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ՕրբելյաններիկառավարմանտարիներինՍյունիքումստեղծվածհարաբերական
խաղաղությունընպաստումէտնտեսականևմշակութայինկյանքիվերելքին:Վիմագիր
արձանագրություններումևՍտեփանոսՕրբելյանի,ՂևոնդԱլիշանիմոտպահմանվել
ենվկայություններսյունեցինշանավորկանանց՝ՄինաԽաթունի,Ասփայի,Մամքանի
ևուրիշներիկատարածշինարարականևնվիրատվականգործունեությանմասին:Այդ
մասինմանրամասնտեղեկություններենհաղորդումԹանահատի,Նորավանքի,Ըղո
ւերձի,Սպիտակավոր,Ցաղացվանքիևբազմաթիվայլվանքերինվիրատվականևշի
նարարականբնույթիարձանագրությունները:

Բա նա լի բա ռեր` Օրբելյաններ,Մինախաթուն,Ասփա,Մամքան,Նորավանք,Թա
նահատիվանք,Սպիտակավորեկեղեցի,նվիրատվություն,եկեղեցաշինություն:

Մենք նպա տակ ու նենք ներ կա յաց նե լու կա նանց շի նա րա րա կան գոր ծու-
նեութ յու նը Օր բել յան նե րի օ րոք: Բայց հաս կա նա լու հա մար՝ ին չը նպաս տեց 
Օր բել յան նե րի օ րոք ա մու սին նե րի հետ միա սին կա նանց նվի րատ վա կան և շի-
նա րա րա կան այդ քան ծա վա լուն գոր ծու նեութ յա նը, հա մա ռոտ ներ կա յաց նենք 
այն քա ղա քա կան ի րադ րութ յու նը, ո րի ժա մա նակ կա նայք օ ժան դա կում էին շի-
նա րա րա կան գոր ծու նեութ յա նը: Բա ցի այդ Օր բել յան տոհ մի կար կա ռուն ներ-
կա ցա ցու ցիչ նե րից է նաև միջ նա դար յան նշա նա վոր պատ միչ, ե կե ղե ցա կան 
գոր ծիչ Ս տե փա նոս Օր բել յա նը: Նախ ա սենք, որ Օր բել յան նե րի ծագ մանն ու 
գոր ծու նեութ յա նը ման րա մասն անդ րա դար ձել է պրոֆեսոր Գ. Գ րի գոր յա նն իր 
«Ս յու նի քը Օր բել յան նե րի օ րոք»1 աշ խա տութ յան մեջ, ուս տի մենք շատ հա մա-
ռոտ պատ մա կան ակ նարկ կա տա րենք: 

Ս յուն յաց Օր բել յանն նե րի իշ խա նութ յու նը հաս տատ վում է 1211 թվա կա-
նին: Այդ փաս տը հաս տա տում է Նո րա վան քի 1221 թվա կա նի ար ձա նագ րութ-
յու նը2: Լի պա րիտն ա մուս նա ցել էր Բու պա իշ խա նի դուստր Աս փա յի հետ: Լի-
պա րիտն ու Աս փան ու նե ցել են 5 զա վակ՝ Է լի կում, Սմ բատ, Ի վա նե, Փախ րա դո-
լա և Տար սա յիճ: Շուրջ 25 տա րի Ս յու նիքն ապ րեց խա ղաղ՝ մինչև մոն ղո լա կան 
ար շա վանք նե րը: Մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րի ժա մա նակ Ս յու նի քում իշ խում 
էր Լի պա րիտ Օր բել յա նի ա վագ որ դին՝ Է լի կու մը (1225-1253թթ.): Ս յու նիք ար շա-
ված Աս լան Նո յի նի և Է լի կում Օր բել յա նի միջև կնքվում է դաշ նա գիր, ո րի հա մա-
ձայն Է լի կու մը մնում է իշ խող դիր քում, սա կայն պար տա վոր վում է մաս նակ ցել 
մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րին իր իսկ զո րա ջո կատ նե րով: Է լի կում Օր բել յա նը 
թաղ ված է Նո րա վան քի Օր բել յան իշ խան նե րի տոհ մա կան դամ բա րա նա տա-
նը: Ս յուն յաց Օր բել յան նե րի օ րոք իշ խա նութ յան գլուխ է անց նում ոչ թե նրա 

1 Գրիգորյան Գ., Սյունիքը Օրբելյանների օրոք, Երևան, 1981:
2 Գրիգորյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 48-49:
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ման կա հա սակ որ դի Բուր թե լը, այլ եղ բայ րը՝ Սմ բատ իշ խա նը (1273): Սմ բատ 
իշ խա նը Ս տե փա նոս Օր բել յա նի հո րեղ բայրն էր և  որ դեգ րել էր վեր ջի նիս: Օր-
բել յա նը հիա ցա կան խոս քե րով էր ներ կա յաց նում հո րեղ բո րը: Սմ բատ Օր բել-
յա նը ա մուս նա ցած էր իշ խա նու հի Ռու զու քա նի հետ, սա կայն զա վակ չու ներ 
և ման կուց որ դեգ րել էր իր կրտսեր եղ բայր Տար սա յի ճի որ դի Ս տե փա նո սին: 
Սմ բատ Օր բել յա նի կա ռա վար ման տա րի նե րին զգա լիո րեն հզո րա նում է Օր-
բել յան իշ խա նա պե տութ յու նը, ո րն ա ռաջ է բե րում Օր բել յան- Զա քար յան խիստ 
հա կա մար տութ յունը, ինչն էլ ա վարտ վեց Օր բել յան նե րի հաղ թա նա կով: Սմ բա-
տը 1251թ. մեկ նում է Կա րա կո րում, որ տեղ Ման գու խա նը նրան տա լիս է «ին-
ջու»-ա կան ի րա վունք, այ սինքն Օր բել յան նե րի տի րույթ նե րը հայ տա րա րում են 
ար քու նա կան կալ վածք, ին չը նշա նա կում է, ո րը Ս յուն յաց իշ խա նը պա տաս-
խա նա տու է միայն մեծ խա նի առջև: Սմ բատ իշ խանն իր ողջ ու շադ րութ յու նը 
բևե ռում է շի նա րա րա րա կան աշ խա տանք նե րին: 

13-րդ դա րի 60-ա կան թվա կան նե րը ող բեր գա կան դար ձան Օր բել յան ըն-
տա նի քի հա մար: 1260 թվա կա նին վախ ճան վում է նրա եղ բայր Ի վա նեն՝ թող-
նե լով Լի պա րիտ ա նու նով ա րու զա վակ: Ո րոշ ժա մա նակ հե տո մահ կա նա ցուն 
է կնքում նաև մյուս եղ բայ րը՝ Փախ րա դո լան: 1261 թվա կա նին Հու լա վու խա-
նի հետ ղփչաղ նե րի դեմ պա տե րազ մե լիս Թե րեք գե տի ա փին զոհ վում է նրա 
մեծ եղ բայր Է լի կու մի որ դի Բուր թե լը: 1262 թվա կա նին վախ ճան վում է Սմ բա տի 
մայր իշ խա նու հի Աս փան: Սմ բատ Օր բել յա նը վախ ճան վել է 1273 թվա կա նին 
Թավ րի զում՝ Ս յուն յաց իշ խա նութ յու նը վա րե լով 20 տա րի: Ն րա դին տե ղա փոխ-
վել է Վա յոց ձոր և  ամ փոփ վել Օր բել յան իշ խան նե րի տոհ մա կան դամ բա րա-
նա տա նը: Ն րան փո խա րի նած Տար սա յիճ եղ բայ րը Սի րա նես ճար տա րա պե տի 
նա խագ ծով կա ռու ցեց Ս. Գ րի գոր գողտ րիկ ե կե ղե ցին, ո րը հայտ նի է «Սմ բա տի 
դամ բա րան»1 ա նու նով: Սմ բա տի մա հից հե տո Ա բա ղա խա նից Ս յուն յաց իշ խա-
նա պետ է ճա նաչ վում կրտսեր եղ բայր Տար սա յի ճը (1273-1290թթ): Տար սա յիճն 
ա մուս նա ցած էր Ա րուզ Խա թու նի հետ, ո րը քրիս տո նեութ յուն ըն դու նած այ լազ-
գի էր: Ա րու զից և Տար սա յի ճից ծնվում են 3 որ դի ներ՝ Է լի կում, Ս տե փա նոս և 
Փախ րա դո լա: Սա կայն Տար սա հի ճը կնոջ կեն դա նութ յան օ րոք ա մուս նա նում 
է Հա սան- Ջա լա լի դստեր՝ Մի նա խա թու նի հետ: Մի նա խա թու նի գոր ծու նեութ-
յա նը մենք ման րա մասն կանդ րա դառ նանք: Ն շենք, որ Մի նա խա թու նից Տար-
սա յիճն ու նե նում է ևս 3 ե րե խա՝ Ջա լա լը, Աս փան՝ Գ րի գոր Բ Խա չեն ցու կի նը և 
Մամ քա նը՝ վրաց վա ղա մե ռիկ ար քաեղ բայր Մա նո ւե լի կի նը: Տար սա յիճ Օր բել-
յա նի մա հից հե տո սկսում են գա հա կա լա կան վե ճե րը գա հե րե ցութ յան հա մար: 
Ար ղուն խա նը իշ խա նա պետ է նշա նա կում Տար սա յի ճի Է լի կում որ դուն (1290-
1300), իսկ մնա ցած նե րը ստա նում են ի րենց ժա ռան գա բա ժի նը: Է լի կում Օր բել-
յա նի օ րոք Ս յու նի քը ևս ծաղ կում է ապ րում: Է լի կում Օր բել յանն ա մուս նա ցած 
էր Թամ թա Խա թու նի հետ, ու ներ 2 ուստր՝ Բուղ տան և Բուր թե լը, 2 դուստր՝ 
Մա մա խա թու նը՝ Էա չի Պ ռոշ յա նի կի նը և Ռու զա քա նը՝ Ար ցա խի իշ խան Հա սա-
նի կի նը: Է լի կու մին հա ջոր դում է ա վագ որ դին՝ Բուր թել Մե ծը (1300-1348թթ.): 
Բուր թել իշ խա նի կինն էր Վա խա խը, ո րի գոր ծու նեութ յա նը մենք ևս կանդ րա-
դառ նանք: 

1 Գրիգորյան Գ., Հախվերդյան Ս., Սյունիքի պատմություն, Երևան, 2001,էջ 94:
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Ս յուն յաց իշ խա նութ յան ղե կը Բուր թե լից հե տո ան ցել է նրա որ դի Բեշ քե նին 
(1348-1377թթ.): Օր բել յան նե րից նշա նա վոր էին նաև Տար սա յիճ մեծ իշ խա նի 
եղ բայր Ի վա նեի որ դի Լի պա րի տը, որն ա մուս նա ցած էր Նա նա յի հետ և  ու ներ 5 
զա վակ, ո րո նցից հայտ նի է Չե սա րը: Չե սա րը իր կնոջ՝ Խո րի շա հի հետ կա ռու-
ցել է Սե լի մի քա րա վա նա տու նը: Օր բել յան նե րից նշա նա վոր էր նաև Ռուս տամ 
Օր բել յա նը, ո րի գոր ծու նեութ յու նը ման րա մասն չենք անդ րա դառ նոմ, քա նի որ 
տե ղե կութ յուն ներ չու նենք նրա ժա մա նա կաշր ջա նի կա նանց գոր ծու նեութ յան 
մա սին: 

Օր բել յանն նե րի կար կա ռուն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի՝ Տար սա յիճ Օր բել-
յա նի երկ րոդ կնոջ՝ Մի նա խա թու նի և դս տեր՝ Աս փա յի շի նա րա րա կան և ն վի-
րատ վա կան գոր ծու նեութ յան մա սին պահ պան վել են մի շարք հա վաս տի տե-
ղե կութ յուն ներ:

Ջա լալ յա նի, Ա լի շա նի, Հով սեփ յա նի աշ խա տութ յուն նե րում, դի վան հայ վի-
մագ րութ յան 3-րդ պ րա կի մեջ բազ մա թիվ տե ղե կութ յուն ներ կան Տար սա յիճ 
Օր բել յա նի կնոջ՝ Մի նա խա թու նի շի նա րա րա կան գոր ծու նեութ յան վե րա բեր-
յալ: Սա կայն Ստ. Օր բել յա նը տե ղե կութ յուն ներ չի հաղորդում Մի նա խա թու նի 
մա սին: Մի նա խա թու նը Տար սա յիճ Օր բել յա նի երկ րորդ կինն էր, իսկ Ս տես փա-
նոս Օր բել յան պատ մի չը ա ռա ջին կնոջ՝ Ար զու խա թու նի որ դին էր: Ըստ ո րոշ 
տե ղե կութ յուն նե րի Տար սա յիճ Օր բել յա նը Մի նա խա թու նի հետ ա մուս նա ցել 
էր Ար զու խա թու նի կեն դա նութ յան ժա մա նակ, հա վա նա բար այն պատ ճա ռով, 
որ Ար զու խա թունն այ լազ գի էր, իսկ Մի նա խա թու նը նշա նա վոր Ջա լալ Դո լա յի 
դուստրն էր: Ուս տի այն հե տապն դում էր նաև քա ղա քա կան շահ: 

Տար սա յիճ Օր բել յանն ու Մի նա խա թու նը 1272 թվա կա նին միա սին կա ռու-
ցել են Ը ղո ւեր ձի Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին1: Հ նում Ը ղո ւերծ ա նու նով եր կու գյուղ 
է գո յութ յուն ու նե ցել՝ մե կը՝ Հա բանդ գա վա ռում, մյու սը՝ Ծ ղուկ, ո րոնց հար կի 
չա փը ե ղել է 12 և 102: Մի նա խա թու նին է վե րագր վում Ծ ղու կի Ը ղեր ձի ե կե-
ղե ցու շի նա րա րութ յու նը: Դի վան հայ վի մագ րութ յան 2-րդ պ րա կում նշվում է, 
որ Ծ ղու կի Ը ղեր ձը ներ կա յիս Դա րա բասն է3: Ը ղեր ձի այդ ե կե ղե ցու ար ձա նագ-
րութ յու նը այժմ չի պահ պան վել: Ար ձա նագ րութ յան մա սին տե ղե կա նում ենք 
Շահ խա թուն յան ցի աշ խա տութ յու նից, որ տեղ պահ պան վել է ար ձա նագ րութ-
յուն՝ հետև յալ բո վան դա կութ յամբ.

