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ԺԻՐԱՅՐ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ ՏՈՒՆԸ 8-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ

8րդ դարի Սյունյաց իշխանական տան վերաբերյալ սկզբնաղբյուրները սակավ
են:Հոդվածումամփոփներկայացրելենք8րդդարիսկզբներինՍյունիքումիշխածիշ
խաններիկառավարմանմոտավորժամանակացույցները,որոնցմասինոչամբողջա
կանտեղեկություններենհաղորդումՍտ.Օրբելյանը,Մ.Կաղանկատվացին:Պատմա
կանտեղեկություններիհամեմատականքննությանարդյունքումփորձեցինքմոտավոր
ճշտությամբկազմելնաևՍյունիքի8րդդարիիշխաններիանվանացուցակըևնրան
ցիցմիքանիսիկանանց՝իշխանականտոհմերիպատկանելությանհարցը:

Բա նա լի բա ռեր` Սյունիքի իշխանական տուն, կառավարման տարիներ, 8րդ
դար,ժամանակագրություն,հիշատակել,անվանացանկ:

Ս յուն յաց իշ խա նա կան տան 8-րդ դա րի վե րա բեր յալ սկզբնաղբ յուր նե րը 
բա վա կան սա կավ են: Ս յուն յաց իշ խան նե րի ցան կը թվար կե լիս Ս յուն յաց տան 
պատ միչ Ստ. Օր բել յա նը Հով հա նից հե տո հի շա տա կում է Քուր դո յին, ո րը իշ խել 
է 8-րդ դա րի սկզբին1: Ն րա կա ռա վար ման թվագ րութ յու նը չպետք է դժվա րութ-
յուն հա րու ցի, քան զի Օր բել յա նը, նշե լով Բա բի կից հե տո կա ռա վա րած Ս յուն յաց 
իշ խան նե րին, ո րոնք թվով 20-ն  են` նե րառ յալ Քուր դոն, տա լիս է 332 տար վա 
ժա մա նա կաշր ջան 2: Ինչ պես հայտ նի է, Բա բի կը կա ռա վա րել է պար սից Շա-
պուհ II ար քա յի 68-րդ տա րում և իշ խել 21 տա րի (377-398)3: Ուս տի ա ռանց 
դժվա րութ յան կա րող ենք պար զել Քուր դո յի կա ռա վար ման վեր ջին տա րին՝ 
398+332=730: Քա նի որ Օր բել յա նը Քուր դո յին տա լիս է 18 տար վա իշ խա նութ-
յուն4, ա պա կստա նանք 712-730 թթ.: Սա կայն, հիմք ըն դու նե լով Օր բել յա նի 
թվար կած 20 իշ խան նե րին հատ կաց րած կա ռա վար ման տա րի նե րը, ստա նում 
ենք այլ թիվ` 311: Կար ծում ենք, 332 տար վա մեջ պետք է հաշ վել նաև Բա բի կի 
21 տար վա իշ խա նութ յու նը և իս կա պես կստա նանք 332 թի վը: Այս դեպ քում 
Քուր դո յի իշ խա նութ յան տա րի նե րը կլի նեն 691-709 թթ.: Քուր դո յի կա ռա վար-
ման հա մար գրե թե նույն տա րե թիվն է նշում նաև Ղ. Ա լի շա նը՝ նրա կա ռա վար-
ման տա րի նե րը նշե լով 693-712թթ.5: Մ. Բ րոս սեն Քուր դո յի իշ խա նութ յան վեր-
ջին տա րին հա մա րում է 710թ.6: Ն շենք նաև, որ Ստ. Օր բել յա նի աշ խա տութ յան 
1986թ. հրա տա րա կութ յան ծա նո թագ րութ յան մեջ Ա. Աբ րա համ յա նը թվագ րու-
մը կա տա րել է Բա բի կի իշ խա նութ յան վեր ջին տա րուց սկսած7: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մա կար ծիք ենք, որ տա րեթ վի ճշտման կա րիք կա, 
քա նի որ դրա նով վերջ նա կա նա պես կճշտվեն Ս յուն յաց ոչ միայն մինչև 8-րդ 
դա րը իշ խած իշ խան նե րի կա ռա վար ման տա րի նե րը, այլև` մինչև 9-րդ դա րի 

1 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, Եր., 1986, էջ 96:
2 Ն ու յն տեղում, էջ 96:
3 Նույն տեղում, էջ 94-95:
4 Նույն տեղում, էջ 96:
5 Ղ. Ալիշա ն, Սիսական, Վենետիկ, 1898, էջ 13, 17:
6 Hi stoire  d e la Siounie par Stephanos Orbelian; traduite de l՛armenien par M. Brosset, premier 

livraison, Histoire de la Siounie, Saint-Petersbourg, 1864, p. 32.
7 Օրբելյան Ստ., նշվ.աշ խ. , էջ 427, ծանոթ . 518: 
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սկիզ բը` Վա սակ Նա հա պե տը կա ռա վա րած իշ խան նե րի թիվն ու նրանց գոր-
ծու նեութ յան ժա մա նա կաշր ջա նը: 

