բա կե անք կամ Պռո շե անք Հայոց պատ մու թե ան մէջ, 
Ան թի լիա–Լի բա նան, 1969 թ., էջ 433:
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Նո րա վան քի ներ կա բո լոր շի նու թյուն նե րը կա ռուց ված են Օր բե լյան իշ խա նա
կան տան ան դամ նե րի կող մից և, ընդ հան րա պես, Նո րա վան քի ծաղ կումն էլ հենց Օր
բե լյան նե րի տոհ մի հետ է կապ ված: Վան քի գլխա վոր հու շար ձան նե րը գտնվում են 
մի ըն դար ձակ բա կի մեջ՝ շրջա փակ ված բարձր պա րիսպ նե րով: Այդ պարս պի հյու
սի սային ու արևմ տյան պա տե րը կան գուն են, իսկ հա րա վայինն ու արևե լյանը՝ կի
սա կոր ծան: Ներ սից՝ պարս պի հա րա վային ու արևե լյան պա տե րի տակ մնում են 
բազ մա թիվ խու ցե րի և այլ տնտե սա կան շեն քե րի ավե րակ նե րը: Վան քի հու շար ձան
նե րից են Ս. Կա րա պետ գմբե թա վոր եկե ղե ցին, Գա վի թը, Սմբա տի դամ բա րա նա
տունը, Բուր թե լա շեն եկե ղե ցին: Նշված շի նու թյուն նե րից մեզ հե տաքրք րում է Սմբա
տի դամ բա րա նա տունը (ս. Գրի գոր), որը մի փոքր թա ղա կապ եկե ղե ցի է՝ կա ռուց ված 
ս. Կա րա պե տի հյու սի սային կող մից: Կա ռու ցել է տվել Տար սայիճ Օր բե լյանն իր եղ
բայր Սմբա տի հա մար որ պես տա պա նա տուն, բայց հե տա գա յում այն տեղ են թա ղել 
նաև Տար սայի ճին և Օր բե լյան տոհ մից այլ նշա նա վոր ան ձանց: Այս տեղ եղած տա
պա նա քա րե րը շին ված են սպի տա կա վուն քա րից: Այս դամ բա րա նա տունը կա ռու
ցել է վարդ պետ–ճար տա րա պետ Սի րա նե սը 1275 թվա կա նին:

Մինչև այժմ Նո րա վան քի որ մե րից, խաչ քա րե րի, տա պա նա քա րե րի և առան ձին 
բե կոր նե րի վրայից հա վաք վել, վեր ծան վել և հրա պա րակ վել են 187 ար ձա նագ րու
թյուն ներ, որոն ցից շուրջ 24–ը նվի րատ վա կան բնույ թի են255: Այժմ ան դրա դառ նանք 
Նո րա վան քում պահ պան ված Մի նա խա թու նի նվի րատ վա կան ար ձա նագ րու թյանը, 
որը գտնվում է Սմբա տի դամ բա րա նի հյու սի սային պա տի արևե լյան կա մա րի մեջ: 
Ար ձա նագ րու թյունն ունի հետևյալ բո վան դա կու թյունը.