« Յու սով ա մե նա կա լին Աս տու ծոյ ես Տար սա յիճ իշ խա նաց իշ խան որ դի 
մե ծին Լի պար տին, և  ա մու 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 
Դվ նայ, շի նե ցաք Ա ծա ծա ծին ի հա լալ ար դեանց մե րոց ի փրկու թիւն հոգ ւոյ և  
եր կա րու թիւն կե նաց մե րոց. տո ւաք ի պէտս սպա սա ւո րաց Սու նա կայ տա փին 
հողն, նա հա տա կի հողն, և ներ քին ծաղ կոցն ի Շն հեր, ի Տաթ ևայ լու սա գին. և 
կա տա րի ի տա րին ժ՜ ժամ, ե՜ յայ տու թե՜, ե՜ զատ կին վասն ինձ Տար սա յի ճիս և 

1 Հացունի Վ., Հայուհին պատմութեան առջեւ, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1936,էջ 227:
2 Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական, Մոսկվա, 1861, էջ  

371, 375: 
3 Դիվան հայ վիմագրության, պր. 2, Երևան, 1960, էջ 111:
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Մի նայ խա թու նին. ե թէ ոք ի մե րոց կամ յօ տա րաց խա փա նես ցէ զսահ մա նեալս 
մեր, յժ ՜ը հայ րա պե տաց նզո ված է, թո ւին չիա» (1272)1:

Այս նույն ար ձա նագ րութ յու նը վկայակոչում է նաև Ջա լալ յա նը, բայց նշում 
է, որ այն գրված է Խթ րայ վան քում2:

Մի նա խա թու նի գոր ծու նեութ յան մա սին Վ. Հա ցու նին գրել է. « Հիւ րա-
նոցք հին Հա յաս տա նի մե նաս տա նաց հետ կա պո ւած էին սո վո րա բար, ուր 
կ՛ի ջե ւա նէին ան ցորդ ներ, գտնե լով ձրի սնունդ ու բնա կա րան: Ա տոնց հա մար 
ե կամտ ներ ալ հաս տա տո ւած էին բա րե սէր ան ձե րէ, ո րոց մէջ եւս կ՛ե րե ւին մեր 
տիկ նայք, ոչ միայն իբ րեւ նո ւի րա տու, այլ նոյն ինքն հիմ նա դիր հիւ րա նո ցաց: 
Ա տոց մէ ծա նօթ են՝ Մի նա խա թուն, որ 1274-ին Սիւ նեաց Ե ղե գիք ա ւա նի մէջ 
կե նակ ցին Տար սա յի ճի հետ կը կեր տեն նոյն պի սի շի նո ւած մը, յայտ նի ի րենց 
թո ղած ար ձա նագ րէն իսկ, որ ա նոր միակ մնա ցորդն է այժմ. «Աս տո ւած շնոր-
հա ւոր առ նէ դար բաս պա րոն Տար սա յի ճի եւ ա մուս նոյն իւ րոյ Մի նայ խա թու-
նին. ի թվին Հա յոց ՉԻԳ»3: 

Խոսքն այս տեղ վե րա բե րում է Ե ղե գիս ա վա նում կա ռու ցված իշ խա նա կան 
տա նը՝ Դա րա բա սին: Պատ մա կան Ե գե ղիք կամ Ե ղե գիս ա վա նը Վա յոց ձո րի 
հնա գույն բնա կա վայ րե րից է և, սկ սած 9-րդ դա րից, Ս յուն յաց գա հե րեց իշ խան-
նե րի նստա վայ րը: Ու նե ցել է ա մուր և  ըն դար ձակ բերդ՝ տե ղա վոր ված ա վա նի 
հյու սի սում ձգված բարձր և  եր կա րա վուն բլրա շա րի վրա, ո րի 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 ա մուր բեր դը չի կա-
րո ղա ցել գրա վել նույ նիսկ ա րաբ զո րա վար Նըսրն: Ե ղե գի սը հիշ վում է որ պես 
գյու ղա քա ղաք և նույ նիսկ՝ մայ րա քա ղաք: Ե ղե գի սի ծաղկ ման երկ րորդ շրջա նը 
զու գա դի պել է 13-րդ դա րին Օր բել յան նե րի տի րա պե տութ յան շրջա նին: Այս ժա-
մա նակ ևս Ե ղե գի սը մնա ցել է որ պես իշ խա նա կան նստա վայր, որտեղ կա ռուց-
վել են տներ, ե կե ղե ցի ներ, բազ մա թիվ որմ նա փակ խաչ քար-հու շար ձան ներ և  
այլն, ո րոնք տե ղա վոր ված են ե ղել ա վա նի՝ գե րա զան ցա պես ար ևել յան մա սում՝ 
ձո րի ա մե նա լայն տե ղում4:

Ե ղե գի սի ս. Ն շան ե կե ղե ցու մոտ՝ հա րա վային կողմում պահ պան վել է իշ-
խա նա կան տան (դա րա պաս) մուտ քի կա մա րա կալ քա րը հետև յալ ար ձա նագ-
րութ յամբ.

ԱԾ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՆԷ ԴԱՐԱԲԱՍ ԲԱՐՈՆ ՏԱՐՍԱՅԻՃԻՆ, ՄԻՆԱՅ| ԽԱԹՈՒՆԻՆ 
ԻՒՐ ԱՄՈՒՍՆԱՒ ԹՎ:ՉԻԳ: (1274)5 

Գա րե գին կա թո ղի կոս Հով սեփ յա նը նշում է, որ Դա րա բա սից մնա ցել է 
միայն դռան մեծ կա մա րա կալ քա րը՝ Տար սա յի ճի և Մի նա Խա թու նի հար թա-

1 Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ, Աշխա տա-
սիրութեամբ Յովհաննու եպիսկոպոսի Շահխաթունեանց շահրիարցւոյ միաբանի սրբոյ Էջ-
միածնի, Հ. Երկրորդ, Ի Ս. Կաթուղիկէ Էջմիածին, 1842=ռմղա, էջ 364: (Այսուհետև՝ Շահ խա-
թունեանց):

2 Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, Աշխատասիրութեամբ Տեառն Սարգսի 
Սանահնեցւոյ Ջալալեանց թեմակալ Արք եպիսկոպոսի Հայոց Վրաստանի, Իմերեթի և այլոց: 
Մասն Բ, 1858, Տփղիս, էջ 208:

3 Հացունի Վ., նշվ. աշխ.,  էջ 232:
4 Գրիգորյան Գ., նշվ . աշխ., էջ 48-49:
5 Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական, Մոսկվա, 1861, էջ 

371, 375: 
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քան դակ նե րով և  ար ձա նագ րութ յամբ: Այս հար թա քան դա կը տե սել և ն կա րագ-
րել են Ջա լալ յա նը և Քաջ բե րու նին, ո րոն ցից և  քաղել է Ա լի շա նը: Գ. Հով սեփ յա-
նը շատ ման րա մասն նկա րագ րում է հար թա քան դա կը. «բայց վեր ջերս կո րած 
էր հա մար ւում այն: Եր կու ան գամ հե տա մուտ եք ե ղել գտնել այդ քա րը, բայց ի 
զուր: Վեր ջա պես յա ջո ղո ւե ցաւ գտնել Էր դա փին ցի ծե րու նի Յով հան նէս Գէոր-
գեա նի ցուց մամբ: Գիւ ղի թուր քե րից մէ կը քա րը կոտ րել, ե րեք կտոր է ա րել 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 թեան մա սին գա ղա փար կազ մել՝ կտոր ներն ի րար մօտ բե րե լով: Մո-
ռա ցել ենք նշա նա կել քա րի մե ծու թիւ նը: Լու սան կար չա կան պատ կե րը ցոյց է 
տա լիս, որ Ջա լալ յան չա փա զան ցու թիւն ներ է ա րել իւր նկա րագ րութ յեան մէջ: 
Քաջ բե րու նին եւս սխալ ւում է խոյր տես նե լով Մի նա Խա թու նի գլխին: Կողք կող-
քի ա ռան ձին ա ռան ձին ա թոռ նե րի վրայ նստած են Տար սա յիճ և Մի նա Խա թուն: 
Տար սա յիճ թագ ու նի գլխին, ո րի յե տե ւիվ կա խո ւած զոյգ ար տա խու րակ նե րը, 
ո լո րուն և փուն ջա ւոր: Կա խո ւած են եւ ու րիշ ժա պա ւէ նաձև զար դա րանք ներ, 
որ պարզ չեն: Քարն այն քան մա շո ւած 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: Ա թո ռը բաձ րա թի կունք չէ. ե րե ւում են միայն վե րին եր կու ծայ րե րը: 
Տար սա յիճ ու նի ո լո րուն ըն չացք եւ եր կար մի րուք: Աջ ձեռ քը 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 լա յեան, Ազգ. հան դէ սի մեջ, 1913-ից յե տոյ: Նոյն ձե ւով և ն ման ա թո ռի 
վե րայ բազ մած է Մի նա Խա թուն: Ներք նազ գես տը ծած կում է մին չեւ ոտ նե րը, 
ո րոնց ծայ րե րը ե րե ւում են քղանց քի տա կից: Վե րան ձգել է զար դա րուն վեր-
նազ գես տը նոյն պէս ամ բողջ հա սա կի եր կա րու թեամբ: Պա րա նո ցին կրկնա կի 
մա նեակ է կա խած: Գլ խի զար դա րան քը չի ո րոշ ւում, բայց քա ռան կիւ նի խոյր 
չէ, ինչ պէս Քաջ բե րու նին է կար ծել: Հա ւա նօ րեն ա րաղ չի նա ձեւ գլխարկ էր ճա-
կա տը զար դա րուն եւ շղար շով ծած կո ւած: Մի նա Խա թու նը աջ ձեռ քը դրել է 
ծնկան վե րայ, իսկ ձա խը նկա տե լի չէ, քա րի կոտ րո ւած լի նե լու պատ ճա ռով: 
Եր կուսն էլ բո լո րակ լու սոյ պսակ ու նին գլխնե րին: Հար թա քան դակն առ նո ւած 
է շրջա նա կի մէջ, վե րից մի ա ղեղ ներ քե ւից կտրո ւած է հո րի զո նա կան, զար դա-
րուն գար նէ զով՝ մանր, ի րար հիւ սո ւած կի սա բո լո րակ նե րից կազ մո ւած: Կի սա-
բո լո րակ շրջա նակն ա ռանց զար դա րան քի՝ վե րած գրո ւած է.

Ած. շնհա ւոոր ա նէ դա րա բաս պա րոն Տար սա յի ճին և Մի նայ Խա թին իւ-
րեան ամ: 

Քա րի ներ քե ւի մասն ամ բող ջա պէս զար դա րո ւած 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 կո ւած ե ռա տե րեւ նե րով: Աստ ղա ձե ւե րի մի ջին տա րա ծու թիւ-
նը զար դա րո ւած է զոյգ գծե րի հիւ սո ւած քից եւ ի րար դէմ ար ձա կո ւած ե ռա տե-
րեւ նե րով»1:

1 Գարեգին կաթողիկոս Յովսէփեան, Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք Հայոց պատմութեան 
մէջ, Անթիլիա-Լիբանան-1969,  էջ 433:
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Այժմ անդ րա դառ նանք Նո րա վան քում Մի նա խա թու նի նվի րատ վա կան 
գոր ծու նեութ յա նը: Նախ նշենք, որ Նո րա վան քը Օր բել յան տոհ մի նշա նա վոր 
հոգ ևոր կենտ րո նը և տոհ մա կան տա պա նա տունն էր: Նյու թը շա րադ րե լիս 
մեզ հա մար սկզբնաղբ յու րա յին նշա նա կութ յուն է ու նե ցել Ս տե փա նոս Օր բել-
յա նի « Պատ մութ յուն նա հան գին Սի սիա կան» աշ խա տութ յու նը, ո րը նշա նա վոր 
պատ մա հայր, հոգ ևոր գոր ծիչն ա վար 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 մի կը, որ Թամ թա խա թու նի պատ վե րով խաչ քար է կեր տել իր որ դի ներ 
Բուր թե լի և Բուղ տա յի հի շա տա կին:

Նո րա վան քի ներ կա բո լոր շի նութ յուն նե րը կա ռուց ված են Օր բել յան 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 բել յան նե րի տոհ մի հետ է կապ ված: Վան քի գլխա վոր հու շար ձան նե-
րը գտնվում են մի ըն դար ձակ բա կում՝ շրջա փակ ված բարձր պա րիսպ նե րով: 
Վան քի հու շար ձան նե րից են Ս. Կա րա պետ գմբե թա վոր ե կե ղե ցին, Գա վի թը, 
Սմ բա տի դամ բա րա նա տու նը, Բուր թե լա շեն ե կե ղե ցին: Նշ ված շի նութ յուն նե րից 
մեզ հե տաքրք րում է Սմ բա տի դամ բա րա նա տու նը (ս. Գ րի գոր), ո րը մի փոքրիկ 
թա ղա կապ ե կե ղե ցի է, կա ռուց ված ս. Կա րա պե տի հյու սի սա յին կող մում: Կա-
ռու ցել է տվել Տար սա յիճ Օր բել յանն իր եղ բայր Սմ բա տի հա մար՝ որ պես տա-
պա նա տուն, բայց հե տա գա յում այն տեղ են թա ղել նաև Տար սա յի ճին և Օր բել-
յան տոհ մի այլ նշա նա վոր ան ձանց: Այս տեղ ե ղած տա պա նա քա րե րը շին ված 
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են սպի տա կա վուն քա րից: Այս դամ բա րա նա տու նը կա ռու ցել է վարդա 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  
ա ռան ձին բե կոր նե րի վրա յից հա վաք վել, վեր ծան վել և հ րա պա րակ վել են 187 
ար ձա նագ րութ յուն ներ, ո րոն ցից շուրջ 24-ը նվի րատ վա կան բնույ թի են1: Այժմ 
անդ րա դառ նանք Նո րա վան քում պահ պան ված Մի նա խա թու նի նվի րատ վա-
կան ար ձա նագ րութ յա նը, ո րը գտնվում է Սմ բա տի դամ բա րա նի հյու սի սա յին 
պա տի ար ևել յան կա մա րի մեջ: Ար ձա նագ րութ յունն ու նի հետև յալ բո վան դա-
կութ յու նը.

ԿԱՄԱՒ ԱՄԵՆԱԿԱԼԻՆ ԱՅ ԱՅՍ ԳԻՐ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԵՒ ԱՐՁԱՆ ԱՆՋ|ՋԵԼԻ 
ՄԻՆԱ ԽԱԹՈՒՆԻՍ Է. ԴՍՏԵՐ ՄԵԾԻ ԱՐՔԱԻՆ ՋԱԼԱԼԻՆ ԵՒ ԱՄՈՒՍՆՈ ՄԵԾԱԶ|ԳԻ 
ԻՇԽԱՆԻՆ ՏԱՐՍԱԻՃԻՆ ԵՒ ԻՄ ՈՐԴՈՅՍ ՋԱԼԱԼԻՍ. ՈՐ ԳՆԵՑԱՔ Ի ՄԵՐ 
ՀԱԼԱԼ ԸՆՉԻՑ Զ|ՆՈՐՊԵՏԻՆ ԱՅԳԻՆ Ի ՎԷԴԻ ԵՒ ԶԱՅԼՆ Ի ԿՈՐԴՈ ԳՆԵՑԱՔ Ի 
ՀԱՅՐԵՆԱՏԻՐԱՑՆ ԵՒ ՏՆԿԵՑԱՔ ԵՒ Բ|ՈԼՈՐԵՑԻ Զ:Դ: ԴԵՀՆ:Ա: ՃԱԿԱՏՆ ԲՆԱՇԱՀ 
ՌԱՀՆ ՈՒ ԻՐ ՊԱԶՈՒՄԻՆ ԱՅԳԻՆ,:Ա: ՃԱԿԱՏՆ ԻՐԻՑ|ԻՆ ԱՅԳԻՆ ՏԵՂՆ:ԺԲ: ԳՐՎԻ 
ԶՈ|Ր ՅԱՌԱՋ ԱՅԼ ՏՎԱԾ ԷՐ ՎԱՆԻՑՍ ՄԵՔ ՄԵՐ ՅԱՒԺԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ՎԵՐՍՏԻՆ 
ՏՎԱՔ Ի ՆՈՐԱՎԱՆՍ ՅԱՒԱ|Գ ՍԲ ՆՇԱՆՍ ԵՒ Ի ՏՐ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎԱՍՆ ՀՈԳԵՑ 
ԱՐՔԱՅԱՇՈՒՔ ՏԵԱՌՆ ԻՄՈ ՏԱՐՍԱԻՃԻՆ. ԻՍԿ ՏՐ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵՒ ՄԻԱԲԱՆ 
ԵՂԲԱՐՔՍ ԿԱՐԳԵՑԻՆ ՆՄԱ ՅԻՇԱՏԱԿ ԱՆՋԻՆՋ ԶՏԱՒՆ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ. ԶԻ 
ՅԱՅՆՄ ԱՒՈԻՐ ՀԱ|ՆԴԻՍԻՒ ԱՒՐՀՆԵՍՑԵՆ ԶՇԻՐԻՄՍ ՆՈՐԱ ԵՒ:Ժ: ԱՒՐ ՊԱՏԱՐԱԳ 
ՄԱՏՉԻ, ԵՒ ԱՅՍ ՏՈՒՐՔՍ ՈՉ Ի ԶՐԿԱՆԱՑ ՈՉ Ի Գ|ԵՂԷ, ՈՉ Ի ՊԱՐՈՆԱՀՈՂՈ ԱՅԼ 
ՄԵՐ ՀԱԼԱԼ ԴՐԱՄԱԳԻՆ՝ ԱԶԱՏ ՅԱՄԷՆ ՅԱՐԿԱՑ. ՈՐ ՈՉ ՈՒՄ ՀԱՇԻՒ ՉԿԱ Ի ՀեՏ: 
ԱՐԴ ԹԷ Ի ՄԵՐՈՑ ԿԱՄ ՅԱՒՏԱՐԱԾ ԿԱՄ ՅԻՇԽԱՆԱՑ ԿԱՄ Ի ՁԵՌՆԱՈՐԱՑ ԶԻՆՉ 
ԵՒ ԻՑԷ ՊԱՏՃԱՌԱՒ ՆԵՆԳԵԼ ԿԱՄ| ՀԱՆԵԼ ՋԱՆԱՆ ԶԱՅՍ ԱՅԳԻՍ Ի ՆՈՐԱՎԱՆԻՑ 
ԿՏՐԵԱԼ ԼԻՑԻՆ ՆՈՔԱ ՅԵՐԿՈՒ ԿԵՆԱՑ, ԸՆԴ ԱՒՁԻՆ ԵՒ ԸՆԴ ՍԱՏԱՆԱԻ ՆԶՈՎԵԼ 
ԵՂԻՑԻ ՅԱՄԵՆԱԿԱԼ ԲԵՐԱՆԷՆ ԱՅ. ԶԿԱՅԵՆԻՆ, ԶՅՈՒԴԱՅԻՆ, ԶՅՈՒԼԻԱՆՈՍԻՆ 
ԱՌՁԷ ՎԱՐՁ ՏԺ ԸՆԴ ՎԱՍ|ԱԿԱ ՈՒՐԱՑՈՂԻՆ ԴԱՏԵՍՑԻ, ՅԵՐԻՑ ՍԲ ԺՈՂՈՎՈՅՆ ԵՒ 
ՅԱՄԷՆ ՍՐԲՈՑ ԱՆԻԾԵԱԼ ԼԻՑԻ Ի ՄԱՀ ԵՒ Ի ԿԵԱՆՔ ԵՒ ԹԷ ՏԱՃԻԿ| ԱՒԱԴ ՓՈԽԻ 
ԵՒ ՀԱՆԵԼ ՋԱՆԱ:Ռ::Ռ::Ռ: (1000 1000 1000) ՆԱԼԱԹ ԼԻՆԻ, ՅԻՒՐ ՄԱՀՄԵՏԷՆ 
ԱՊԻԶԱՐ ԼԻՆԻ: Ի ԹՎԻՍ:ՉԽԱ: (1292): ՀԱՍՏԱՏ Է ԳԻՐՍ ԿԱՄԱՒԻՆ ԱՅ:2