Ս յուն յաց տան հե տա գա իշ խան նե րի մա սին վկա յութ յուն նե րը սա կավ են: 
Օր բել յա նը հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րել է 821թ. դեպ քե րի նկա րագ րութ յու նը 
և Վա սակ Նա հա պե տի ու նրա սե րունդ նե րի մա սին տե ղե կութ յուն նե րը: Այս պի-
սով` ակ ներև է 80-90 տար վա բացը: Պետք է նշել, որ 8-րդ դա րը հա յոց պատ-
մութ յան ա մե նա քիչ լու սա բան ված ժա մա նա կաշր ջան նե րից մեկն է: Այս շրջա նի 
վե րա բեր յալ, չհաշ ված Ղ ևոն դի « Պատ մութ յու նը», բա վա կան կցկտուր տե ղե-
կութ յուն ներ են հա ղոր դում միջ նա դար յան մեր մյուս պատ միչ նե րը: Օր բել յա նը 
նշում է, որ Քուր դո յից հե տո իշ խել են 2-3 իշ խան ներ, ո րոնց ա նուն ներն ան-
հայտ են1: 

Ա րաբ մա տե նա գիր նե րի տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն` Սի սա կա նի իշ-
խա նի դուստ րը 703թ. գե րի տար վեց Ա սո րիք2: Այս տեղ նրա հետ ա մուս նա ցավ 
Ու սայդ իբն Զա ֆիր ալ- Սու լայ մը: Ն րանց որ դին էր Յա զիդ իբն Ու սայդ ալ- Սու-
լա մին, ով Հա յաս տա նի ուս տի կան է նշա նակ վել 3 ան գամ` 752-754, 759-770, 
775-780 թթ.3: Նա 8-րդ դա րի երկ րորդ կե սի Ա րա բա կան խա լի ֆա յութ յան ա մե-
նան շա նա վոր զո րա վար նե րից մեկն էր, բազ մա թիվ ան գամ աչ քի էր ըն կել Բ յու-
զան դիա յի և խա զար նե րի դեմ մղված պա տե րազմ նե րում; 759/60թ. Յա զիդ 
իբն Ու սայ դը խա լիֆ Ա բու Ջա ֆար ալ- Ման սու րի (754-770թթ.) թե լադ րան քով 
ա մուս նա նում է խա զար նե րի խա քա նի Խա թուն ա նու նով դստեր հետ4: Սա կայն 
2 տա րի և 4 ամս վա ա մուս նութ յու նից հե տո անս պա սե լի րո րեն մա հա նում են 
Խա թու նը և ն րա 2 որ դի նե րը` մեծ վիշտ պատ ճա ռե լով Յա զի դին5: Նա 753թ. 
Հա յոց իշ խան է նշա նա կել Սա հակ III (753-775թթ.)6 Բագ րա տու նուն: Հա յաս-
տա նի ոս տի կան ներ նշա նակ վե ցին նաև Յա զիդ իբն Ու սայ դի եր կու որ դի նե րը` 
Խա լիդ և Ահ մադ: Խա լիդ իբն Ու սայ դը Հա յաս տա նի ոս տի կանն էր 794թ7, իսկ 
Ահ մադ իբն Ու սայ դը Հա յաս տա նի ոս տի կան է նշա նակ վել 2 ան գամ 796-797 և 

1 Նույն տեղում, էջ 254:
2 Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, Արաբական աղբյուրներ Գ, Արաբ 

մատենագիրներ Թ-Ժ դարեր, Խալիֆա իբ ն Խայյաթ, Պատմություն, էջ 148, Բալազուրի, 
Երկրների նվաճումը, ներածությունը և թարգմանությունը բնագրերից Ա. Տեր-Ղևոնդյ ան ի,  
Ե ր. , 2005, էջ 276: տե՛ս նաև Баладзори, Книга завоевания стран, текст  и пер. Жузе П., 
Баку. 1927, стр. 15-16. Նալբանդիան Հ., Արաբացի ոստիկանները Հայաստանում, Հ ՍՍ Ռ ԳԱ  
տ եղեկագիր հասարակական գիտությունների, Եր., 1956, №1, էջ 111-112, 113: 

3 Օտար աղբյուրները., Բալազուրի, նշվ. աշխ., էջ 280, 366, տե՛ս ն աև Տեր Ղևոնդյան Ա., 
Արմինիայի ոստ իկանների ժամանակագրությունը, «ՊԲՀ», Եր., 1977, №1, էջ 121: Նալբանդիան 
Հ., նշվ. աշխ., էջ 111-112, 113, Մ., Բիթարյան Արմինիայիարաբոստիկաններիժամանակա
գրությունը. «ԼՀԳ», Եր., 1989, № 6, 96:

4 Средневековые исторические истпчники Васток а и Запада, Абу Мухаммад Ахмад 
ибн А՛Сам ал-Кифи, Книга завоеваний, ча ст  I I,  п ер . З. Буниатова,  Б аку. 1981, стр. 18. 
Б ал адзори, նշվ. աշխ., стр. 20. Տե՛ս նաև Օտար աղբյուրները., Բալազուրի, նշվ. աշխ., էջ 28 0, 
Ղևոնդ, Պատմություն, թարգմանությունը, ներածությունը և  ծ անոթագրությունները  Ա. Տեր-
Ղևոնդյանի, Եր., 1982, էջ 109: 

5 Средневековые исторические истпчники В ас тока и Запада., стр. 18.
6 Ղևոնդ, նշվ. աշխ., էջ 105:
7 Օտար աղբյուրները., Յակուբի, Պատմություն, էջ 374: Տե՛ս նաև Տեր Ղևոնդյան Ա., ն շվ. 