«ԿԱ ՄԱՒ ԱՄԵ ՆԱ ԿԱ ԼԻՆ ԱՅ ԱՅՍ ԳԻՐ ՅԻ ՇԱ ՏԱ ԿԻ ԵՒ ԱՐ ՁԱՆ ԱՆՋ| ՋԵ ԼԻ ՄԻ
ՆԱ ԽԱ ԹՈՒ ՆԻՍ Է. ԴՍՏԵՐ ՄԵ ԾԻ ԱՐ ՔԱԻՆ ՋԱ ԼԱ ԼԻՆ ԵՒ ԱՄՈՒՍ ՆՈ ՄԵ ԾԱԶ| ԳԻ 
ԻՇ ԽԱ ՆԻՆ ՏԱՐ ՍԱԻ ՃԻՆ ԵՒ ԻՄ ՈՐ ԴՈՅՍ ՋԱ ԼԱ ԼԻՍ. ՈՐ ԳՆԵ ՑԱՔ Ի ՄԵՐ ՀԱ
ԼԱԼ ԸՆ ՉԻՑ Զ| ՆՈՐ ՊԵ ՏԻՆ ԱՅ ԳԻՆ Ի ՎԷ ԴԻ ԵՒ ԶԱՅԼՆ Ի ԿՈՐ ԴՈ ԳՆԵ ՑԱՔ Ի 
ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՏԻ ՐԱՑՆ ԵՒ ՏՆԿԵ ՑԱՔ ԵՒ Բ|Ո ԼՈ ՐԵ ՑԻ Զ:Դ: ԴԵՀՆ:Ա: ՃԱ ԿԱՏՆ ԲՆԱ
ՇԱՀ ՌԱՀՆ ՈՒ ԻՐ ՊԱ ԶՈՒ ՄԻՆ ԱՅ ԳԻՆ,:Ա: ՃԱ ԿԱՏՆ ԻՐԻՑ|ԻՆ ԱՅ ԳԻՆ ՏԵՂՆ:ԺԲ: 
ԳՐՎԻ ԶՈ|Ր ՅԱ ՌԱՋ ԱՅԼ ՏՎԱԾ ԷՐ ՎԱ ՆԻՑՍ ՄԵՔ ՄԵՐ ՅԱՒ ԺԱ ՐՈՒ ԹԵ ԱՄԲ 
ՎԵՐՍ ՏԻՆ ՏՎԱՔ Ի ՆՈ ՐԱ ՎԱՆՍ ՅԱ ՒԱ|Գ ՍԲ ՆՇԱՆՍ ԵՒ Ի ՏՐ ՍՏԵ ՓԱ ՆՈՍ ՎԱՍՆ 
ՀՈ ԳԵՑ ԱՐ ՔԱՅԱ ՇՈՒՔ ՏԵ ԱՌՆ ԻՄՈ ՏԱՐ ՍԱԻ ՃԻՆ. ԻՍԿ ՏՐ ՍՏԵ ՓԱ ՆՈՍ ԵՒ ՄԻ
Ա ԲԱՆ ԵՂ ԲԱՐՔՍ ԿԱՐ ԳԵ ՑԻՆ ՆՄԱ ՅԻ ՇԱ ՏԱԿ ԱՆ ՋԻՆՋ ԶՏԱՒՆ ՀԱՄ ԲԱՐՁ ՄԱՆ. 
ԶԻ ՅԱՅՆՄ ԱՒՈԻՐ ՀԱ|Ն ԴԻ ՍԻՒ ԱՒՐՀ ՆԵՍ ՑԵՆ ԶՇԻ ՐԻՄՍ ՆՈ ՐԱ ԵՒ:Ժ: ԱՒՐ ՊԱ
ՏԱ ՐԱԳ ՄԱՏ ՉԻ, ԵՒ ԱՅՍ ՏՈՒՐՔՍ ՈՉ Ի ԶՐԿԱ ՆԱՑ ՈՉ Ի Գ|Ե ՂԷ, ՈՉ Ի ՊԱ ՐՈ
ՆԱ ՀՈ ՂՈ ԱՅԼ ՄԵՐ ՀԱ ԼԱԼ ԴՐԱ ՄԱ ԳԻՆ՝ ԱԶԱՏ ՅԱ ՄԷՆ ՅԱՐ ԿԱՑ. ՈՐ ՈՉ ՈՒՄ 
ՀԱ ՇԻՒ ՉԿԱ Ի ՀեՏ: ԱՐԴ ԹԷ Ի ՄԵ ՐՈՑ ԿԱՄ ՅԱՒ ՏԱ ՐԱԾ ԿԱՄ ՅԻՇ ԽԱ ՆԱՑ ԿԱՄ 
Ի ՁԵՌ ՆԱՈ ՐԱՑ ԶԻՆՉ ԵՒ ԻՑԷ ՊԱՏ ՃԱ ՌԱՒ ՆԵՆ ԳԵԼ ԿԱՄ| ՀԱ ՆԵԼ ՋԱ ՆԱՆ ԶԱՅՍ 
ԱՅ ԳԻՍ Ի ՆՈ ՐԱ ՎԱ ՆԻՑ ԿՏՐԵ ԱԼ ԼԻ ՑԻՆ ՆՈ ՔԱ ՅԵՐ ԿՈՒ ԿԵ ՆԱՑ, ԸՆԴ ԱՒ ՁԻՆ 
ԵՒ ԸՆԴ ՍԱ ՏԱ ՆԱԻ ՆԶՈ ՎԵԼ ԵՂԻ ՑԻ ՅԱ ՄԵ ՆԱ ԿԱԼ ԲԵ ՐԱ ՆԷՆ ԱՅ. ԶԿԱՅԵ ՆԻՆ, 