Ար ձա նագ րութ յա նը անդ րա դար ձել է նաև Ղ. Ա լի շա նը:3 Ար ձա նագ րութ յու-
նից պարզ է դառ նում, որ Մի նա խա թու նը 1292թ. Վե դիում գնել է Նոր պեր տի 
այ գին և  այն նվի րել Նո րա վան քի ս. Ն շան ե կե ղե ցուն: Ար ձա նագ րութ յու նից 
նաև պարզ է դառ նում, որ Մի նա խա թունն այն գնել էր «մեր հա լալ դրա մա գին՝ 
ա զատ յա մէն յար կաց» և նաև սահ մա նել էր նվի րատ վա կան ար ձա նագ րութ-
յուն նե րին բնո րոշ ա նեծ քի բա նաձև:

Ի դեպ, Մի նա խա թու նի մա սին Հա ցու նին գրել է. « Իսկ 1298ին ինք կ՛եր թայ 
հանգ չե լու նոյն մե նաս տա նին մէջ, ուր ցարդ կը խօ սի պեր ճօ րէն իւր մա հար-
ձա նը»:4 

Մի նա խա թու նի դուստ րը՝ Աս փան, մո րից ժա ռան գել էր շի նա րա րա կան ու 
1 Սարգսյան Գ., Նորավանքի նուի րա տվ ական ար ձա նագր ութիւները եւ մի տեղադրութեան 

ճշգրտման փորձ, Ն որավանք, Բ հրատ., Մոնրէալ-Երևան, 2001, էջ 77:
2 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ  239:
3 Սիսական, Տեղագր ու թիւն Սյունեաց աշխարհի,  ի  հ. Ղեւոնդեայ Մ. Ալ իշ ան, Վենետիկ, Ի 

Մխիթարայ Վանս, Ի Ս. Ղազար, 1893, էջ 191-192:
4 Հացունի Վ., նշվ. աշխ., էջ 198:
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ն վի րատ վա կան այդ ձիր քը և հարս գնա լով Խա չեն՝ զբաղ վել հայ րե նան վեր գոր-
ծու նեութ յամբ: 

Տար սա յիճ Օր բել յա նի և Մի նա խա թու նի դուստր Աս փան ա մուս նա ցած էր 
Դոփ յան տոհ մից Գ րի գո րի հետ: Ս յու նե ցի այս իշ խա նու հին հարս գնա լով Ար-
ցախ, այն տեղ ձեռ նար կել է շի նա րա րա կան և ն վի րատ վա կան գոր ծու նեութ-
յուն: Իր գոր ծու նեութ յու նը հա վեր ժաց նող բո լոր ար ձա նագ րութ յուն նե րում Աս-
փան նշում է, որ դուստրն է «ար քա յա շուք Տար սա յի ճի» և «թա գա զարմ Մի նա 
խա թու նի»:

Աս փան Խաթ րա վան քում կամ Խթ րա վան քում, ո րը Դոփ յան ցե ղի գե րեզ-
մա նա տունն է, կա ռու ցել է բե մի սե ղան, ին չի մա սին վան քի ներ սում՝ բե մի ե րե-
սին, թո ղել է ար ձա նագ րութ յուն: Վան քի ա նու նը ար ձա նագ րութ յուն նե րում և  
աղբ յուր նե րում հի շա տակ վում է Խա դա րի կամ Խա դա յի վանք, բայց գրվել է 
նաև Խաթ րա վանք կամ Խթ րա վանք, ո րը ժո ղովր դա կան ար տա սա նութ յան 
հետ ևանք է:1:

Խաթ րա վան քի ար ձա նագ րութ յու նը, որ տեղ նշվում է Աս փա յի կող մից բե մի 
սե ղա նի կա ռուց ման մա սին, ու նի հետև յալ բո վան դա կութ յու նը.

«Շ նոր հիւ Ք րիս տո սի ես Աս փէ դուստր ար քա յա շուք իշ խա նին Տար սա յի-
ճի, թա գա զարմ մաւրն ի մոյ Մի նա խա թու նին, նպաստ ե ղեալ քրիս տո սապ սակ 
գլխոյ ի մոյ մե ծա փառ իշ խա նին Գ րի գո րի սուրբ ե կե ղեց ւոյս, կա մե ցայ ի ձեռն 
քա հա նա յա պե տին մե ծի տե սան Յով հան նի սի՝ զիմ յար դար ըն չից կանգ նե-
ցի Բե մի սե ղան ի զեն մանն Ք րիս տո սի, զի ա մե նայն կի րա կէ և շա բաթ տաւն 
ծննդեան և տեառ նըն դա ռա ջին, զատ կի, զվար դա վա ռին, աս տո ւա ծած նին և 
սուրբ խա չի ինձ կա տա րի պա տա րագ զա մեն ե կե ղե ցիքս, որ և տո ւի զմեր Խաս 
հողն Բլ րի հան դի զսե նեկ պան. ա. բա հի ջուր, թէ ոք ի մե րոյ կամ զպա տա րագն 
խա փա նէ, ի փա ռաց որդ ւոյն Աս տու ծոյ, ո րո շեալ ե ղի ցի»2: 

Այս ար ձա նագ րութ յու նը հրա տա րա կել են Շահ խա թուն յան ցը3, Ջա լալ յան-
ցը4 և Բար խու տա րեան ցը: Դի վան հայ վի մագ րութ յան 5-րդ պ րա կում նշվում է, 
որ ար ձա նագ րութ յան տե ղադ րութ յու նը նշել է միայն Բար խու տա րեան ցը, ո րը 
սխալ է, քա նի որ բե մի ճա կա տը զբա ղեց րել է այլ ար ձա նագ րութ յուն: 3 հրա-
տա րա կիչ ներն էլ՝ Շահ խա թու նեանց, Ջա լա լեանց և Բար խու տա րեանց, ար-
տագ րել են ի րա րից, իսկ բուն աղբ յու րը Ե սա յի կա թո ղի կո սի ձե ռա գիրն է, ո րում 
ստույգ տե ղադ րութ յուն չկա նշված, այլ միայն գրված է՝ « Խաթ րայ վա նուց ար-
ձանն է»5:

Խթ րայ վան քի ար ձա նագ րութ յուն նե րից մեկն էլ հի շա տա կում է Աս փա յի 
կող մից կա մուր ջի կա ռուց ման մա սին: Ար ձա նագ րութ յունն ու նի հետև յալ բո-
վան դա կութ յու նը. 

« Կա մաւն Աս տու ծոյ ես Աս փայ դուստր մեծ իշ խա նին Տար սա յի ճին և Մի-
նա խա թու նին և  ա մու սին Հս կա զաւր իշ խա նին Գ րի գո րի որդ ւոյ մեծ իշ խա նին 

1 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 5, կազմեց Ս. Բարխուդարյան, Երևան, 1982, էջ 121:
2 Արցախ, երկասիրեց Մակար եպիս. Բարխուտարեանց, Բագու, 1895, էջ 194-195: Սարգիս 

Ջալալեանց, 1842, էջ 206:
3 Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ, Աշխատասի-

րութեամբ Յովհաննու եպիսկոպ ոս ի Շահխաթունեանց շահրիարցւ ոյ  մ իաբ ան ի սրբոյ 
Էջմիածնի, Հ . Եր կրորդ, Ի Ս.  Կ աթ ուղիկէ Էջմիածին, 1842=ռմղա, էջ 362: Սարգիս Ջա լա լեանց, 
Հ. 1, էջ 20 6: 

4 Սա րգիս Ջ ալ ալ եա նց , Հ. 1, էջ 206:
5 Դի վան հայ վիմագրության, պրակ 5, էջ 129:
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Հա սա նայ քա ջի Տեառն Ա ղո ւա նից կանգ նե ցի զխաչս. շի նե ցի զկար մունջս. յի-
շա տակ հոգ ւոյ մե րոց անց նե լոց ներ կա յից և  ա պա գա յից»1:

Աս փա յի կող մից բե մի սե ղա նի և կա մուր ջի կա ռու ցու մը վկա յող վի մա գիր 
ար ձա նագ րութ յուն նե րը չեն պահ պան վել, և Դի վան հայ վի մագ րութ յան 5-րդ 
հա տո րում դրանք զե տեղ վել են Ե սա յի կա թո ղի կո սի ձե ռագ րի ար տագ րութ յու-
նից, և նշ վում է, որ վան քի և Վա ղու հաս գյու ղի ա րան քում՝ Թար թառ գե տի վրա, 
մնում են այդ կա մուր ջի խե լե րը, իսկ ձախ ա փին՝ ժայ ռե րի վրա, կրա շա ղա խի 
տե ղե րը, որ տեղ էլ կանգ նեց ված է ե ղել խաչ քա րը2:

Սա կայն ինչ պես նշում է կա թո ղի կոս Գ. Հով սեփ յա նը, Աս փա յի բա րե գոր-
ծութ յան ա մե նա մեծ հու շար ձա նը Թարգ ման չաց ա վե տա րանն է: Ձե ռա գիրն 
այդ ա նու նը ստա ցել է Գան ձա կի մոտ գտնվող Թարգ ման չաց վան քում պահ-
վե լու պատ ճա ռով3: Ըստ Հով սեփ յա նի՝ Ա վե տա րա նը գրված է 1202 թվա կա նին 
եր կա թագ րով, Տի րա ցու գրչի ձեռ քով: Ծաղ կո ղը Գ րի գոր ե րեցն էր, ա ռա ջին 
ստա ցո ղը Հով հան նես ա վա գե րե ցը, իսկ Աս փան երկ րորդ ստա ցողն էր:4 Ա վե-
տա րա նը տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում Աս փա յի, Գ րի գոր իշ խա նի, Դո փեանց 
մյուս իշ խան նե րի մա սին, իսկ Ղու կա սի վեր ջում գրված է. «Զ մեծ եւ զա մե նաւրհ-
նեալ պա րո նաց պա րոն զԳ րի գոր որ դի Դո փին եւ զա մե նա գո վե լի զբա րե պաշտ 
ա մու սին իւր զպա րոն Աս փայն, զստա ցողք եւ զար դա րիչք սուրբ ա ւե տա րա նիս 
յի շե ցէք ի Ք րիս տոս»:5 Մատ թեո սի վեր ջին հի շա տա կարանում էլ նշվում է, որ 
Աս փան զար դա րել է «զա նա զան սպա սիւք եւ շի նո ւա ծիւք զե կե ղե ցիս Հա յաս-
տա նեայց, ստա ցաւ եւ սուրբ ա ւե տա րանս յար դար ըն չից իւ րոյ եւ ըն ծա յեաց ի 
սուրբ ուխտն Խա դա րի», որ Դո փեանց գե րեզ մա նա տունն էր6:

Վա յոց ձո րում կան մի շարք ար ձա նագ րութ յուն ներ, ո րոնք տե ղե կութ յուն-
ներ են հա ղոր դում տար բեր շի նութ յուն նե րի կա ռուց ման և խաչ քա րե րի կանգ-
նեց ման ժա մա նակ կա նանց մաս նակ ցութ յան մա սին: Այս պես, Ար փա հին գյու-
ղա տե ղի դի մաց՝ գե տի աջ ա փին՝ «վար դա պե տի հող» կոչ ված վայ րում, կա մի 
խաչ քար, որ ի վրա նշված է Սո ղո մո նի որ դի Սար գի սի և ն րա կնոջ՝ Ա բի քի կող-
մից 1303 թվա կա նին խա չի կանգ նեց ման մա սին: Ի դեպ, ար ձա նագ րութ յան 
մեջ նշվող տիկ նոջ՝ Ա բի քի ա նու նը Ա լի շա նը վեր ծա նել է Ա բէ ժա:7 Սա կայն Դի վան 
հայ վի մագ րութ յան 3-րդ հա տո րում ար ձա նագ րութ յան գրչագ րից ակն հայտ 
կար դաց վում է Ա բիք ա նու նը: Ա հա այդ ար ձա նագ րութ յան տեքս տը.

ՅՈՒՍՈՎ ՈՂՈՐՄԱԾԻՆ ԱՅ. ԵՒ Ա| ԻԺ[Ա]ՆԴԿՈՒԹԲ. ՏՆ. ԻՄՈՅ ՏՐ. ՍՏԵՓԱՆ| 
ՆՈՍԻ, ԵՍ ՍԱՐԳԻՍ, ՈՐԴԻ ՍՈՂՈՄՈՆԻ ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆ ԻՄ| ԱԲԻՔՍ ԿԱՆԳՆԵՑԱՔ 
ԶԽԱՉՍ Ի ԲԱՐԵԽԱՒՍՈՒԹ[Ի] ՄԵԶ ԵՒ ԾՆՈՂԱՑ ՄԵՐՈՑ. ԹՎԻՍ:ՉԾԲ8:

Հեր հե րի ս. Սիոն վան քի ար ձա նագ րութ յուն նե րում ևս հի շա տա կութ յուն-
ներ կան շի նա րա րութ յուն և ն վի րատ վութ յուն կա տա րած կա նանց մա սին: 
Նախ մինչև Հեր հե րի ս-բ Սիոն վան քի ար ձա նագ րութ յուն նե րում հի շա տակ ված 
սյու նե ցի կա նանց անդ րա դառ նա լը, փոր ձենք պար զել վան քի տե ղադ րութ յու նը 
և կա ռուց ված քը, ապա փոր ձենք վեր լու ծել ար ձա նագ րութ յուն նե րը: 

1 Ջալալեանց Ս., 1842, էջ 206
2 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 5, էջ 130:
3 Գարեգին կաթողիկոս Յովսէփեան, նշվ. աշխ., էջ 435:
4 Նույն տեղ ու մ, էջ 436:
5 Նույն տեղում, էջ  4 36: 
6  Ն ու յն տեղում, էջ 4 36 :
7  Ալիշան Ղ., էջ 184:
8 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 33: 
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Հեր հե րի ս-բ Սիոն վան քը գտնվում է Վա յոց Ձո րի Հեր հեր գյու ղից մոտ 1 կմ 
հ յու սիս-ար ևելք՝ եր կու ձո րե րով ե զեր վող բլրա կի գա գա թին: Այս հու շար ձա նի 
հիմ նադր ման և պատ մութ յան վե րա բեր յալ բա նա սի րութ յան մեջ եր կու սխալ 
կար ծիք  կա՝ եր կուսն էլ հիմն ված Ստ. Օր բել յա նի հա ղոր դածի սխալ մեկ նա-
բան ման վրա: Պատ մա գի րը, նկա րագ րե լով Սիո նի վան քը, նրա հիմ նադր ման 
մա սին գրում է. «…ի մեծ բա րե պաշ տուհ ւոյն Վա րազդխ տոյ՝ Սիւ նեաց տիկ նո ջէ 
յա ռաջ քան զհայ թո ւա կանն»: Ա լի շա նը և Լա լա յա նը, հա վա նա բար, շփո թե լով 
Սիւ նի և Սիոն կո չում նե րը, պատ մագ րի խոս քե րը վե րագ րել են Հեր հե րի այդ 
հու շար ձա նին: Սիւ նի վան քը գտնվում է պատ մա կան Ծ ղուկ գա վա ռում:1 