աշխ., էջ 123, Նալբանդիան Հ., նշվ. աշխ., էջ 11 5: 
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810-811թթ.1: 2 ան գամ 825-826 և 829թթ. Հա յաս տա նի ոս տի կան է նշա նակ վել 
նաև Ահ մա դի որ դի Աբդ ալ-Ա լան2: 

Ղ. Ա լի շա նը Քուր դո յից հե տո Ս յու նի քի իշ խան է նշում Վա սակ Գ-ին՝ տա-
լով նրան մոտ 22 (714-734 թթ.) տար վա իշ խա նութ յուն3: Դժ բախ տա բար նա 
չի նշում իր աղբ յու րը, ին չը չի հաս տատ վում պատ մա կան այլ սկզբնաղբ յուր-
նե րով: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, Քուր դո յին հա ջոր դել է Բաբ կեն իշ խա-
նը, ո րը հի շա տակ վում է Ս յու նի քի ե պիս կո պոս Ս տե փա նոս Ա-ի ձեռ նադ րութ-
յան հետ կապ ված տե ղե կութ յան մեջ: «Այն ժա մա նակ վախ ճան վել էր Ս յուն յաց 
Հով հան ե պիս կո պո սը, իսկ Ս յու նի քի իշ խանն էր Բաբ կե նը, ինչ պես և Քուր դը, 
ո րոնք ե կան Դա վիթ կա թո ղի կո սի մոտ` նրա նից խնդրե լու մեծ ի մաս տա սեր 
ե րա նե լի Ս տե փա նո սին4»: Նույն տե ղե կութ յու նը հա ղոր դում են նաև Մով սես 
Կա ղան կատ վա ցին ( Մով սես Դաս խու րան ցի)՝ նշե լով, որ « Բաբ կե նի ու Քուր դո յի 
խնդրան քով նա՝ [Ս տե փա նո սը] (մեջ բե րումն ու ընդգ ծու մը մերն է՝ Ժ. Մի րում-
յան), ձեռ նադր վում է Ս յու նի քի ե պիս կո պոս»5 և Կ. Գան ձա կե ցին «Եւ ձեռ նադ րէ 
զնա տէր Դա ւիթ ե պիս կո պոս Սիւ նեաց, ի խնդրոյ Քուր դո յի եւ Բաբ գե նի իշ խա-
նաց Սիւ նեաց»6: Այս տեղ հի շա տակ վող Դա վիթ կա թո ղի կո սը Հա յոց կա թո ղի կոս 
Դա վիթ Ա Կո տա յե ցին է (728-741թթ.), իսկ Հով հա նը Ս յուն յաց ե կե ղե ցու ա թո ռա-
կալ Հով հան Բ-ն (725-734)7: Ս տե փա նոս Ա-ն (734-735), չնա յած իր համ բա վին, 
ա թո ռա կա լել է ըն դա մե նը մեկ տա րի և սպան վել ա նա ռակ կնոջ ձեռ քով «հա յոց 
թվա կա նութ յան 184 թվա կա նի Հ րո տից ամս վա տասն հին գին»8: Այն հա մա պա-
տաս խա նում է մեր թվա կա նութ յան 735թ. հու լի սի 21-ին: Այս տե ղե կութ յուն նե-
րը մեզ հիմք են տա լիս են թադ րե լու, որ Քուր դո յին հա ջոր դել է Բաբ կե նը, ո րը, 
մեր կար ծի քով, Քուր դո յի որ դին էր ու ան մի ջա կան հա ջոր դը: Կա րե լի է կազ մել 
նաև նրա կա ռա վար ման մո տա վոր ժա մա նա կա ցույ ցը՝ 710-ից մոտ 740-ա կան 
թթ.: Նա Ս յու նի քի թվով եր րորդ Բաբ կեն իշ խանն է9: Բաբ կեն III-ի կինը Ար կազ 
գյու ղի պա րո նի դուստր էր10: Բաբ կեն III-ի հետ վկայ ված Քուր դը ա մե նայն հա-
վա նա կա նութ յամբ նրա որ դին էր և, ինչ պես սո վո րա բար ըն դուն ված էր Ս յու-
նի քի և մ յուս իշ խա նա կան տնե րում, կրում էր պա պի ա նունն ու իշ խա նա կան 
գա հին հա ջոր դեց հո րը: Բաբ կեն III-ի դուստր էր Գող թան գա վա ռի իշ խան Վա-
հա նի կի նը, ո րին Ա լի շա նը տվել է Սի սա կու հի գե ղե ցիկ ա նու նը11: Այս պի սով, կա-
րող ենք կազ մել 8-րդ դա րի ա ռա ջին կե սի Ս յու նի քի իշ խան նե րի կա ռա վար ման 
հա ջոր դա կա նութ յու նը` Քուր դո կամ Քուրդ I՝ որ դի Հով հան II-ի (691-709 թթ), 