255  Սարգ սյան Գ., Նո րա վան քի նուի րատ վա կան ար ձա նագ րու թիւ նե րը եւ մի տե ղադ րու թե ան 
ճշգրտման փորձ, Նո րա վանք, Բ հրատ., Մոն րէ ալ–Երևան, 2001, էջ 77:
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ԶՅՈՒ ԴԱՅԻՆ, ԶՅՈՒ ԼԻ Ա ՆՈ ՍԻՆ ԱՌ ՁԷ ՎԱՐՁ ՏԺ ԸՆԴ ՎԱՍ|Ա ԿԱ ՈՒ ՐԱ ՑՈ ՂԻՆ 
ԴԱ ՏԵՍ ՑԻ, ՅԵ ՐԻՑ ՍԲ ԺՈ ՂՈ ՎՈՅՆ ԵՒ ՅԱ ՄԷՆ ՍՐԲՈՑ ԱՆԻ ԾԵ ԱԼ ԼԻ ՑԻ Ի ՄԱՀ 
ԵՒ Ի ԿԵ ԱՆՔ ԵՒ ԹԷ ՏԱ ՃԻԿ| ԱՒԱԴ ՓՈ ԽԻ ԵՒ ՀԱ ՆԵԼ ՋԱ ՆԱ:Ռ::Ռ::Ռ: (1000 1000 
1000) ՆԱ ԼԱԹ ԼԻ ՆԻ, ՅԻՒՐ ՄԱՀ ՄԵ ՏԷՆ ԱՊԻ ԶԱՐ ԼԻ ՆԻ: Ի ԹՎԻՍ:Չ ԽԱ: (1292): 
ՀԱՍ ՏԱՏ Է ԳԻՐՍ ԿԱ ՄԱ ՒԻՆ ԱՅ»256։

Ար ձա նագ րու թյանը ան դրա դար ձել է նաև Ղ. Ալի շանը257: Ար ձա նագ րու թյու նից 
պարզ է դառ նում, որ Մի նա խա թունը 1292 թ.–ին Վե դի ում գնել է Նոր պեր տի այ գին 
և այն նվի րել Նո րա վան քի ս. Նշան եկե ղե ցուն: Ար ձա նագ րու թյու նից նաև պարզ է 
դառ նում, որ Մի նա խա թունն այն գնել էր «մեր հա լալ դրա մա գին՝ ազատ յա մէն յար
կաց» և նաև սահ մա նել էր նվի րատ վա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րին բնո րոշ անեծ քի 
բա նաձև:

Ի դեպ, Մի նա խա թու նի մա սին Հա ցու նին գրել է. «Իսկ 1298 ին ինք կ’եր թայ 
հանգ չե լու նոյն մե նաս տա նին մէջ, ուր ցարդ կը խօ սի պեր ճօ րէն իւր մա հար ձանը»258։

Այս պի սով՝ Մի նա խա թու նի դուստ րը՝ Աս փան, որ մո րից ժա ռան գել էր շի նա րա
րա կան ու նվի րատ վա կան ձիրք, հարս գնա լով Խա չեն՝ նույն պես զբաղ վեց հայ րե
նան վեր գոր ծու նե ու թյամբ:

БЛАГОТ ВО РИ ТЕЛЬ НАЯ И СТРОИТЕЛЬ НАЯ ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ 
СЮНИКСКО ГО КНЯГИНЫ МИНА ХАТУН

ГА ЙА НЕ ШАБУНЦ

В статье «Бла гот во ри тель ная и строитель ная деятель ность Сюникско го княгины 
Мина Хатун» мы стремились предста вить деятель ность жены Тарсаича Орбеляна 
Мины Хатун, чтобы еще раз доказать, что армянка была не только хранитель ни цей 
семьи, но и спиной мужа, крупным строите лем–до нором.