Ըստ Հ. Ե ղիա զար յա նի՝ վան քի հյու սի սա յին կող մի ե կե ղե ցին կոչ վում է ս. 
Սիոն և  այն ա մե նա հին ու ա մե նասկզբ նա կան կա ռույցն է: Շեն քի կա ռուց ված-
քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ կենտ րո նագմ բեթ, խա չաձև հա տա կա գի-
ծը և բա զի լի կա տիպ ո րո շա կի ձևե րի միա ցու մը վկա յում են կա ռույ ցի՝ 6-7-րդ 
դա րե րում կա ռուց ված լի նե լը2: Իսկ Դի վան հայ վի մագ րութ յան 3-րդ պ րա կում 
սկզբնա կան կա ռույ ցը կոչ վում է ս. Հով հան նես, ո րը կա ռուց ված է կո փա ծո քա-
րե րով, ին չի պատ ճա ռով էլ զուրկ է ար ձա նագ րութ յուն նե րից3: Երկ րորդ ե կե ղե-
ցին կից է ս. Հով հան նե սին հյու սի սից և նույն պես ա նար ձա նա գիր է, իսկ եր-
րորդ ե կե ղե ցին, ո րը մեզ հե տաքրք րում է, ս. Աստ վա ծա ծինն է և կից է ս. Հով-
հան նե սին հա րա վից: 

Վան քի ըն դար ձակ բա կի հյու սի սա յին մա սը փոս է, որ տեղ պահ պան վել են 
բազ մա թիվ խցե րի և տն տե սա կան այլ շեն քե րի մնա ցորդ նե ր, իսկ արևմտ յան 
մա սում տա րած վում է գերզ մա նա տու նը, որտեղ կան բազ մա թիվ տա պա նա-
քա րեր և խաչ քա րեր՝ մի մասը ար ձա նագ րութ յուն նե րով: Վան քը հյու սի սից և  
արև մուտ քից շրջա պատ ված է ե ղել պա րիսպ նե րով, իսկ մյուս եր կու կող մից 
պաշտ պան վել է խոր ձո րե րով4: 

Այժմ հա մա ռոտ անդ րա դառ նանք մեզ հե տաքրք րող Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե-
ղե ցու կա ռուց մանն ու կա ռուց ված քին: 

Ինչ վե րա բե րում է Ս. Աստ վա ծած նի կա ռուց մա նը, ա պա ներ սի հա րա վա յին 
պա տի վրա փո րագր ված ըն դար ձակ ար ձա նագ րութ յան հա մա ձայն՝ ե կե ղե ցին 
կա ռու ցել է Մա գիստ րո սի թոռ, Վա սա կի որ դի Պա րոն Վահ րա մը 1282-1283թթ.: 
Ե կե ղե ցու արևմտ յան պա տի ճա կա տա մա սում քան դակ ված է Օր բել յան նե րի 
տոհ մա նի շը5: 

Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին ամ բող ջութ յամբ կա ռուց ված է սրբա տաշ քա-
րե րով, ներ քուստ և  ար տա քուստ ու նի բազ մա թիվ ար ձա նագ րութ յուն ներ: Հենց 
այդ ար ձա նագ րութ յուն նե րում կան հի շա տա կութ յուն ներ կա նանց շի նա րա րա-
կան ու ն վի րատ վա կան գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ: Այժմ անդ րա դառ նանք 
այդ ար ձա նագ րութ յուն նե րին:

 Հեր հե րի Սիո նի վան քի Ս. Աստ վա ծած նի հա րա վա յին պա տի ամ բողջ եր-
կա րութ յամբ, մա սամբ նաև արևմտ յան և բե մի պա տե րի ար ձա նագ րութ յան 
մեջ հի շա տակ վում է Վա սա կի որ դի Վահ րա մի և իր տիկ նոջ՝ Սան դուխ տի կող-

1 Նույն տեղում, էջ 48:
2 Եղիազարյան Հ., Հերհերի Ս.  Ս իո ն և Ս. Գևորգ ան ապ ատ ները և դրանց վիմա կա ն 

արձանագրությունները, Էջմիածին, 197 4,  ս եպտեմբեր, էջ 43: 
3 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 33:
4 Դիվան հա յ վիմագրության, պրակ 3, էջ 48:
5 Եղիազարյան Հ., նշվ. աշխ., է ջ 44:
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մից 1283 թվա կա նին ե կե ղե ցու շի նա րա րութ յան և ս պաս քի նվի րատ վութ յան 
մա սին: Ա հա այդ ար ձա նագ րութ յան տեքս տը.

ԿԱՄԱՒ ՀԶԱՒՐԻՆ ԱՅ. |ԱՅՍ ԳԻՐ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԵՒ ԱՐՁԱՆ ԱՆՋՆՋԵԼԻ 
ԱՐՔԱՅԱՇՈՒՔ ՊԱՐՈՆԻՆ ՎԱՀՐԱՄԱՅ, ՈՐԴՈՅ ՎԱՍԱԿԱՅ. ԹՈՌՆ ՄԵԾԻՆ 
ՄԱԳԵՍՏՐՈՍԻ ԵՒ ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՀՈՅ ՍԱՆԴՂՏՈՅ ԱՄՈ[ԻՈՆ]ՈՅ ԻՒՐՈՅ ԵՒ 
ԳԵՂԵՑԻԿ| ՊՏՂՈՅ ՆՈՑԱՅ ՈՒՔԱՆԱՅ, ԵՒ ՔԱՋԱԶԱՒՐԻՆ ԵՒ ՄԵԾ ԱՍՊԱՐԱՊԵՏԻՆ 
ՎԱՐ[Հ]ԱՄԱ. ԵՒ ՔՍԱՍԵՐ ՄԱՒՐՆ ԻԵՐՈ| ՄԱՄՔԱՆԱՅ, ԵՒ ԲԱՐԵՏՈՀՄԻԿ ԱՒՐԻՈՐԴ 
ԱՄՈՒՍՆՈՅ ԻՒՐՈՅ ԳՈՆՑԱԻՆ, ՈՐ ՄԵԾԱՋԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹԵԱՄԲ ՇԻՆԵՑԻՆ 
ԶԵԿԵՂԵ|ՑԻՍ [ԵՒ] ԲԱԶՈՒՄ ՍՊԱՍԻՒՔ ԶԱՐԴԱՐԵՑԻՆ՝ ՅԱՂԱԳՍ ԱՐՔԱՈՒԹԵ. 
ՅՈՒՍՈՒՅՆ ԵՒ ԵՐԿԱՐՈՒԹԵ ԿԵՆԱՑ ԻՒՐԵԱՆՑ ԵՒ ԶԱՐՄԻՑՆ ԻՒՐԵԱՆՑ ՈՒՔԱՆԱ| 
[ԵՒ ԵՏՈՒՆ]. . . . . .ՆՈՒԷՐՍ Ի ՍԲ ՈՒԽՏՍ ԶԱՔԱՐԱԹԱՂԻՆ ԱՅԳԻՆ ՎԵՐԻՆ 
ՀԱՏՈ[ՎՆ]. . . . . . . . ԿՈՌ ԱՐՏՈՎՆ. . . . ԵԶՐՆ, ՈՐ ՄԵԾ ԱՌ[Ո]ԻՆ ԳՆԱԼԱ| . . . . 
. ԾՆ. . . ԸՆԴՈՅԶԻՆ. ՅԻՐԻՑԱԿԱԼԵՐՆ:Գ: ՀՈՂՈՇ[Ե]ՐՏ. . . . . . . ՉԵՑ ԱՐՓԱ . . . 
.|ԿՈՂՃԻՔՆ ՄԻՆՉԵՒ Ի ՎԱՆՔՆ|. . . . . . . ՀԱՏՈՂԱՔԲԱՐ ՊԱՐՈՆԱՑՆ:Դ: ՊԱՏԱՐԱԳ 
ՈՒՔԱՆԱՅ . . . . . . ԶԱՏԿԻՆ:Դ: ՄԱՄՔԱՆ[ԱՅ] ՎԱՐԴ[ԱՎԱՌԻՆ]. . . . . ԻՆՉ ԵՏ 
ԱՍԷՆ. . . . . ԿԱՏԱՐ[ԱՐ]ԵՆ. ՈՎ ԽԱՓԱՆԷ ԴԱՏԻ|. . . . ԴԱՏԱՍՏԱՆ[ԻՆ] ԵՒ ԹԷ 
ՅԱՆԴԸԳՆԻՆ . . . . . . . . ՅԱՅ ԱՄԵՆԱԿԱԼԻՆ . . . . ՆԶՈՎ[ԱԾ ԵՂԻՑԻ] ՄԱՐՄՆՈՎ 
ԹՎ:ՉԼԲ: (1283) ԳՐԵՑԱՒ: 1

Նույն Ս. Աստ վա ծած նի հյու սի սա յին պա տի ար ևել յան մա սի ար ձա նագ-
րութ յան մեջ հի շա տա կութ յուն կա 1321 թվա կա նին Ս. Հով հան նես ե կե ղե ցուն 
Բեր դա վա գի և  իր տիկ նոջ՝ Խա թու նի նվի րատ վութ յան մա սին.

ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ԲԵՐԴԱՒԱԳՍ ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆ ԻՄ| ԽԱԹՈՒՆ ԶՍԲ ՅՈՎԱՆԷՍՍ 
Ի ՍԲ ՈՒԽՏՍ ՏՎԱՔ| ԶԻՆՉ ԱՅԼ ՀՈԳՈՅ ԲԱԺԻՆ ԿԷՐ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ, ՄԻԱԲԱՆՔ:Բ: 
ՊԱՏ|ԱՐԱԳ ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ ՅՈՎԱՆՈՒ ՏԱՒՆԻՆ:Ա: ԻՆՁ| ԲԵՐԴԱՒ[ԱԳԻՍ]:Ա: 
ԽԱԹ[ՈՒՆԻՆ]. ԿԱՏԱՐԻՉՔ ԱՒՐՀՆԻՆ ՅԱՅ Ի ԹՎ:ՉՀ: (1321)2

Այս տեղ հատ կան շա կանն այն է, որ Ս. Հով հան նե սի վան քին տրվող նվի-
րատ վութ յան մա սին ար ձա նագ րութ յու նը գրվել է Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու 
պա տին: Պատ ճառն այն է, որ Ս. Հով հան նես ե կե ղե ցին կա ռուց ված է կո փա ծո 
քա րե րով և զուրկ է ար ձա նագ րութ յուն նե րից:

Ս. Աստ վա ծած նի հյու սի սա յին պա տի արևմտ յան մա սի ար ձա նագ րութ յան 
մեջ նշվում է, որ Հա սա նի դուստր Մամ քա նը 1318 թվա կա նին ոս կե ա պա րան-
ջա նը տա լով գնում է Ս. Սիո նի ներք ևի հո ղը և  այն նվի րում վան քին: 

ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ՄԱՄՔԱՆ ԴՈՒՍՏՐ ՀԱՍԱՆԱ, ԻՄ ՈՐԴԻ| ՎԱՂԹԱՆԿ ԶԻՄ 
ՈՍԿԻ ԱՌՊՆՃԱՆԻ ԳՈՆԾԷՆ ՏՎԱՔ| ԶՍԲ ՍԻՈՆԻ ՏԱԿԻ ՀՈՂՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԵՆՑ 
ԱՌԱՔ. ՍԲ ՈՒԽՏՍ| ՏՎԱՔ: ՎԱՐԴԱՊԵՏ, ՄԻԱԲԱՆՔ:Բ: ՊԱՏԱՐԱԳ ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ 
ԾԱՌ|ԶԱՐԴ[ԱՐ] ԻՆ:Ա: ԻՆՁ:Ա: ԻՄ ՈՐԴՈՅՆ ՍԵՒԱԴԻ, ՈՎ ԽԱՓ|ԱՆԷ ԴԱՏԻ ՅԱՅ. Ի 
ԹՎ.:ՉԿԷ: (1318):3

Ս. Աստ վա ծած նի հա րա վա յին պա տի արևմտ յան մա սի ար ձա նագ րութ յան 
մեջ նշվում է նաև 1346 թվա կա նին Վահ րամ Շա հուռ նե ցու տիկ նոջ՝ Գոն ցեի 
կող մից կա տար ված նվի րատ վութ յան մա սին.

ԿԱՄԱՒ ԱՄԵՆԱԿԱԼԻՆ ԱՅ ԵՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԲ ՄԵԾ ՊԱՐՈՆ ԲՈՒՐԹԷԼԻՆ ԵՒ| 
ՈՐԴՈՅ ԻՒՐՈՅ ԲԵՇՔԵՆԱ ԵՒ ԻՆԱՆԻԿԻՆ, ԵՍ ԳՈՆՑԷ ԱՄՈՒՍԻՆ ՎԱՀՐԱՄԱՅ, 

1 Դիվան հայ վիմագրությ ան , պր ակ 3, էջ 51:
2 Նույն տեղում , էջ  5 3:
3 Նո ւյն տեղում, էջ 56:
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ՈՐԴՈՅ ՇԱՀՌՈՒՆԵ|ՑՈ, ԴՈՒՍՏՐ ԽՈՍՐՈՎԿԱ ՅԱԶԳԵ ՏԱՐ[Ս]ԱԻՃԵԱՆՑ ԵՏՈՒ Ի 
ՀԱԼԱԼ ԱՐԴԵԱՆՑ ԵՒ ՀԵ|ՐԵԱՆԵԱՑ ԻՄՈՅ Ի ՍԲ ՈՒԽՏՍ ՎԱՍՆ ՀՈԳԻՈՐԴԵԱՑ ԻՄՈՅ 
ՈՒՔԱՆԱ, ԱՄԱՏԻՆ ՈՐ ՏՂԱ [Ա]ԻՐԱՒՔ Ի| ՔՍ ԿԱՏ[ԱՐ]ԵՑԱՆ ԴԻՏԻ ՍԲ ԳԵՐԳՆ ԻՒՐ 
ՀԵՐԵՆԱՒՔՆ, ԻՒՐ ԽԱՉԻՆ ՄՏԱՒՔՆ Ի ՀԱՄԱՍԱ|ՏԷՍՆ ԶԳԱԶԱՐԱՓՈՍԻՆ ԷԴԻՆ:Բ::Ռ: 
ԴԵԿԱՆ ԳՆՈՒԱԾՔ ՈՒ:Ճ: ԴԵԿ[ԱՆ] ԳՆՈՒԱԾ| ԲԱՄԲԱԿ ՀՈՂ ԵՒ ՀԱՄԱՄԱՏԷՍՆ ՈՒ 
ԶՈՐՁԱՔԱՐԻՆ ՀՈՂՆ Ի ՅԱՂՋՐՏԱՊ ԵՒ ՄԻԱ|ԲԱՆՔՍ ՀԱՍՏԱՏԵՑԻՆ Ի ՏԱՐԻՆ:ԺԲ: 
ՊԱՏԱՐԱԳ ՍԲ.ԽԱՉԻՆ ՏԱՒՆԻՆ:Դ: |ԱՄԱՏԻՆ:Դ: ՈՒՔԱՆԱ:Խ:-ԻՑ ՏԱՒՆԻՆ:Դ: 
ՊԱՏԱՐԱԳ:Բ: ԳՈՆՑԻՆ:Բ: ԹՈՒԽՏԵՆՈ: ԿԱՏԱՐԻՉՔՆ ԱՒՐՀՆԵ[Ն] ՅԱՅ ԵՒ 
ԽԱՓԱՆՈՂՔՆ ԴԱՏԻՆ Ի ՏԷ: |ՈՎ ՀԱԿԱ[ՌԱ]ԿԱ ՄԵՐՈՑ ԿԱՄ ՅԱՒՏԱՐԱՑ ՄԵՐ 
ՄԵՂԱՑՆ ՏԷՐ Է ԱՌԱՋԻ ՔԻ ԹՎ:ՉՂԳ: (1346):1

Այս ար ձա նագ րութ յու նից պարզ է դառ նում, որ Վահ րամ Շահ ռու նե ցու տի-
կին Գոն ցեն՝ Տար սա յի ճի տոհ մից Խոս րո վի դուստ րը, նաև 100 դե կա նով բամ-
բակ հող և Հա մա մա տե սի ու Զոր ձա քա րի հո ղերն է գնել: Ի դեպ, նշենք նաև, 
որ Վահ րամ Շա հուռ նե ցին Օր բել յան նե րի զո րա բա նա կի հրա մա նա տարն էր և 
Հեր հեր գյուղն իր շրջա կայ քով որ պես կալ վածք ստա ցել էր Տար սա յիճ Օր բել յա-
նից: 

Ս. Աստ վա ծած նի արևմտ յան պա տի հյու սի սա յին մա սի ար ձա նագ րութ յու-
նը վկա յում է Կա րա պե տի և  իր կնոջ՝ Տիկ նանց Տիկ նոջ կող մից վան քին նվի-
րատ վութ յան մա սին. 