1 Օտար աղբյուրները, Յակուբի նշվ. աշխ., էջ 375: Տե՛ս նաև Տեր Ղևոնդյան Ա., նշվ. աշխ. , 
էջ 123-124, Հ. Նալբանդիան, նշվ. աշխ., էջ 115, 117:

2 Տեր Ղևոնդյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 125-126, տե՛ս նաև Նալբանդիան Հ., նշվ. աշխ.,  էջ 119:
3 Ալիշան Ղ., նշվ. աշխ., էջ 17:
4 Օրբելյան Ստ., նշվ.աշխ.,էջ 151:
5 Մ. Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից  աշխարհի, Եր., 1969,  էջ 251:
6 Կ. Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Եր., 

1961, էջ 74:
7 Օրբելյան Ստ., նշվ.աշխ., էջ 147, 444, ծանոթ . 35 4:
8 Նույն տեղում, էջ 153-155: Տե՛ս նաև Մ. Կաղանկատվացի, նշվ.աշխ.,էջ 251:
9 Բաբկեն I (481-483թթ.)` հիշվում է Վահանաց պատերազմի ժամանակ (Օրբելյան Ստ., 

նշվ. աշխ., էջ 104: Ղազար Փարպեցի, Հայոց պ ատ մություն, Երևան 1982, էջ 295, 301-303, 
315, 325, 329). Բաբկեն II (մ ոտ 520-530 )՝  ո րդ ի Ա րտ աշ իր ի,  (Օրբելյան Ստ., նշվ.աշխ., էջ 95 ): 

10 Աճառյան Հ., Հայ անձնանունների բառարան, հատոր Ա, Եր., 1942, էջ 353: 
11 Ալիշան Ղ., Յուշիկք Հայրենիաց Հայոց, Մխիթարեան Վ., հատոր Բ., Վենետիկ, 1870, էջ 

159:
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Բաբ կեն III՝ որ դի Քուրդ I-ի (709-740-ա կան թթ), Քուրդ II՝ որ դի Բաբ կեն III-ի 
(մոտ 740-760-ա կան թթ):

Մեր կար ծի քով, Ա լի շա նը, Քուրդ II-ին թյու րի մա ցա բար նույ նաց նում է Քուրդ 
I-ի հետ և Բաբ կեն III-ի հետ տե ղա փո խում 7-րդ դա րի վերջ՝ նրա հա մար իշ խա-
նութ յան տա րի ներ նշե լով 683-693թթ.12:

Ել նե լով ժա մա նա կագ րա կան տվյալ նե րից՝ Քուրդ II-ի դուստ րը պետք է լի-
նի 10-րդ դա րի պատ միչ Շա պուհ Բագ րա տու նու կամ Ա նա նուն Զ րու ցա գի րի 
« Պատ մութ յան» մեջ հի շա տակ ված Ս յուն յաց իշ խա նի դուստ րը, որն ա մուս նա-
ցած էր Վաս պու րա կա նի իշ խան Սա հակ Արծ րու նու որ դի` Դե րե նիկ I-ի հետ13:

8-րդ դա րի երկ րորդ կե սի Ս յու նի քի իշ խան նե րի ա նուն նե րի վե րա բեր յալ կա-
րող ենք միայն են թադ րա բար դա տո ղութ յուն ներ ա նել, սա կայն, հաշ վի առ նե-
լով թո ռա նը պա պի ա նու նով ան վա նա կո չե լու վե րո հիշ յալ տար բե րա կը, կա րող 
ենք մո տա վոր կազ մել նաև 8-րդ դա րի վեր ջում իշ խող Ս յուն յաց իշ խան նե րի մո-
տա վոր ցան կը: Հայտ նի է, որ 9-րդ դա րի Ս յուն յաց մեծ իշ խան Վա սա կը ու նե ցել 
է 3 որ դի` Փի լի պե, Սա հակ և Ատր ներ սեհ14: Փի լի պեն հոր Վա սա կի մա հից հե տո 
տեր է դառ նում բուն Ս յու նի քին և գա հե րեց տիտ ղո սին15: Սա հա կը ստա նում է 
Գե ղա մա գա վա ռը և հիմք դնում Գե ղար քու նի քի գա հա կալ իշ խան ներ ճյու ղին16: 
Ատր ներ սե հի մա սին տե ղե կութ յուն նե րը սահ մա նա փակ վում են 2-3 հի շա տա-
կութ յամբ՝ ա ռանց նրա բա ժին կալ ված քի ու ժա ռանգ նե րի17: 