П ри написании этой статьи мы постави ли перед собой задачу подробно 
рассказать о строительст ве и дарении Мины Хатун.

Д ля решения указанной проблемы мы использо ва ли историко–с рав ни тель ный 
метод объедини ли информа цию из разных источни ков. Мы сделали необходи мые 
анализы.

С тат ья актуаль на тем, что еще раз подчерки ва ет мнение о том, что армянская 
женщина никогда не была лишена гражданс ких прав, а наоборот, активно участво
ва ла в государст вен ном строительст ве, спонсиро ва нии строительст ва зданий, 
пожертво ва ниях.

256  Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ 3, էջ 239:
257  Սի սա կան, Տե ղագ րու թիւն Սյու նե աց աշ խար հի, ի հ. Ղե ւոն դե այ Մ. Ալի շան, Վե նե տիկ, Ի Մխի թա

րայ Վանս, Ի Ս. Ղա զար, 1893, էջ 191–192: 
258  Հա ցու նի Վ., նշվ. աշխ., էջ 198:
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Под во дя итоги исследо ва ния, мы пришли к следующим выводам.
— Помимо героичес ких женщин, у нас есть еще женщины–ст ро и те ли и доноры, 

ярким свидетельст вом деятель нос ти которых являются недостро ен ные монасты ри и 
церкви. И Мина Хатун одна из таких женщин.

— Строительст во церкви Цхуки Эгердз приписы ва ют Мине Хатуни, свидетельст
ва о которой хранит только Шаххатунян.

— Для нужд служите лей Мина Хатун передала в дар монасты рю землю Сунак, 
землю Нагатак, сады в Шинухай ре и в Татеве.

— Сохрани лась фотогра фия Г. Овсепяа на из дома правительст ва Дарабас, 
построен но го под патрона том Мины Хатун. Овсепян, подробное описание которого 
когда–то дали Джалалян и Каджберу ни. Подробное описание этой фотогра фии дает 
этногра фам ценную информацию.

— После деятель нос ти матери Аспа, дочь Мины Хатун, вышла замуж в Хачене и 
занималась строительст вом и благотво ри тель ной деятель ностью.

К лю че вые слова: Мина Хатун, Тарсаич Орбелян, Сюник, церковь Богороди ца 
в селе Игердз, княженс кий дом.

DONATION AND CONSTRUCTION ACTIVITIES OF  
SYUNIK’S PRINCESS MINA KHATUN

GAYANE SHABUNTS

In the article “The donation and construction activities of Syunik’s Princess Mina 
Khatun” we aimed to present the activities carried out by Mina Khatun, Tarsayich Orbe
lyan’s wife, and to prove once again that Armenian women were not only the once who 
took care of the family, but also held their husbands’ back, initiated construction and 
donation activities.

Mina Khatun’s construction and donation activities are described in detail in this 
article.

To solve the above–mentioned problem, historical–comparative method has been 
used: information from different sources has been combined. Appropriate research and 
analyses have been done.

The article is relevant, it emphasizes once again the role and the rights of Armenian 
women who were actively involved in construction and donation activities.

Summing up the study, we came to the following conclusions.
— In addition to female heroes, we also have female constructors and donors. The 

vivid evidence of their activities are the preserved ruins of monasteries and churches. 
Mina Khatun is among them.
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— The construction of Tsghuk church is attributed to Mina Khatun, the evidence of 
which is kept in Shakhkatunyan’s work.

— For the servants’ needs, Mina Khatun donated the land of Sunak, the land of Na
hatak, gardens in Shinuhayr and Tatev.

— A picture has been preserved in G. Hovsepyan’s work from Darabas built under 
the patronage of Mina Khatun, the detailed description of which was given by Jalalyan 
and Kajberuni. The detailed description of this picture provides valuable information to 
ethnographers.

— Following her mother’s activities, Mina Khatun’s daughter Aspa got married in 
Khachen and was also engaged in construction and donation activities.

Key words: Mina Khatun, Tarsaich Orbelyan, Syunik, Egherdz Mary church, Prince’s 
House.