ՍԲ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱՒՆԻՆ ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ԿԱՐԱՊԵՏՍ ԵՒ ԱՄ|ՈՒՍԻՆ ԻՄ ՏԻԿՆԱՆՑ 
ՏԻԿԻՆ ԶՄԵՐ ՀՈԳՈՅ| ԲԱԺԻՆ Ի ՍԲ ՈՒԽՏՍ ՏՎԱՔ ՎԱՐԴԱՊԵՏ, ՄԻԱԲԱՆՔ:Բ: 
ՊԱՏԱՐԱԳ ՏՎԻՆ ՄԻՆ ԻՆՁ:Ա: ԱՄՈՒՍՆԻ ԻՄ ԿԱՏԱՐԻՉՔ ԱՒՐՀՆԻՆ ՅԱՅ. 2

 Թա նա տի կամ Թա նա հա տի վան քում ևս պահ պան վել են կա նանց նվի-
րատ վա կան և շի նա րա րա կան գոր ծու նեութ յու նը փաս տող մի շարք ար ձա-
նագ րութ յուն ներ: Մինչ այդ անդ րա դառ նանք Թա նա հա տի վան քի տե ղադ րութ-
յան հար ցին, քա նի որ այն եր կար ժա մա նակ վի ճա բա նութ յան ա ռար կա էր, և 
հե տո միայն ներ կա յաց նենք կա նանց կող մից կա տար ված նվի րատ վութ յուն նե-
րը փաս տող ար ձա նագ րութ յուն նե րը: 

Նախ ա սենք, որ գո յութ յուն են ու նե ցել եր կու Թա նա հա տի վան քեր և  եր կու-
սի ե կե ղե ցի ներն էլ կոչ վել են ս. Ս տե փա նոս: Վան քի Թա նա հատ կամ Թա նատ 
ա նու նը, ինչ պես և գլ խա վոր ե կե ղե ցու ս. Ս տե փա նոս ա նու նը պատ մա գի տա-
կան գրա կա նութ յան մեջ մի քիչ խառ նաշ փոթ են ա ռա ջաց րել: Բանն այն է, որ 
Թա նա հա տի վան քի տե ղե կութ յուն նե րի հիմ նա կան աղբ յու րը Ստ. Օր բել յա նի 
պատ մութ յունն է: Ընդ ո րում, Ստ. Օր բել յա նը Թա նա հա տի վան քի մա սին գրում 
է. «Ա ռա ջին գլուխն ա մա նե ցունց վա նո րէից և  աղ բիւր շնոր հա բաշ խու թեան 
տանն Սի սա կան՝ Տաթև.-ա պա մեծ ա ռա քի նա րանն Թա նա տէ վանս»3: Գո յութ-
յուն ու նեն եր կու ե կե ղե ցի ներ Թա նա հատ ան վամբ, ո րից հ նա գույ նը՝ Ս յու նի-
քի Ծ ղուկ գա վա ռում, իսկ մյու սը՝ Վա յոց ձոր գա վա ռում՝ կապ ված 8-րդ դա րի 
նշա նա վոր մտա վո րա կան Ս տե փա նոս ե պիս կո պո սի սպա նութ յան և  այս տեղ 
թաղ վե լու դեպ քե րի հետ: Եր կար տա րի ներ Թա նա հա տի այդ եր կու վան քե րից 
միայն մե կի՝ Վա յոց ձո րում գտնվա ծի տեղն էր ստույգ հայտ նի, այդ պատ ճա ռով 

1 Նույն տեղում,էջ 56:
2 Նույն տեղո ւմ,  էջ 57: 
3 Օ րբ ելյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 248:
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էլ պատ մա գիր նե րի հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րը վե րագր վում էին միայն Վա-
յոց Ձո րի Թա նա հա տի վան քին:

Ծ ղուկ գա վա ռում Ս. Բար խու դար յա նի շնոր հիվ գտնվեց պատ մագ րի նշած 
հնա գույն Թա նա հա տի վան քը, ո րի և՛ տե ղադ րութ յու նը, և՛ ար ձա նագ րութ յուն-
նե րը, և՛ այլ ման րա մաս նութ յուն ներ լրիվ հա մընկ նում են Օր բել յա նի նկա րագ-
րութ յուն նե րի հետ: Այս պի սով վե րա ցավ Թա նա հա տի եր կու վան քե րը միաց նե-
լու ան տե ղի շփո թը:1 

Նախ ա սենք, որ Սի սիա նի Թա նա հա տի վան քի փլա տակ նե րի մաքր ման և 
պեղ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր վել է բա զալ տի երկ նիստ կո թող՝ ու րար տա կան 
թա գա վոր Ար գիշ տի 2-րդի ար ձա նագ րութ յամբ, ո րը հայտ նում է Ծու լու կի երկ-
րի գրավ ման մա սին2: Այժմ այդ քա րը տե ղա փո խել է Եր ևան: Սի սիա նի Թա նա-
հա տի վան քը կոչ վել է նաև Կար միր վանք, քա նի որ կա ռուց ված էր կար միր 
տու ֆից: Թա սիկ և մո տա կա մնա ցած գյու ղե րի բնա կիչ նե րի հա վա տը վան քի 
հան դեպ այն քան մեծ է, որ մինչև հի մա էլ գործածում են « Կար միր վան քը վկա 
է» ար տա հայ տութ յու նը: Այ սօր դե պի Թա նա հա տի վանք տա նող ճա նա պար-
հը խիստ դժվա րա մատ չե լի է, սա կայն մո տա կա գյու ղե րի բնա կիչ նե րը շա րու-
նա կում են կի սա վեր վան քում մա տաղ ա նել, մոմ վա ռել: Թա նա հա տի վանքն 
այժմ հրա տապ վե րա կանգն ման կա րիք ու նի: Մո տա կա գյու ղե րի բնա կիչ նե րը 
հե տաքր քիր ա վան դազ րույց ներ են պատ մում վան քի կա ռուց ման մա սին: Այդ 
ա վան դազ րույց նե րից մե կի հա մա ձայն՝ վան քը կա ռու ցել է սյու նե ցի տի կին, որ 
իր եր կար հյու սե րով տե ղա փո խել է կա ռուց ման հա մար անհ րա ժեշտ քա րե րը: 
Բայց պատ մա կան աղբ յուր նե րը ոչ մի տե ղե կութ յուն չեն հա ղոր դում սյու նե ցի 
այդ կնոջ մա սին: Մեկ այլ հե տաքր քիր ա վան դազ րույ ցի հա մա ձայն էլ վան քի 
պա հա պա նը վան քի պա տե րի քա րե րի կար միր գույ նի օձն է:

Այժմ անդ րա դառ նանք Վա յոց Ձո րի Թա նա հա տի վան քին և ն րա Ս. Ս տե-
փա նոս ե կե ղե ցուն, ո րի պա տե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րում էլ առ կա են կա-
նանց գոր ծու նեութ յան մա սին հի շա տա կութ յուն ներ: 

Վա յոց Ձո րի Թա նա հա տը գտնվում է Վեր նա շեն գյու ղից հա րավ-ար ևելք՝ 
6-7 կի լո մետր հե ռու՝ Մա լիշ կա տա նող ճա նա պար հի վրա: Թա նա հա տի վան-
քում պահ պան ված շի նութ յուն նե րից է Սբ Ս տե փա նոս ե կե ղե ցին: Այն կա ռուց-
ված է մուգ գույ նի սրբա տաշ քա րե րով: Բա ցի ար ձա նագ րութ յուն նե րից պահ-
պան վել են նաև գե ղե ցիկ բարձ րա քան դակ ներ: 

Թա նա հա տի վան քի Ս. Ս տե փա նոս ե կե ղե ցու հա րա վա յին պա տի տակ 
ար տա քուստ, ներ քին կա մա րի մի գո գա վոր քա րի վրա պահ պան ված 10 տո-
ղա նոց ար ձա նագ րութ յան մեջ նշվում է Խա լա շա հի դուստր Խա թու նի կող մից 
ե կե ղե ցուն 40 դե կան նվի րե լու մա սին:3 Ի դեպ, Խա թուն ա նու նը նշա նա կում է 
ազն վա կան տի կին4:

Ս. Ս տե փա նո սի արևմտ յան մուտ քի կա մա րա կալ քա րի ար ձա նագ րութ յու-
նը տե ղե կութ յուն է հա ղոր դում 1307 թվա կա նին Հա սան սպա րա պե տի տի կին 
Թա ճե րի կող մից Թա նա հա տի վան քին տրված նվի րատ վութ յան մա սին: Ա հա 
այդ ար ձա նագ րութ յան տեքս տը.

1 Դիվան հայ վ իմ ագրության, Հ. 3, էջ 72:
2 Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտա րան, Երևան , 2002, էջ 378:
3 Դիվան հայ վ իմ ագ րության, պրակ 3, էջ 75:
4 Աճառյան Հ .,  Հայ ոց  ա նձ նանուննե րի  բ առարան, Հ. 2, 1944, էջ 444:
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ԹՎ:ՉԾԶ: (1307) ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ԹԱՃԵՐՍ ԴՈՒՍՏՐ| ՈՒՔԱՆԱ. ԱՄՈՒՍԻՆ 
ՀԱՍԱՆԱ ՍՊԱՐԱՊԵ|ՏԻՆ ՀԱՈՑ ՈՐԴՈՅՆ ՊՌՈՇԱ ԵՏՈՒ ԸՆԾԱ Ի ՀԱ|ԼԱԼ ԸՆՉԻՑ 
ԻՄՈՅ ՀԱՅՐԵՆԻ ՏԱՆՍ ՄԵՐ ԹԱՆԱՏԻ ՎԱՆԱՑ| ԱՌԱՋԻ ՎԱՐԱԳԱ ՍԲ ՆՇԱՆԻՍ 
ԵՒ ՍԲ ՀԱՐԱՊԵՏԻՍ. ՄԻԱԲԱՆՔՍ| ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ:Դ: ՊԱՏԱՐԱԳ ԻՆՁ:Ա: ԱՒԱԳ 
ՀԻՆԳՇԱԲԱԹ ԱՒՐ ՀՈԳՈՅՆԳԱԼՍՏԷՆ:Բ: ՓՈԽՄԱՆ ԱԾԱԾՆԻՆ. ԿԱՏԱՐԻՉՔ|Ն 
ԱՒՐՀՆԻՆ1:

Այս ար ձա նագ րութ յան մեջ հի շա տակ ված Թա ճե րը Հա սան սպա րա պե տի 
կինն էր, Էա չիի մայ րը: Ար ձա նագ րութ յու նից պարզ է դառ նում, որ Թա ճե րը իր 
հայ րե նի տու նը նվի րել էր Թա նա տի վան քին և պատ վի րել պա տա րագ: Բա ցի 
այդ, Ա ճառ յա նը նաև նշում է, որ Թա ճե րը 1286 թվա կա նին գրել է տվել մի Նա-
րեկ, ա վե լի ճիշտ ար տագ րել է տվել2:

Ս.Ս տե փա նո սի արևմտ յան մուտ քի կա մա րի շրջա նա կից վեր գտնվող ար-
ձա նագ րութ յան մեջ նշվում է 1313 թվա կա նին Խա լա շա հի որ դի Վախ թան գի 
կնոջ՝ Աւ թա խա թու նի կող մից Ս. Ս տե փա նո սի վան քին 100 դե կա նի նվի րատ-
վութ յան մա սին.

ԿԱՄԱԻՆ ԱՅ. ԵՍ ԱՒԹԱԽԱԹՈՒՆՍ ԱՄՈՒՍԻՆ ՎԱՂԹԱՆԿԱ ՈՐԴ|ՈՅ ԽԱԼԱՇԱՀԻ 
ՏՎԻ:Ճ: ԴԵԿԱՆ ՍԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍԻՍ ՎԱՐԱԳԱ|ՍԲ ՆՇԱՆԻԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՍ ՄԻԱԲԱՆՔՍ 
ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ:Դ: ՍԻՐ ՊԱՏԱՐԱԳ: Բ: ԶԱՏԻԿԻՆ. ԿԱՏԱՐԻԶՔՆ ԱԻՐՀՆ|ԻՆ 
ԹՎ.:ԶԿԲ: (1313) ԽԱՓԱՆՈՂՆ ԴԱՏԻ:3 

Սբ. Ստեփանոսի հա րա վա յին պա տի ար ևել յան մա սի ար ձա նագ րութ յան 
մեջ հի շա տա կութ յուն կա Սան ճա րի և ն րա կնոջ Թաճ մե լի քի կող մից վան քին 
տրված նվի րատ վութ յան մա սին.

Կա մաւն այ ես ՍԱՆՃԱՐՍ ՈՒ ԹԱՃՄԼԸՔՍ ՄԻԱԲԱՆԵՑԱՔ ՍԲ ՍՏԵ Փա նո սիս 
եւ տվաք զկկու ԱՔԱՐԻՆ ՀՈՂՆ ՀՈՎՎԵՆՑ ՀՈՂՈՎՆ. ՄԻԱԲԱՆՔՍ ՏՎԻՆ հինգ ժամ 
Վա րա գայ խա չին ՏԱԻՆԻՆ. ԿԱՏՎՀԱՏԻՆ ԱՒԳԱՆ ԷԼ ՏՎԱՔ4:

 Ս.Ս տե փա նո սի հյու սի սա յին պա տի կենտ րո նում պահ պան ված ար ձա նագ-
րութ յան մեջ խոս վում է Թաճ մե լի քի կող մից 1 լուծ ե զի նվի րատ վութ յան մա սին:

ԿԱՄԱԻՆ ԱՅ. ԵՍ ԹԱՃՄԼԸՔՍ, ԴՈՒՍՏՐ ՄԽԻ|ԹԱՐԱ ԹՈՌՆ ԽԱԼԱՇԱՀԻՆ 
ՏՎԻ:Ա: ՎԵՑԿԻ ԻՄ| ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆՍ. ՄԻԱԲԱՆՔՍ ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ:Դ: ԺԱՄ 
ՍԱՆԴԽՏՈ ՏԱՒՆԻՆ:Բ: ԻՆՁ: Բ| ԻՄ ՄԱԻՐ. ԿԱՏԱՐԻՉՔ ԱԻՐՀՆԻՆ ԱՅ5:

Ս.Ս տե փա նո սի արևմտ յան պա տի հյու սի սա յին մա սի ար ձա նագ րութ յան 
մեջ հի շա տա կութ յուն կա Էա չիի որ դի Ջու մէի և ն րա կին Խոանդ զեի կող մից 
ե կե ղե ցուն նվի րած ջրա ղա ցի քա րի մա սին.

ԿԱՄԱՒ ԱՄԵՆԱՅԿԱԼԻՆ ԱՅ| ԵՍ ՋՈՒՄԷՍ, ՈՐԴԻ ԷԱՉՈ ԵԻ ԿԵՆԱԿԻՑՆ ԻՄ 
ԽՈԱՆԴԶԷՆ| ՏՎԱՔ ԶԱԻԱԳ ԱԿԱՆ ՋՐԱՂԱՑՆ ՍԲ. ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ| ԳԵՐԵԶՄԱՆԻՍ. 
ՎԱՐԴԱՊԵՏ, ՄԻԱԲԱՆՔՍ ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ:Դ: | ԱԻՐ ՊԱՏԱՐԱԳ ՍԲ. ԽԱՉԻՆ| 
ՏԱԻՆԻՆ:Բ: ԻՄ ԵՂԲԱԻՐՆ ՊԱՐ|ՈՆ ԱՍԱԴԻՆ:Ա: ԷԼԽՈՒԹԼՈՅ|. ԿԱՏԱՐՈՂՔՆ 
ԱԻՐՀՆԻՆ ԽԱՓԱՆՈՂՔՆ| ԴԱՏԻՆ ՅԱՅ6:

Ար ձա նագ րութ յան մեջ հի շա տակ ված Խոանդ զե ա նու նը, ըստ Ա ճառ յա նի, 

1 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 76:
2 Աճառյան Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, Հ. 2, 1944, էջ 281:
3 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3,էջ 77:
4  Նո ւյն տեղում, էջ 78:
5 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ  3 , էջ 79:
6 Նույն տեղում, էջ 80:
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պարս կե րե նից փո խառ ված Խոն ձա (xonda) –մայր բառն է, ո րին ա վե լա նա լով 
zade-ծնեալ բա ռը՝ գոր ծած վել է նաև Խո նադ զե-իշ խա նա ծին ձևով1: 

Ս.Ս տե փա նո սի արևմտ յան պա տի հա րա վա յին մա սի ար ձա նագ րութ յան 
մեջ էլ հի շա տա կութ յուն կա Պե նա յի և ն րա կին Սու սա յի կող մից 1348 թվա կա-
նին Փան ձա թա ղից այ գի նե րի նվի րատ վութ յան մա սին. 