Հաշ վի առ նե լով Վա սակ Նա հա պե տի ա վագ որ դու՝ Փի լի պեի ա նու նը (ինչ-
պես նշել ենք, որ դուն պա պի ա նու նը դնե լու սո վո րույ թը)՝ կա րող ենք են թադ րել, 
որ Վա սա կի հոր ա նու նը ևս Փի լի պե էր: Իս կա պես, Փի լի պեի ա նու նը հան դի-
պում ենք 821թ. Դա դի վան քում տե ղի ու նե ցած ե ղե րա կան դեպ քի նկա րագ-
րութ յան մեջ. «Այս Վա րազ Տր դա տին և  իր որ դի Ս տե փա նին սրանց ազ գա կան 
Ներ սեհ Փի լիպ յա նը միև նույն ժա մին Խո րա ձո րում սպա նեց, որ կոչ վում է Դա-
դո յի վանք»18: Նույնն է վկա յում նաև Ստ. Օր բել յա նը. «Ի սոյն ա մի և տէր Ներ սեհ 
Սիւ նի` որ դի Փի լիպ պէի, սպա նա նէ վասն ո խու թեան ինչ զ Վա րազ Տր դատ` որ-
դի Ս տե փան նո սի Ա ղո ւա նից իշ խա նի, և զոր դին ևս նո րա ‘ի գոգ մօրն սա տա-
կէ»19: Փի լի պեի որ դի Ներ սե հը չէր կա րող լի նել Վա սակ Նա հա պե տի որ դի Փի լի-
պեի որ դին, ինչ պես նշված է Ստ. Օր բել յա նի աշ խա տութ յան ծա նո թագ րութ յան 
մեջ20, այլ հաշ վի առ նե լով ժա մա նա կագ րա կան տար բե րութ յու նը՝ նա կա րող 
էր լի նել միայն Վա սա կի եղ բայ րը, ո րով և կճշտ վի Ս յու նի քի՝ 8-րդ դա րի վեր ջի 
գա հե րեց իշ խա նի ա նու նը: Ըստ եր ևույ թին, նման եզ րա կա ցութ յան է հան գել 
նաև Ա լի շա նը Ս յուն յաց իշ խան ներ իր կազ մած ցան կում՝ Վա սակ Նա հա պե տից 
ա ռաջ նշե լով Փի լի պե Գ-ին21: Փի լի պեն չէր կա րող լի նել նաև Միհ րան յան տոհ մի 
ներ կա յա ցու ցիչ, քա նի որ հստակ նշված է նրա` Ս յու նի իշ խա նա կան տան ներ-

12 Ալիշան Ղ., Սիսական, էջ 14, 17:
13 http:// ww w.v os tl it .info/Texts/rus4/Schapuch/frametext2.htm
14 Օրբելյան Ստ., նշվ. աշխ., էջ 172, 204, 254: 
15 Նույն տեղու մ, էջ 254: 
16 Նույն տեղ ու մ,  է ջ 254: 
17 Նույն տեղում, էջ 196-197, 204:
18 Մ. Կաղանկատվացի, նշվ. աշխ., էջ 266:
19 Ստեփանոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական ի լույս ընծայեաց 

Մկրտիչ Էմին, Մոսկվա, 1861, էջ 165, Մ. Կաղանկատվացի, նշվ. աշխ. էջ 255:
20 Նույն տեղում, էջ 449, ծանոթ. 411:
21 Ալիշան Ղ ., նշվ. աշխ., էջ 14, 17:
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կա յա ցու ցիչ լի նե լու հան գա ման քը և, բա ցի այդ, Միհ րան յան տոհ մի ամ բողջ 
պատ մութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում նրան ցից ոչ մե կը չի կրել Փի լի պե ա նու նը: 

Գտ նում ենք, որ Փի լի պե I-ի կի նը կա րող էր լի ներ Աղ վան քի իշ խա նա կան 
տոհ մից: Ա ռա վել հա վա նա կան է, որ նա լի ներ Գա գիկ Միհ րան յա նի դուստր 
Ասպ րա մի կը1: Այս փաս տի օգ տին է վկա յում Մ. Կա ղան կատ վա ցու վկա յութ յու-
նը Վա րազ Տր դա տի և Ներ սեհ Փի լիպ յան ազ գակ ցա կան կա պի առ կա յութ յան 
մա սին2:

Ս տաց վում է, որ Ներ սեհ Փի լիպ յա նը սպա նել է իր քե ռի Ս տե փա նո սի որ դուն 
և թո ռա նը, ո րով և բա ցատր վում է նրանց ազ գակ ցա կա նութ յան աս տի ճա նը: 

Այս պի սով` դեռևս ան հայտ է մնում միայն 8-րդ դա րի 60-80-ա կան թվա կան-
նե րին կա ռա վա րած իշ խա նի ա նու նը: Հիմք ըն դու նե լով վե րո հիշ յալ տար բե րա-
կը՝ նա պետք է կրեր Սա հակ, Բաբ կեն կամ Ատր ներ սեհ ա նու նը: Այս ա նուն ներն 
են կրում ոչ միայն Ս յու նի քի 9-րդ դա րի իշ խան նե րի գլխա վոր ճյու ղի, այլև Ս յու-
նի իշ խա նա կան տոհ մի կողմ նա յին ճյու ղե րի և Ար ցախ-Ու տի քին տեր դար ձած 
Ս յու նի Ա ռան շա հիկ յան տան բազ մա թիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

Մեր կար ծի քով, Սահ լի հայր Սմ բա տը, Վա սակ Նա հա պե տի հայր Փի լի պեն 
ու Կով սա կա նի իշ խան Սա հա կի հայ րը, ո րի ա նու նը մեզ մնում է ան հայտ, եղ-
բայր ներ են: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ բո լոր ե րեք ճյու ղե րում էլ երկ րորդ կամ 
եր րորդ սերն դում հի շա տակ վում է Սա հակ ա նու նը, ա պա թվում էր, թե կա րե լի 
է վստա հութ յամբ նշել Քուրդ II-ի և Փի լի պե I-ի միջև պա կա սող օ ղա կը, ո րով 
ամ բող ջա կան տես քի էր բեր վում 9-րդ դա րի Ս յուն յաց գա հե րեց իշ խան նե րի 
ան վա նա ցան կը: 

Նույն ա նունն էին կրում Վա սակ Նա հա պե տի երկ րորդ որ դի` Գե ղար քու նի-
քի իշ խան Սա հա կը, Կով սա կան- Քա շու նի քի իշ խան Սա հա կը և հե տա գա յում 
Ար ցա խին տեր դար ձած Սահլ ( Սա հակ) Սմ բատ յա նը: 

Ստ. Օր բել յա նի աշ խա տութ յան մեջ նշված փաս տե րից մե կը, սա կայն, 
հնա րա վո րութ յուն տվեց ճշտութ յամբ ո րո շել 8-րդ դա րի 60-80-ա կան թվա կան-
նե րին կա ռա վա րած իշ խա նի ա նու նը: Այդ վկա յութ յան հա մա ձայն` Ս յու նի քի 
ե պիս կո պոս տեր Հո վա կի մի ա թո ռա կա լութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում «պա-
տա րա գի ժա մա նակ սաս տիկ հա կա ռա կութ յուն տե ղի ու նե ցավ գյու ղա քա ղաք-
նե րի նա խա թոռ գե րա դա սութ յան ու նա խա պատ վութ յան վե րա բեր յալ, թե որն 
է լի նե լու: Եվ Շա ղա տի Խոս րո վը` Գա զա նի սերն դից, շա րադր ված վճռա գի րը 
ներ կա յաց րեց աստ վա ծա պահ ու բնիկ տեր Ատր ներ սե հին` Ս յու նի քի իշ խա նին 
ու հա յոց իշ խա նին»3: Ինչ պես հայտ նի է, Ս յու նի քի ա թո ռա կալ ե պիս կո պոս նե-
րից Հո վա կիմ ա նու նով միայն մեկ ե պիս կո պոս կա, ո րին Օր բել յա նը տա լիս է 17 
տար վա ա թո ռա կա լութ յուն4: Հո վա կի մը Ս տե փա նոս Ա-ից (734-735թթ.) հե տո 
ա թո ռա կա լած Հով սեփ Բ-ի (735-752թթ.) հա ջորդն էր, որն նույն պես պաշ տո-
նա վա րել է 17 տա րի և  ա թո ռա կա լել է (752-769) թվա կան նե րին5: Ն շենք, որ Գ. 
Գ րի գոր յա նը «Ս յու նի քի պատ մութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ Հո վա կի մի ա թո ռա-
կա լութ յան հա մար նշում է (772-789թթ.) թվա կան նե րը՝ Ս տե փա նոս Ա-ից հե տո 

1 Մ. Կաղանկատվացի, նշվ. աշխ., էջ 266:
2 Նույն տեղում, էջ 266:
3 Օրբելյան Ստ., նշվ. աշխ., էջ 93:
4 Նույն տե ղո ւմ , էջ 168, 386:
5 Brosset M., նշվ. աշխ., p. 98.
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ա վե լաց նե լով Հով հան Բ-ին, ո րի ա նու նը նշված չէ Օր բել յա նի աշ խա տութ յան 
մեջ՝ նրան տա լով 9 տար վա (735-744թթ) պաշ տո նա վա րութ յուն1: Այս պի սով, 
ի մա նա լով Տեր Հո վա կի մի ա թո ռա կա լութ յան տա րի նե րը՝ կարծում ենք, որ 8-րդ 
դա րի 60-80-ա կան թվա կան նե րին կա ռա վա րած իշ խա նը կրել է Ատր ներ սեհ 
ա նու նը: Ատր ներ սե հը հի շա տակ վում է նաև Սիոն I (767-775թթ.) կա թո ղի կո սի 
կող մից Պար տա վում 768թ. հրա վիր ված ժո ղո վի մաս նա կից նե րի թվում, որ տեղ 
Հա յոց իշ խան Սա հակ Բագ րա տու նու, Սմ բատ Բագ րա տու նու, Վահ րամ Խոռ-
խո ռու նու, Սա հակ Գողթ նե ցու և  ու րիշ իշ խան նե րի հետ հի շա տակ վում են նաև 
Ս յու նի քի տեր Ատր ներ սեհն ու Սա դովկ Ս յուն յաց ե պիս կո պո սը2: 