ԿԱՄԱՒ ԱՄԵՆԱԿԱԼԻՆ ԱՅ. ԵՍ ՊԷՆԱ, ՈՐԴԻ ՍՄԲ|ԱՏԱ, ԹՈՌՆ ԼԻՊԱՐՏԻ, 
ՏԵՐ ՓԱՆՁԱԹԱՂԻՆ ԵՒ| ԱՄՈՒՍԻՆ ԻՄ ՍՈՒՍԱ ՄԻԱԲԱՆԵՑԱՔ ՍԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍԻՍ| 
ԵՒ ՏՈՒԱՔ Ի ՄԵՐ ՀԱԼԱԼ ՀԱՅՐԷՆԵԱՑ ՈՐ Ի Փ|ԱՆՁԱԹԱՂԻՆ ԶՄԱԶՄԱՆԵՆՑ ԵՒ 
ԶԱԻԱՆՇԵՆ|Ց ԷԳԻՆ ՄԵՐ ՀՈԳՈՅՍ ԲԱԺԻՆՆ. ԷՓՐԵՄ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆ ԵՒ ՄԻԱԲԱՆ|ՔՆ 
ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ ՄԵԶ ԱԾԱԾՆԻՆ ՏՕՆԻՆ|:Զ: ՊԱՏԱՐԱԳ. ԵՒ ՈՎ ՈՐ ՄԵՐ ՀՈԳՈՅ 
ՏՈՒԱԾ ՎԱԽՄ |ԻՍ ՀԱԿԱՌԱԿ ԿԱՅ:ՅԺՐ: ՅԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ Ն|ԶՈՎԵԱԼ ԵՂԻՑԻ:

:ՉՂԷ: (1348)2:
Սբ. Ստեփանոսի արևմտ յան պա տի հյու սի սա յին մա սում ար տա քուստ, շի-

նա րա րա կան մեծ ար ձա նագ րութ յան ներք ևում պահ պան ված ար ձա նագ րութ-
յան մեջ նշվում է Բո րի նա յի կող մից կա տար ված նվի րատ վութ յուն նե րի մա սին.

ԿԱՄԱԻ ԱՅ. ԵՍ ԲԱԻՐԻՆԱՅ ՄԻԱՅԲԱՆԵՑԱՑ ՍԲ ՈՒԽՏԻՍ. ԵՏՈՒ Ի| ՅԻՄ 
ՀԱԼԱԼ ԸՆՉԻՑ ԸՆՁԱՅ Ի ՍԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍՍ. ՄԻԱՅԲԱՆՔՍ| ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ ԱՄԷՆ 
ԱԻՐ ՊԱՏԱՐԱԳ ՍԲ. ԽԱՉԻՆ. ԿԱՏԱՐԻՉՔՆ ԱԻՐՀՆԻՆ ՅԱՅ:3 

 Ըստ Ա ճառ յա նի՝ ար ձա նագ րութ յան մեջ հի շա տակ ված Բո րի նա ա նունն 
ի գա կան է, բա ռի ծա գումն ան հայտ է4: Այս ար ձա նագ րութ յունն անթ վա կիր է և 
չենք կա րող նաև պար զել, որ Թա նա հա տի վան քին այդ նվի րատ վութ յու նը որ 
թվա կա նին է կա տար վել: 

 Ս.ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ արևմտ յան պա տի հյու սի սա յին մա սում ար տա քուստ, նա-
խոր դից ներքև, 6 տո ղից բաղ կա ցած ար ձա նագ րութ յան մեջ հի շա տակ վում է 
Սա խու խի և  իր ա մուս նու կող մից 1353 թվա կա նին Սխ տո րա լե զի այ գու, Մեծ 
քա րի հո ղի նվի րատ վութ յան մա սին.

ԿԱՄԱՒ ԱՄԵՆԱԿԱԼԻՆ ԱՅ. ԵՍ ԻՎԱՆԷ, ՈՐԴԻ ԽԱԼԹԻՆ ԵԻ ԱՄՈՒՍԻՆ| 
ԻՄ ՍԱԽՈՒԽ ԵԻ ՄՈՒՐԱՏ ՓԱՇԷՍ ՄԻԱԲԱՆԵՑԱՔ ՍԲ ՆՇԱՆԻՍ ԵԻ | ՍԲ 
ՍՏԵՓԱՆՈՍԻՍ ԵԻ ՏՎԻՔ ԶՄԵՐ ԳՆԱԾ ԻԳԻՆ Ի ՍԽՏՈՐԱԼԷԶ:Ա: ՀՈՂ Ի ՄԵ|ԾԱՔԱՐ 
ՄԻԱԲԱՆՔ ԽՈՍՏԱՑԱՆ:Դ: ՊԱՏԱՐԱԳ:Բ: ԻՆՁ,:Ա: ՍԱԽՈԽԻՆ:Ա:| ԷՍՈՒԿԱՆԻՆ 
ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ. ԿԱՏԱՐԻՉՔՆ ԱՒՐՀՆԻՆ, ԽԱՓԱՆԻՉՔՆ ԴԱՏԻՆ

Ի ՏԷ ԹՎ:ՊԲ:(1353)5

Ինչ վե րա բե րում է ար ձա նագ րութ յան մեջ հի շա տակ ված Սխ տո րա լե զում 
գտնվող այ գուն, ա պա ա սենք, որ Սխ տո րա լեզ ա նու նով գյու ղը գտնվում էր Վա-
յոց Ձո րում, և գ յու ղի ա նունն ա ռա ջա ցել է Խո տո րա լեզ ան վան սխալ ըն թերց-
մամբ ստաց ված Սխ տո րա լեզ ձևից6:

Ս. Ս տե փա նո սի արևմտ յան պա տի տակ ար տա քուստ, թափ ված ե րես-
պատ ման ար ձա նագր ված քա րե րի վրա հի շա տա կութ յուն կա Ու տա րի և ն րա 
կնոջ՝ Գուռ ճի կի կող մից ե կե ղե ցուն կա տա րած նվի րատ վութ յան մա սին.

1 Աճառյան Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, Հ. 2, 1944, էջ 521:
2 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 81:
3 Դիվան հ այ  վի մա գր ու թյան, պրակ 3,էջ 8 2
4  Աճառյան Հ . , Հ այոց անձնանունների բառարա ն, Հ. 1, Երևան, 1942, էջ 403:
5 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 82-83
6 Հակոբյան Թ., Մելիք-Բախշյան Ս., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հար ակ ից շրջա նների 

տեղանունների բառարան, Հ. 4, 1998, էջ 628:



99ԳԱՅԱՆԵ ՇԱԲՈՒՆՑ

ԿԱՄԱԻ ԱՅ. ԵՍ ՈՒՏԱՐ ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆ Իմ ԳՈՒՌ |ՃԻԿ ՄԻԱԲԱՆԵՑԱՔ ՍԲ 
ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ԵՒ ՏՎԱՔ Ի| ՀԱԼԱԼ ԸՆՉԻՑ ՄԵԶ ՀՈԳՈԲԱԺԻՆ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ 
ԵՒ| ՄԻԱԲԱՆՔՆ ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ ԾԱՌԶԱՐԴԱՐԻՆ:Զ: ՊԱՏԱՐԱԳ.|:Դ: ԻՆՁ:Բ: 
ԳՈՒՌՃԻԿԻՆ ԿԱՏԱՐԻՉՔՆ ՕՐՀՆԻՆ ՅԱՅ1:

Այս ար ձա նագ րութ յու նը ևս  անթ վա կիր է, և չենք կա րող պար զել Ու տա րի և 
ն րա կին Գուռ չի կի կող մից կա տար ված նվի րատ վութ յան ժա մա նա կը:

Ա հա Թա նա հա տի վան քի այս ար ժե քա վոր ար ձա նագ րութ յուն ներն են վկա-
յում սյու նե ցի կա նանց նվի րատ վութ յուն նե րի մա սին: 

Հա ջորդ վան քը, ո րի պա տե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը ար ժե քա վոր տե ղե-
կութ յուն ներ են հա ղոր դում կա նանց գոր ծու նեութ յան մա սին, Ս պի տա կա վոր 
Աստ վա ծած նի վանքն է: 

Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծած նի վան քի ար ձա նագ րութ յուն նե րում ևս բազ-
մա թիվ տե ղե կութ յուն ներ կան կա նանց նվի րատ վա կան գոր ծու նեութ յան մա-
սին: Նախ նշենք, որ Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծած նի վան քը գտնվում է Վեր նա-
շեն գյու ղից մոտ 7 կի լո մետր դե պի հյու սիս: Ար ձա նագ րութ յուն նե րում և ձե-
ռագ րա կան հի շա տա կա րան նե րում կոչ վել է նաև Սբ. Կա րա պետ. Ա նա պատ, 
Բո լո րա ձո րի կամ Բո լո րա բեր դի ա նա պատ2: Այս նշա նա վոր վա նա կան հա մա-
լի րի շի նութ յուն նե րը կա ռուց ված են սպի տակ սրբա տաշ ֆել զի տից, ին չի հա-
մար էլ ստա ցել է Ս պի տա կա վոր ան վա նու մը3: Վան քի շրջա կայ քը հա րուստ է 
վայ րի մաս րե նու և վար դե նու թփե րով, ին չի պատ ճա ռով էլ տե ղա ցի ներն այն 
կո չում են Գ յուլ վարդ կամ Ծաղ կի վանք4: Սա կայն հարկ է նշել, որ պատ մա կան 
աղբ յուր նե րը շատ տե ղե կութ յուն ներ չեն պահ պա նել այս Ս պի տա կա վոր վան-
քի մա սին, իսկ պահ պան ված ար ձա նագ րութ յուն ներն էլ հիմ նա կա նում նվի րա-
կատ վա կան բնույ թի են: 

Ս պի տա կա վոր վան քի պահ պան ված շի նութ յուն նե րից են Ս. Աստ վա ծա ծին 
ե կե ղե ցին, գա վի թը, զան գա կա տու նը: Ս պի տա կա վոր Ս. Աստ վա ծած նի ե կե ղե-
ցու պատ մութ յու նը մեզ հե տաքրք րում է հատ կա պես այն ա ռու մով, որ այն կա-
ռու ցող Էա չի Պ ռոշ յա նի կի նը՝ Մա մա խա թու նը, Է լի կում Օր բել յա նի դուստրն էր, 
ո րի մայ րը՝ Թամ թա խա թու նը, Մո մի կի և ն րա ար վես տի հո վա նա վո րողն էր: Նո-
րա վան քում գտնվող Մո մի կի լա վա գույն խաչ քա րե րը շին ված են Թամ թա խա-
թու նի պատ վե րով, բնա կան է, որ դուստ րը ծա նոթ էր Մո մի կին և ն րա ար վես-
տին և կ ցան կա նար իր տի րույթ նե րում ևս ն րա ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րից ու նե նալ:5 Մա մա խա թու նը շի նա րա րութ յան ժա մա նակ թև  ու թի կունք էր 
իր ա մուս նուն, իսկ 1318 թվա կա նին, երբ զոհ վեց Էա չի Պ ռոշ յա նը, Մա մա խա-
թունն օգ նեց որ դուն՝ Ա միր Հա սա նին՝ շի նա րա րութ յունն ա վար տին հասց նել: 
Բա ցի այդ, Ա միր Հա սան Բ-ն և նրա կին Բո բան նաև ըն դար ձակ տա րածք ներ 
են նվի րել նո րա կա ռույց ե կե ղե ցուն6: Ե կե ղե ցին կոչ վում է Նո րակ նունք Ս. Աստ-
վա ծա ծին7: Ս. Աստ վա ծած նի ե կե ղե ցին գմբե թա վոր է, ար տա քուստ քա ռանկ-

1 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 86 :
2  Նույն տեղում, էջ 86:
3 Քրիստ ոն յա  Հայաստան, Հանրագիտարան, էջ 919:
4 Եղիազարյան Հ., Սպիտակավոր Սուրբ Աստվածածնի վանքը և նրա վիմագիր ա րձ անա-

գրությունները, Էջմիածին ամսագիր, 1966, N 6, էջ 37:
5 Դիվան հայ վիմա գր ության, պրակ 3,էջ 86:
6 Քրիստո նյ ա Հայաստան, Հա նրագիտա րա ն, էջ 919:
7 Նույն տեղում, էջ 919:
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յու նի և ներ քուստ խա չաձև, ո րը գո յա ցել է չորս անկ յուն նե րում կրկնա հարկ 
ա վան դատ ներ կա ռու ցե լու հետ ևան քով: Ե կե ղե ցու միակ մուտ քը արևմտ յան 
կող մից է: Շեն քը զար դար ված է գե ղե ցիկ զար դա քա նակ նե րով ու բարձ րա քան-
դակ նե րով, ո րոն ցից հատ կա պես աչ քի է ընկ նում հյու սի սա յին պա տի բարձ րա-
քան դա կը, ո րում պատ կեր ված է որ սի տե սա րան՝ մի ծե րու նի և  եր կու ե րի տա-
սարդ ներ՝ զին ված նե տե րով ու ա ղեղ նե րով. ե րի տա սարդ նե րից մե կը հեծ յալ է 
և նետն ուղ ղել է եղ ջե րո ւի վրա: Այս բար ձա քան դա կի վեր ևի հատ վա ծում փո-
րագր ված է «Ա միր Հա սան որ դի Պ ռո շա»1: 

Գա վի թը քա ռանկ յու նի շենք է, ո րի պա տե րի մեջ կան որմ նան կար նե րով 
ձևա վոր ված ոչ խոր, ըն դար ձակ խոր շեր, ո րոնք հա տուկ էին միջ նա դար յան 
մա տե նա դա րան նե րին: Շի նա րա րա կան ար ձա նագ րութ յուն չու նի2: Գա վի թի 
պահ պան ված մա սե րից եր ևում է, որ այն չի ու նե ցել գա վիթ նե րին հա տուկ սյու-
ներ, կի սաս յու ներ, բայց ու նե ցել է 4 մուտ ք:

Հա ջորդ կա ռույ ցը Զան գա կա տունն է, որ կրկնա հարկ կո թո ղան ման շենք 
է՝ շին ված 1330 թ. Հով հան նե սի և  իր ա մու սին Թա ճի մի ջոց նե րով3: Այն ա վե լի 
շատ նման է հաղ թա կան կա մա րի:

Ս պի տա կա վոր Ս. Աստ վա ծա ծի նը վե րա նո րոգ վել է 1960-70-ա կան թթ. և 
2006 թվա կա նին: Այս ե կե ղե ցու կա ռուց ման պատ մութ յու նը, ար ձա նագ րութ-
յուն նե րը, ար տա քին տես քը նկա րագ րե լուց բա ցի անհ նար է չանդ րա դառ նալ 
այդ վայ րի՝ սրբա վայր լի նե լուն: Ինչ քան էլ թե մա յից շե ղում լի նի, անհ նար է 
չանդ րա դառ նալ, քա նի որ Ս պի տա կա վո րը զուտ հու շա կո թող չէ, այլ Նժ դեհ յան 
սրբա վայր: Եր կար դժվա րութ յուն նե րից հե տո 1987 թվա կա նի հու նի սի 17-ին 
Նժ դե հի աճ յու նի մի մա սը տե ղա փո խել և  ամ փո փել են Ս պի տա կա վոր վան-
քում: Ա մեն տա րի հու նի սի 17-ին մեծ թվով ուխ տա վոր ներ են գա լիս Ս պի տա-
կա վոր: 

Այժմ նշենք Աստ վա ծած նի ար ձա նագ րութ յուն նե րում հի շա տակ ված կա-
նանց գոր ծու նեութ յան մա սին: Այս պես, Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծած նի հյու սի-
սա յին պա տի ար ձա նագ րութ յան մեջ նշվում է Բո բա յի կող մից 1340 թվա կա նին 
Ս. Աստ վա ծած նի ե կե ղե ցուն այ գի նվի րե լու մա սին.