Ղ. Ա լի շա նը այս բաց տա րի նե րի հա մար նույն պես նշում է Ատր ներ սեհ 
ա նու նը՝ հա մա րե լով նրան Փի լի պե Գ-ի հայր և Փի լի պե Բ-ի որ դի ու Վա սակ Գ-ի 
թոռ3: Կար ծում ենք, այս տեղ Ա լի շա նին շփո թութ յան մեջ է գցել Ստ. Օր բել յա-
նի աշ խա տութ յան մեջ հա յոց 176 թվա կա նին (727թ.) տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի 
նկա րագ րութ յու նը, ո րի հա մա ձայն, երբ ա րաբ ա մի րա Մր վա նը գա լիս է Ս յու-
նիք, «հաս տատ վում է Շա ղատ բեր դագ յու ղում. կա մե նում է Սի սա կան գե ղե ցիկ 
նա հան գը ևս  ա վե րել: Զոր քը կենտ րո նաց նում է այն տեղ` Ծ ղուկ գա վա ռում: 
Ա պա Ս յու նի քի տեր և  իշ խա նաց իշ խան Վա սա կը գնում և Ատր պա տա կա նից 
բե րում է պար սիկ Բա բա նին ու փա խուս տի մատ նում: Բայց ին քը նույն տա րում 
վախ ճան վում է»4: Սա կայն դեպ քե րի հե տա գա շա րադ րան քից պարզ է դառ-
նում, որ այդ ի րա դար ձութ յու նը տե ղի է ու նե ցել ոչ թե 727թ., այլ 821թ., քա նի 
որ Օր բել յա նը միև նույն թվա կա նին է վե րագ րում Վա սակ իշ խա նի մա հը և Աղ-
վան քի իշ խան Վա րազ Տր դա տի սպա նութ յու նը5: Ըստ եր ևույ թին՝ Օր բել յա նի 
նշած թվա կա նը վրի պակ է, ո րի ճիշտ` հա յոց 270 (821թ.) թվա կա նը հան դի-
պում ենք Կա ղա կանտ վա ցու մոտ6: Այս շփոթ մուն քի պատ ճա ռով էլ Ա լի շա նի 
կազ մած Ս յուն յաց 8-րդ դա րի սկզբի իշ խան նե րի ցան կը նույ նութ յամբ կրկնում 
է 9-րդ դա րի սկզբի իշ խան նե րի ցան կը7: Բա ցա ռե լով Վա սակ Գ-ի և Փի լի պե Բ-ի 
գո յութ յու նը՝ հա մա միտ ենք նրա կազ մած Ս յուն յաց իշ խա նա կան տան հե տա-
գա իշ խան նե րի ա նուն նե րի ցան կի հետ՝ գտնե լով, որ Քուրդ II-ին հա ջոր դել է 
Ատր ներ սե հը, իսկ այ նու հետև՝ Փի լի պե I-ը:

Ինչ պես ըն դուն ված էր ժա մա նա կի իշ խա նա կան տոհ մե րում, Ս յուն յաց իշ-
խա նա կան տու նը ևս խ նա միա կան կա պե րով կապ ված էր մյուս իշ խա նա կան 
տնե րին: Ուս տի, հա վա նա կան է, որ Ատր ներ սե հի կի նը լի ներ Բագ րա տուն յաց 
տոհ մից, հա վա նա բար 753-770թթ. Հա յոց իշ խան Սա հակ III Բագ րա տու նու 
դուտ րը: 

Թերևս այս հան գա ման քով կա րե լի է բա ցատ րել այն ի րո ղութ յու նը, որ, 9-րդ 
դա րից սկսած, Ս յուն յաց իշ խա նա կան ըն տա նի քում կա րե լի է հա ճախ հան դի-
պել Սա հակ, Սմ բատ և Ա շոտ ա նուն նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում կրում էին Բագ-
րա տու նի տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, և  ո րոն ցով մինչև այդ Ս յուն յաց տոհ մում 

1 Գրիգորյան Գ., Ս. Հախվերդյան, Սյունիքի Պատ մո ւթյուն,  Եր., 2001, էջ 253: 
2 Տա շյ ան Յ., Մայր ցուցակ հայ երեն ձեռագրաց Մա տենադարանին Մխիթարեանց ի 