ՅՈՒՍՈՎՆ ՈՐ ԱՌ ԱԾ ԵՍ ԲՈԲԷՍ ԶԱՌԱԻԷՏԿ|ԱՆՑ ԱՅԳԻՆ, ՈՐ ԻՄ ՀԱԼԱԼ 
ԳՆՈՒԱԾՔ ԷՐ ՏՎԻ| ՅԱՆԱՊԱՏՆ ՍՊԻՏԱԿԱՒՈՐ ԱԾԱԾՆԻՍ ԻՄ ՀՈԳՈՅ ԲԱԺԻՆ, Ի 
ՁԵՌՆ ՍԲ ՄԿՐՏՉԻՆ| ԵՒ ՍԲ ՀԱՅՐՆ ԵՒ ՄԻԱԲԱՆՔՍ ԳՐԵՑԻՆ ՓՈԽՄԱՆ ԱԾԱԾԻՆ:Բ: 
ՊԱՏԱՐԱԳ Ի ԹՎԻՍ:ՉՁԹ: (1340) ՅԱՄԷՆ ԽԱՐՃԷ ԱԶԱՏ ՀԱԿԱՌԱԿՆ ԴԱՏԻ ՅԱՅ:4 

Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծած նի հյու սի սա յին պա տի վրա պահ պան ված ար-
ձա նագ րութ յան մեջ ևս նշ վում է Բո բա յի և  իր ա մու սին Ա միր Հա սա նի կող մից 
այ գի նե րի նվի րատ վութ յան մա սին.

ՅՈՒՍՈՎՆ ՈՐ ԱՌ ԱԾ ԵՍ ԱՄԻՐ ՀԱՍԱՆ ՈՐԴԻ| ԷԱՉՈ, ԵՍ ԲՈԲԱ ԴՈՒՍՏՐ 
ԶԱՔԱՐԻԱԻ ՄԵՐ ՀԱՒՐԵՆ|ԵՑՆ Ի ԽՍՏՈՐԱԼԷԶ ԶՆԱԽԱԶՊԱՐԱՌՆ ԶՋԱՀԵՆԵՆՑ 
ԱՅԳԻՆ, ԶԴԱԻԹԵՆՑ ԱՅԳ|ԱՅՏԵՂԻՆ ԿԷՍՆ ՏՎԱՔ ՍԲ ԱՆԱՊԱՏԻՍ ԵՒ ԳՐԻ|ԳՈՐԻՆ 
ԳԵՐԵԶՄԱՆԻՍ, Ի ՁԵՌՆ ՍԲ ՀԱՅՐ ՄԿՐՏՉԻՆ| ՄԵԾ ՅՈՒՍՈՎ ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵԶ ԿԻ 

1 Եղիազարյան Հ., Սպիտակավոր Սուրբ  Աստված ած նի վանքը և նրա վիմագիր արձանա-
գրու թյունները, Էջմիածին  ա մս ագիր, 1966,  N  6, էջ 38:

2 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 86:
3 Նույն տեղում,էջ 86:
4 Դիվան հայ վիմագրության , պրակ 3,էջ 97:
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ՆԱԽՆ|ԵՑՆ ՄԵՐՈՑ, ՍԲ ՀԱՅՐՍ ԵՒ ՄԻԱԲԱՆՔՍ| ԿԱՐԳԵՑԻՆ ՏԱՐԷՆ:Դ: ԱՒՐ 
ՊԱՏԱՐԱԳ| ԱՒԱԳ:Ե: ՇԱԲԱԹ ԵՒ ԶԱՏԻԿ:1 

Ար ձա նագ րութ յան մեջ հի շա տակ ված Խս տո րա լե զը նույն Սխ տո րա լեզն է, 
Խո տո րա լեզ գյու ղան վան սխալ ար տա սա նութ յու նը: Թա նա հա տի վան քի նվի-
րատ վա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րից մե կում ևս նշ վում է այդ գյու ղի այ գի նե րի 
նվի րատ վութ յան մա սին:

Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծած նի արևմտ յան պա տի հյու սի սիա յին մա սի ար-
ձա նագ րութ յան մեջ վկա յութ յուն կա Գ րի գո րե սի և ն րա կին Շ նոհ վո րի կող մից 
Աստ վա ծած նի վան քին հո ղե րի նվի րատ վութ յան մա սին՝ որ պես ըն ծա.

ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ՄԱՐԳԱՐԷ| ՎԱՐԴԱՊԵՏՍ ԵՒ ՀԱՐԱԶԱՏՆ ԻՄ ԳՐԻԳՈՐԷՍ| 
ԵՒ ԿԻՆ ԻՒՐ ՇՆՈՀՎՈՐ ՏՎԱՔ| ԸՆԾԱ ԱԾԱԾՆԻ ԶԹԱՃԵՐԻ ՀՈՂՆ ՈՒ ԶՋՀՏԻՆ 
ՈՒ| ԶՄՈՒՍԿԱՆՑ ՊԱՏԱՒՆ ՈՒ ԶԹԵ|ՂՈՒՏՆ, ՈՐ ՄԵՐ ԳՆՈՒԱԾՔ ԷՐ| ՈՐ ԶՄԵԶ Ի 
ՊԱՏԱՐԱՔՆ ՅԻՇԵՆ:2

Զան գա կա տան արևմտ յան ե րե սի խոր շի պա տի ար ձա նագ րութ յան մեջ 
նշվում է 1330 թվա կա նին Հով հան նե սի և ն րա կե նա կից Թա ճի կող մից զան գա-
կա տան կա ռուց ման մա սին. 

ԹՎԻՍ:ՉՀԹ: (1330) ՊԱՐՈՆՈՒԹՆ . . . . . ԿԱՄԱՒ ԲԱՐԵՐԱՐԻՆ ԱՅ ԵՍ ՅՈՀԱՆԷՍ 
ԵՒ ԿԵՆԱԿԻՑ ԻՄ ԹԱՃՆ ՇԻՆԵՑԱՔ ԶԱՆԿԱԿՍ ԵՒ ԶՏՈՒՆ ՆՈՐԱՅ ՏՎԱՔ:Կ: ԾՆԱԾ 
ԱՐԴԵԱՆՑ. . . ՊԱՐՈՆ ԲՈՒՐԹԵԼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
. . . . ՈՐԴՈՑ ՆՈՑԻՆ ԿԷՍՆ ՄԵՐ ՀՈՂՈՅՍ Ի ԿՈՒՐԵՍՆ:3 

Ա րա տե սի, Նո րա վան քի և Ցա խաց Քա րի նշա նա վոր ու գե ղեց կա տե սիլ 
վան քե րը ևս  ի րենց մեջ ամ փո փում են մեր լեռ նաշ խար հի կա նանց նվի րատ-
վութ յուն նե րը և շի նա րա րա կան գոր ծու նեութ յու նը փաս տող մի շարք ար ձա-
նագ րութ յուն ներ:

Նախ ա սենք, որ Ա րա տե սի վան քին կից, ըստ Ստ. Օր բել յա նի հար կա ցու-
ցա կի, ե ղել է 6 հար կա չափ տվող գյուղ4: Ա րա տե սի վան քը գտնվում է Ե ղե գիս 
գե տի Ա րա տես վտա կի ա փին, բլրի գա գա թին5: Վան քը բաղ կա ցած է ի րար կից 
4 մեծ և 5 փոքր շեն քե րից, դրան ցից 8-ը կանգ նած են նույն ուղ ղութ յան վրա՝ 
հյու սի սից հա րավ, իսկ մե կը կից է դրանց արև մուտ քից: Վան քի ե կե ղե ցի ներն 
ար ձա նագ րութ յուն նե րի մեջ կոչ վում են Սբ Սիոն, Սբ Կա րա պետ և Սբ Աստ վա-
ծա ծին: Վան քի շի նա րա րութ յու նը սկսվել է հյու սի սից. կենտ րո նում մի թա ղա-
ծածկ ե կե ղե ցի է, ո րին կցվել են մա տուռ ներ՝ հյու սի սից եր կու, իսկ հա րա վից՝ 
ե րեք: Շեն քի այս շի նութ յուն նե րի խում բը կոչ վել է Սբ Սիոն և կա ռուց վել է 7-րդ 
դա րում: Հա ջոր դը ա մե նա հա րա վա յին գմբե թա վոր ե կե ղե ցին է, ո րը կա ռուց վել 
է 10-րդ դա րում: Գմ բե թա վոր ե կե ղե ցին կոչ վել է Սբ Աստ վա ծա ծին, իսկ գա վիթ-
ե կե ղե ցին՝ Սբ Կա րա պետ6

13-րդ դա րի վեր ջին Ստ. Օր բել յա նը Ա րա տե սի վանքն իր կալ վածք նե րով 
հանձ նել է Նո րա վան քին՝ որ պես ա մա ռա նոց, իսկ 1301 թվա կա նին Ա րա տե սի 
վան քին է նվի րել Գե ղար քու նիք գա վա ռի 8 գյուղ7:

1 Նույն տեղում, էջ 97:
2 Նույն տեղում,էջ 86:
3 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 101:
4 Օրբելյան Ս., է ջ 373: 
5 Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, էջ 138:
6 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 120 :
7  Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, էջ 138:
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Ա րա տե սի վան քը հա տուկ նշա նա կութ յուն է ու նե ցել 13-րդ դա րի վեր ջե րին՝ 
պատ մա գիր Ստ. Օր բել յա նի ե պիս կո պո սութ յան ժա մա նակ:

Գմ բե թա վոր ե կե ղե ցու արևմտ յան պա տի հյու սի սա յին մա սի ար ձա նագ-
րութ յու նը տե ղե կութ յուն է տա լիս Թաճ մե լի քի նվի րատ վութ յան մա սին.

ԵՍ ԹԱՃՄԼԷՔ ՄԻԱԲԱՆԵՑԱՅ ՍԲ ՈԻԽՏԻՍ. ՄԻԱԲ|ԱՆՔՍ ՍԱՀՄԱՆԵՑ|ԻՆ ՍԲ 
ԽԱՉԻՆ ՇԱԲԱԹ|ԱՒՐՆ: Ա. ՊԱՏԱՐԱԳ1 

Իսկ կենտ րո նա կան գա վի թի հա րավ արևմտ յան խոր շի կա մա րի քա րի 
վրա պահ պան ված 10 տո ղա նոց ար ձա նագ րութ յու նը տե ղե կութ յուն ներ է հա-
ղոր դում Մա մա քի կող մից ե կե ղե ցուն կա տարած նվի րատ վութ յան մա սին: 

 ԵՍ ՄԱՄԱՔՍ Մ|ԻԱԲԱՆԵՑԱԼ ԵԻ ԷՏ|ՈԻԶԻՆ ՉՈՒՆԷԻ Ի ՍԲ ԵԿԵՂԵՑԻՍ. 
ՍՊԱՍԱԻՈՐՔ ՍԱՀՄԱՆԵՑ|ԻՆ:Ա: ԱԻՐ ՊԱՏԱՐԱՔ՝ ՓՈԽՍԱՆ ԱԾԱԾՆԻՆ. 
ԿԱՏԱՐԻՉՔՆ ԱԻՐՀՆԻՆ ԱՅ ԵԻ ԽԱՓԱՆԻՉ|ՔՆ ԴԱՏԻՆ Ի ՏԷ2:

Նո րա վան քի մա սին մենք ար դեն ո րոշ չա փով անդ րա դար ձել ենք Մի նա 
խա թու նի գոր ծու նեութ յու նը շա րադ րե լիս, այժմ անդ րա դառ նանք մյուս կա-
նանց գոր ծու նեութ յա նը: Այս պես, Նո րա վան քի գա վի թի հյու սի սա յին պա տի 
ար ձա նագ րութ յու նը տե ղե կութ յուն է հա ղոր դում Գոն ցեի կող մից 1345 թվա կա-
նին Խան գա հի այ գու նվի րատ վութ յան մա սին.

ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ. ԵՍ ԳՈՆՑԷՍ ԹՈՌՆ ՀԱՍԱՆԱ| ԴՈՒՍՏՐ ՊԱՐՈՆ ԽԱՒՍՐԱՎԿԱ 
ՄԻԱԲԱՆԵՑ|ԱՅ ՍԲ. ՈՒԽՏԻՍ ՆՈՐԱՎԱՆԻՑ, ՊԱՐՈՆՈՒԹԵԱՆ ԻՇԽԱՆԱՑ 
ԻՇԽԱՆ ԲՈՒՐԹԷԼԻՆ ԵՒ ՏՎԻ ԶԽԱՆԳԱՀԻ ԷԳԻՆ| ԱՄԱՏԻՆ ՀՈԳՈՅՆ ՄԻԱԲԱՆՔ 
ԽՈՍՏԱՑԱՆ:Զ: ՊԱՏԱՐԱԳ ՅԱ|ՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒԹԱՒՐԱՑՆ:Բ: ԻՆՁ:Բ: ԱՄԱՏԻՆ,:Ա: 
ՀԱՍԱՆԱ|:Ա: ԹՈՒԽԹԱՆ Է: ԹՎ.:ԶՂԴ: (1345)3 

Գավ թի հյու սի սա յին պա տի ար ևել յան եզ րի ար ձա նագ րութ յունն էլ վկա յում 
է Խա լա շա հի դուստր Խա թու նի կող մից 300 սպի տա կով այ գու գնման և ն վիր-
ման մա սին. 

ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ԽԱԹՈՒՆ ԴՈՒՍՏՐ ԽԱԼԱՇԱՀԻ ՄԻԱԲԱՆԵՑԱՅ ՍԲ ՆՇԱՆԻՍ 
ՈՒ ՏՎԻ:Յ: (300) ՍՊԻՏԱԿ Ի ՅԱՌՓԱՅ ԱՅԳԻ ԳՆԵՑԻ ՄԱՒՏ Ի…|ՏՐ ՍԱՐԳԻՍ ՈՒ 
ՄԻԱԱՆՔՍ ՍԱՀՄԱՆԵՑԻՆ ՏՐԸՆԴԱՌԱՋԻՆ|:Բ: ԱՒՐ ՊԱՏԱՐԱԳ ԽԱԹՈՒՆԻՍ:4

Գավ թի հա րա վա յին պա տի արևմտ յան մա սի ար ձա նագ րութ յան մեջ 
նշվում է, որ Հա զա րին և ն րա ա մու սին Մ լը քը (հա վա նա բար Մլ քեն) զա վակ չու-
նեին, ուս տի ի րենց ու նեց ված քը՝ ձե ռա տունկ այ գին և  ի րենց տու նը, նվի րում են 
Սբ Ն շան ե կե ղե ցուն: Ա հա այդ ար ձա նագ րութ յան տեքս տը.

ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ՀԱԶԱՐԻ ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆ ԻՄ ՄԼԸՔ ՈՉ ՈՒՆԷԱՔ ԶԱՒԱԿ 
ԵՐ|ԿՐԱՒՈՐ, ՍՏԱՑԱՔ ԶԱՒԱԿ ԱՆԾԵՌԱՆԱԼԻ ԶՍԲ ՆՇԱՆՍ ԵՒ ՏՎԱՔ ԶՄԵՐ| 
ՁԵՌԱՏՈՒՆԿ ԱՅԳԻՆ ՈՒ:Գ: ԴՈՒՌՆ ՏՈՒՆ ՄԵՐ ՇԻՆԱԾ Ի ՉՎՍ ՏՐ| ՍԱՐԳԻՍ ՈՒ 
ՄԻԱԲԱՆՔՍ ՀԱՍՏԱՏԵՑԻՆ Ի ՏԱՐԻՆ:Գ: ՊԱՏԱՐԱԳ ԿԱՏԱՐԻՉ|ՔՆ ԱԻՐՀՆԻՆ 
ՅԱՅ ԵՒ ԽԱՓԱՆԻՉՔՆ ԴԱՏԻՆ Ի ՏԷ ՈՎ ՀԱԿԱ|ՌԿԱ:ՅԺԸ: (318) ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ 
ՆԶՈՎԵԱԼ ԵՂԻՑԻ:5 

Նո րա վան քի Բուր թե լա շեն ե կե ղե ցու երկ րորդ հար կի մուտ քի շրջա նա կի շի-
նա րա րա կան ար ձա նա գութ յու նը վկա յում է Բուր թել իշ խա նաց իշ խա նի և ն րա 
կին Վա խա խի ու որ դի նե րի կող մից ե կե ղե ցու շի նա րա րութ յան մա սին.

1 Նույն տեղում, էջ 127:
2 Նույն տեղում, էջ 128:
3 Նույն տեղում, էջ 223:
4 Նույն տեղում, էջ 223:
5 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 224:
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ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ՊԱՐՈՆ ԲԻԻՐԹԷԼ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆ ՎԱԽԱԽ 
ԵՒ ՈՐ|ԴԻՔ ԻՄ ԲԵՇՔԵՆ ԵՒ ԻՆԱՆԻԿ ՇԻՆԷՑԱ|Ք ԶԷԿԵՂԵՑԻՍ ՄԵՐ ՀԱԼԱԼ 
ԱՐԴԵԱՆՑ:1 

Բուր թե լա շեն ե կե ղե ցու խաչ քարն ու նի հետև յալ նկա րագ րութ յու նը. ճա-
կա տին Հի սուս նստած, ձե ռքին գիր քը՝ վրան ու ռու ցիկ տա ռե րով գրված. ԵՍ 
ԵՄ ԼՈՒՅՍ, եր կու կող քե րին՝ ա վե տա րա նիչ նե րը՝ ձեռ քե րը մեկ նած Հի սու սին, 
հեն ված է գա վի թի արևմտ յան մուտ քի կո ղին հա րա վից: Խաչ քա րի վրա ար ձա-
նագր ված է.

ԵՍ ԹԱՄԹԱ ԽԱԹՈՒՆՍ ԿԱՆԳՆԵՑԻ ԶԽԱՉՍ Ի ՓՐԿ|ՈՒԹԻ, ՀՈԳՈ ԱԹԱՊԱԿ 
ՏԱՐՍԱԻՃԻՆ ԵՒ ՅԱՐԵՒՇԱՏՈՒԹԻ ՈՐԴՈՅ ԻՄՈՅ ԲԻՒՐԹԷԼԻՆ ԵՒ ԲՈՒՂՏԱՅԻՆ| 
ԹԻՎՆ:ՉԾԼ:(1308): ՄՈՄԻԿ ՎԱՐԴՊԵՏ ՅԻՇԵՑԵՔ2: 

Ս յու նի քի Վա յոց Ձոր գա վա ռի Ցա խաց քար վան քում ևս պահ պան վել են 
ար ձա նագ րութ յուն ներ, ո րոնք վկա յում են կա նանց գոր ծու նեութ յան մա սին: 
Նախ նշենք, որ Ցա խաց քար վան քը գտնվում է ներ կա յիս Ար տա րոյնք գյու ղից 
շուրջ 6.5 կմ հ յու սիս-ար ևելք3:

Ցա խաց քար վան քը գտնվում է Ե ղե գիս և Ա լա յազ գյու ղե րից 6-7 կի լո մետր 
հե ռա վո րութ յուն ու նե ցող մի բարձ րա դիր սա րա վան դի վրա, ո րը շրջա պատ ված 
է հիա նա լի ա րո տա վայ րե րով և խոտ հարք նե րով: Վան քի շի նութ յուն նե րը բաղ-
կա ցած են եր կու գլխա վոր խմբե րից, ո րոնք ի րա րից հե ռու են մոտ 200 մետր: 
Ա ռա ջին հու շար ձա նախմ բի գլխա վոր ե կե ղե ցին կոչ վում է Սբ Կա րա պետ, ո րը 
կենտ րո նագմ բեթ է՝ շին ված մա քուր, սրբա տաշ ու մեծ քա րե րով: Այն Վա յոց ձո-
րի լա վա գույն ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րից մեկն է. մուտ քը, պա տու-
հան նե րը և  այլ ակ նա ռու մա սե րը ձևա վոր ված են ինք նա տիպ և ճա շա կա վոր 
զար դե րով: Հա րա վա յին պա տին ե ղել է թևա տա րած արծ վի բարձ րա քան դակ, 
ո րը ճան կե րով բռնել է խո յին (այժմ ըն կած է), իսկ հյու սի սա յին պա տին (նույն-
պես ար տա քուստ)՝ առ յու ծը ա ռա ջին եր կու ոտ քե րով բռնել է ցու լի կամ ե զան 
թի կուն քից4: Այս խմբի հա ջորդ կա ռույ ցը Սբ Ն շան երկ հար կա նի դամ բա րան 
ե կե ղե ցին է: 

Ցա ղաց քա րի վան քի հու շար ձան նե րի երկ րորդ խում բը ա ռա ջի նից հե ռու 
է շուրջ 100 մետր: Այս հու շար ձա նախմ բի գլխա վոր կա ռույց նե րից է Սբ Աստ-
վա ծա ծին ե կե ղե ցին: Հա ջորդ նշա նա վոր կա ռույց նե րից է Սբ Հով հան նեսը, ո րը 
կա ռուց ված է կոպ տա տաշ քա րե րով ու կ րա շա ղա խով5:

Ցա ղաց քա րի պե ղում նե րի ժա մա նակ հայտ նա բեր վել է շի նա րա րա կան, 
նվի րատ վա կան և հի շա տա կագ րա յին բո վան դա կութ յամբ շուրջ 85 ար ձա նագ-
րութ յուն ներ:

Մեզ հե տաքրք րող, կա նանց կող մից նվի րատ վութ յուն կա տա րած ար ձա-
նագ րութ յուն նե րից մե կը պահ պան վել է ս. Հով հան նե սի գա վի թի ներ սում: Ա հա 
այդ ար ձա նագ րութ յան տեքս տը.

ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ՄԱՄԱՅՍ ԻՄ ԱՐԴԵԱՄԲՔ ՆՈ

1 Նույն տեղում, էջ 240
2 Նույն տեղում , էջ  2 43 :
3  Մ ելքոնե ան Հ., Ցաղաց քար վանքի  պ եղ ու մները և նորայատ արձանագրութւիները, 

Նորավանք, Մոնրէալ-Երեւան, 2001, էջ 84:
4 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 148-149:
5 Մելքոնեան Հ., Ցաղաց քար վանքի պեղ ու մները և նորայատ արձանագրութւիները, 

Նորավանք, Մոնրէալ-Երեւան, 2 001, էջ 85-8 6: 
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ՀՈԳԵՑԻ ԶԵԿԵՂԵՑԻՍ ԵՒ ԶԻՄ ԱՐԾԱԹ
Ի ԽԱՉՆ ԱՅԼ ԵՏՈՒ ԵՒ ՍՊԱՍԱՒՈՐՔՍ ԳՐԵՑ
ԻՆ Ի ՏԱՐԻՆ .Ե. (5) ԺԱՄ ԻՄ ՀԱՒՐՆ ՍԵՒԱԴԵԻ Զ
ԱՏԿԻ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻՆ ՈՐ ԽԱՓԱՆԷ Դ
ԱՏԱՊԱՐՏԻ, ԿԱՏԱՐԻՉՆ ԱՒՐՀՆԻՆ ՅԱՅ1:
Հ. Մել քոն յա նը Ցա ղաց քա րին նվիր ված վե րոնշ յալ հոդ վա ծում, ել նե լով ար-

ձա նագ րութ յան տա ռաձ ևե րից, ար ձա նագ րութ յան փո րագր ման ժա մա նա կը 
հա մա րում է 13-14-րդ դա րե րը և ն շում, որ ար ձա նագ րութ յան մեջ վկայ ված 
Ս ևա դա յի և ն րա դստեր մա սին այլ տե ղե կութ յուն ներ չկան2:

Ցա ղաց քա րի հա ջորդ ար ձա նագ րութ յու նը, ո րը վկա յում է Լի պա րիտ իշ-
խա նի կնոջ՝ Աս փա յի կող մից վան քին տված Ար տե բոյն մեծ ար տի մա սին, պահ-
պան վել է Սբ Կա րա պե տի հա րա վա յին մուտ քի շրջա նա կի վե րին մա սի կենտ-
րո նի և  ար ևել յան կո ղի վրա: Ա հա այդ նվի րատ վութ յան ար ձա նագ րութ յու նը.

ԿԱՄԱԻՆ ԱՅ. ԵՍ ԱՍՓԱՅՍ ԱՄՈՒՍԻՆ ԼԻՊԱՐԻՏ ԻՇԽԱՆԻ ՏՎԻ ՅԱՐՏԵԲՈՅՆ 
ԶՄԵԾ ԱՐՏ ՒԻՐՍ|ԱՀՄԱՆԱԻՔՆ Ի ՍԲ. ՅՈՎԱՆԷՍ ՈՐ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԷՐ Ի ՀՆՈԻՑ 
ԵՒ ՍՈՔԱԼ ՀԱՍՏԱՏԵՑԻՆ ԱԻՐ ԺԱՄ ՈՐ ՀԱԿԱՌԱԿԱ ՅԻՄՈՑ ԿԱՄ| ՅԱԻՏԱՐԱՑ, 

ՄԱՍՆ ՈՒ ԲԱԺԻՆ ԸՆԴ ՅՈՒԴԱԼԻ ԵՂԻՑԻ| ԱԾԱԾԻՆ ՏՈՒՆԻՆ ԺԱՄ ԱՍՓԻՆ 
ԱՌՆԵՆ: 3 

Աշ խար հիկ շի նութ յուն նե րից Սե լի մի քա րա վա նա տու նը ևս մեզ տե ղե կութ-
յուն ներ է հա ղոր դում այն մա սին, որ ա մուս նու՝ Չե սար Օր բել յա նի հետ միա-
սին քա րա վա նա տան կա ռուց ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցել է նաև կի նը՝ 
Խո րի շա հը: Սե լի մի քա րա վա նա տու նը ա վա տա տի րա կան Հա յաս տա նի բո լոր 
քա րա վա նատ նե րից հա մե մա տա բար ա մե նա լավ պահ պան վածն է: Քա րա վա-
նա տու նը կա ռուց ված է հին քա րա վա նա յին ճա նա պար հի վրա: Սե լի մի քա րա-
վա նա տան կա ռուց ման ճիշտ ժա մա նա կը վկայ ված է եր կու շի նա րա րա կան 
ար ձա նագ րութ յուն նե րով, մե կը՝ հա յե րեն, մյու սը՝ ա րա բե րեն լե զու նե րով: 

Չ նա յած հա յե րեն ար ձա նագ րութ յան ա վե լի ըն դար ձակ լի նե լուն և  ա րա բե-
րե նի հա մա ռո տութ յա նը՝ դրանց բո վան դա կութ յու նը հա մընկ նում է, ե թե չհաշ-
վենք այն հան գա ման քը, որ քա րա վա նա տան կա ռու ցող իշ խան Չե սար Օր բել-
յա նը հա յե րեն ար ձա նագ րութ յան մեջ նշվում է որ պես իշ խա նաց իշ խան Սմ բա-
տի որ դին, իսկ մյու սում՝ Լի պա րիտ իշ խա նի: Հա յե րեն ար ձա նագ րութ յան մեջ 
քա րա վա նա տան կա ռուց ման ժա մա նա կը նշված է ՉՁԱ թվին (1332 թվա կա-
նին): Ար ձա նագ րութ յու նը փո րագր ված է ներ սում՝ նա խաս րա հի ե ռա նավ դահ-
լի ճի հա րա վա յին պա տի վրա: Ա րա բե րեն ար ձա նագ րութ յու նը փո րագր ված է 
դրսի կող մից՝ նա խաս րա հի մուտ քի կի սաշր ջա նաձև բա րա վո րի վրա:4 

Ար ձա նագ րութ յան տեքս տը մեզ հե տաքրք րում է այն ա ռու մով, որ նշվում է 
թե շի նա րա րութ յան ժա մա նակ ա մուս նուն ա ջա կից, թև  ու թի կունք է ե ղել նաև 
Չե սար Օր բել յա նի կի նը՝ Խո րի շա հը: Ա հա կնոջ մաս նակ ցութ յու նը փաս տող ար-
ձա նագ րութ յու նը.

ՅԱՆՈՒՆ ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ՀԶԱԻՐԻՆ ԱՅ Ի ԹՎ:ՉՁԱ: (1332), 
ՅԱՇԽԱՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵ. ԲՈՒՍԱԻԴ ՂԱՆԻՆ, ԵՍ ՉԵՍԱՐ, ՈՐԴԻ ԻՇԽԱՆ|ԱՑ ԻՇԽԱՆԻՆ 

1  Նույն տեղում, էջ 88:
2 Նույն տեղում, էջ 88:
3 Դիվան հայ վիմագրության, պրա կ 3, էջ 148-149:
4 Հարությունյան Վ., Միջնադարյան Հայաս տանի քարավանատներն ու կ ամ ուր ջն եր ը,  Ե., 

1960, էջ 1 8: 
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ԼԻՊԱՐՏԻ ԵԻ ՄԱԻՐՆ ԱՆԱԻՆ, ԹՈՌՆ ԻՎԱՆԷԻ, ԵՂԲ|ԱՐՑ ԻՄ ԱՌԻԻԾԱԳԵՂ 
ԻՇԽԱՆԱՑՆ ԲԻՐԹԵԼԻՆ ԵԻ ՍՄԲԱՏԱ ԵԻ ԷԼԻԿՈՒՄԻՆ, ՅԱ|ԶԳԷ ԱԻՐՊԷԼԷՆՑ, ԵԻ 
ԿԵՆԱԿԻՑ ԻՄ ԽՈՐԻՇԱՀ, ԴՈՒՍՏՐ ԻՇԽԱՆԻՆ ՎԱՐԴԱՆՆԱ ԵՒ ԴՈՓԻՆ ՔՐ…..ՐԵՆ, 
ՅԱԶԳԷՍ ՍԵՆԻՔԱՐԻՄԱՆՑ Ի ՀԱԼԱԼ ԱՐԴԵԱՆՑ ՄԵՐՈՑ ՇԻՆԵՑԱՔ ԶՀՈԴԵՏՈՒՆՍ 
Ի ՓՐԿՈՒԹԻ, ՀՈԴՈՑ ՄԵՐ ԵՒ ԾՆՈՂ ԱՑ ԵՒ ԵՂԲԱՐՑ ՄԵՐ Ի ՔՍ ՆՆՋԵՑԵԼՈՑ. ԵԻ 
ԿԵՆԱՑ ԵՂԲԱՐՑ ԻՄՈՑ ԵԻ ՈՐԴՈՑ ՍԱՐՔՍԻ ԵԻ ՀՈՎԱՆԻՍԻ ՔԱՀԱՆԱԻ,| ՔՐԴԻՆ 
ԵԻ ՎԱՐԴԻՆ: ԱՂԱՉԷՄՔ ԶՊԱՏԱՀՈՂԴՍ ՅԻՇԵԼ ԶՄԵԶ Ի ՔՍ: ՍԿԻԶԲՆ ՏԱՆՍ 
ՐԱԲՈՒՆԱՊԵՏԻՆ ԵՍԱՈ, ԵԻ ԿԱ|ՏԱՐՈՒՄՆ ԱՂԱԻԹԻԻՔ ՆՈՐԱ Ի ԹՎԻՍ:ՉՁԱ: 
(1332)1: 

Այս պի սով, Օր բել յան նե րի տի րա պե տութ յան ժա մա նակ բա վա կա նին 
նպաս տա վոր պայ ման ներ էին ստեղծ վել կա նանց շի նա րա րա կան և ն վի րատ-
վա կան գոր ծու նեութ յան հա մար, ին չը չի կա րե լի ա սել հե տա գա դա րե րի մա-
սին, երբ Հա յաս տա նը և ն րա մաս կազ մող Ս յու նի քը գտնվում էին թուրք մե նա-
կան ցե ղե րի տի րա պե տութ յան տակ:

GAYANE SHABUNTS - EPISODS FROM SYUNIK՛S WOMEN՛S BUILDING AND 
DONATION ACTIVITIES IN THE DAYS OF THE ORBELYANS - In the days of the Orbelyans 
the relative peace promoted economic and cultural life. In lithographic records and in 
Stepanos Orbelyan՛s and Ghevond Alishan՛s stories a lot of evidences are preserved about 
Syunik՛s prominent women Mina Khatun՛s, Aspa՛s, Mamkan՛s and others՛ building and 
donation activities. Tanahat՛s, Noravank՛s, Aghuerdz՛s, Spitakavor՛s, Tsaghak՛s and many 
other monastery՛s donation and building records report a lot of information about it. 

Key words: The Orbelyans, Mina Khatun, Aspa, Mamkan, Noravank, the monastery of 
Tanahat, Spitakavor Church, donation, church building.

ГАЙАНЕ ШАБУНЦ - ЭПИЗОДЫ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДАРСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН СЮНИКА ПРИ ОРБЕЛЯНАХ - В годы правления 
Орбелянов наступивший в Сюнике относительный мир опособствовал подьему 
экономической и культурной жизни. В лапидарных надписях и у Степана Орбеляна, 
Гевонда Алишана сохранились свидетельства о строительной и дарственной 
деятельности именитых женщин Сюника: Мина Хатун, Аспа, Мамкан и другие. Об 
этом есть подробная информация в записях строительного и дарственного характера 
монастырей Танаат, Нораванк, Ыгуердзи, Спитакавор, Цагац и многих других.

Ключевые слова: Орбеляны, Мина Хатун, Аспа, Мамкан, Нораванк, Танаатский 
монастырь, церковь Спитакавор, дарение, строительство церквей
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