Վիեննա, Վիեննա, 1895, էջ 653:
3 Ալիշան Ղ., նշվ. աշխ ., էջ 1 4,  17:
4 Օրբելյան Ստ., նշվ. աշխ., էջ 165: 
5 Նույն տեղում, էջ 165:
6 Մ. Կաղանկատվացի, նշվ. աշխ., էջ 255:
7 Ալիշան Ղ., նշվ. աշխ. էջ 17:
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չէին ան վա նա կո չում: Ն. Ա դոն ցը նույն պես գտնում է, որ. «Ոչ Աղ վան քի և թչ էլ 
Ս յուն յաց իշ խա նա կան տոհ մե րի մեջ չի պա տա հում Սմ բատ ա նու նը նախ քան 
նրանց Բագ րա տու նի նե րի հետ խնա մութ յուն հաս տա տե լը»1:

Ատր ներ սե հից հե տո Ս յուն յաց իշ խա նա կան տու նը բա ժան վում է 3 ճյու ղի: 
Ն րա ա վագ որ դին՝ Փի լի պե I-ը, տեր է դառ նում Ս յու նի քի մե ծա գույն մա սին և 
գա հե րեց տիտ ղո սին, երկ րորդ որ դի Սմ բա տը տեր է դառ նում Վայ կու նի քին և 
հիմք դնում Ար ցա խի իշ խա նա կան նոր տոհ մին, իսկ եր րորդ որ դին, ո րի ա նու նը 
մեզ ան հայտ է (թերևս հնա րա վոր էր կրեր Հ րա հատ ա նու նը` հաշ վի առ նե լով 
ա վագ թո ռան ա նու նը), սա կայն հայտ նի են նրա Սա հակ որ դու և հա ջորդ նե րի 
ա նուն նե րը, հիմք է դնում Կով սա կան- Քա շու նի քի գա հա կալ իշ խա նութ յա նը:

Կով սա կա նի իշ խան Սա հա կը մա հա ցել է մինչև 844թ., քա նի որ այդ թվա-
կա նով թվագր վող հի շա տա կութ յան մեջ նրա որ դի Հ րա հա տը հիշ վում է որ պես 
Կով սա կա նի ու Քա շու նի քի իշ խան2: Այս Հ րա հա տը ա մուս նա ցել էր Վա սակ Նա-
հա պե տի դուստր Քուպ ղի դուխ տի հետ3, ո րին Ութ մազ յա նը սխալ մամբ հա մա-
րում է Վա սա կի որ դի Փի լի պե I-ի դուստր4: Հաշ վի առ նե լով Կով սա կա նի իշ խան 
Սա հա կի գոր ծու նեութ յան ժա մա նա կաշր ջա նը՝ միան գա մայն հա վա նա կան է, 
որ նա լի ներ Վա սակ Նա հա պե տի՝ մեզ ան հայտ ա նու նով հո րեղ բոր որ դին և,  
որ պես ժա ռան գա կան տի րույթ, իր հայր Ատր ներ սե հից ստա նար Ս յու նի քի հա-
րա վա յին գա վառ նե րը՝ Կով սա կանն ու Քա շու նի քը: 

Վա սակ Նա հա պե տի մյուս հո րեղ բայրն էր հե տա գա յում Ար ցա խին տի րա-
ցած Սահլ- Սա հա կի հայր Սմ բա տը: Հե տա զո տող նե րի մի մա սը Սմ բա տին հա-
մա րում է Բագ րա տու նի5: Սահ լին և ն րա հա ջորդ նե րին Բագ րա տու նի հա մա րե-
լը ար դա րա ցիո րեն բա ցա ռում են հար ցին անդ րա դար ձած հե ղի նակ նե րից Բ. 
Ու լու բաբ յա մը և Հ. Ս վազ յա նը6: 

Մեր նյու թի քննութ յան շրջա նա կից դուրս է նաև Սահլ Սմ բատ յա նի հա-
ջորդ նե րի տոհ մագ րութ յու նը: Սա կայն չպետք է մո ռա նալ այն հան գա ման քը, 
որ Սահլ Սմ բատ յա նը հի շա տակ վում է որ պես Ս յու նի քի տեր ու Հայկ յան տոհ-
մի ներ կա յա ցու ցիչ7: Ճիշտ է, նույն Սահ լը վկայ վում է նաև իբրև Ա ռան շա հիկ 
կամ Ե ռան շա հիկ ու նույ նիսկ նշվում է նրա Զառ միհ րա կան ար քա նե րի տոհ մին 
պատ կա նե լը8: Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել, որ Զար միհ րա կան տոհ մը ծա-
գում է հայ Ար շա կու նի նե րից9, և մեր պատ միչ նե րից ոչ մե կը Ար շա կու նի նե րին 
Հայկ յան կամ Հայ կազ յան տոհ մա նուն նե րով չի կո չել, սա կայն շեշ տել են այդ 
հան գա ման քը: Կար ծում ենք, այս տեղ Ա ռան շա հիկ կամ Ե ռան շա հիկ ան վա նու-

1 Ադոնց Ն., Երկեր Ե հատորով, հ. Ա, «Պատմագիտական ուսումնասիրություններ», 
Բագրատունյաց փառքը, Եր., էջ  2006, 509: 

2 Օրբելյան Ստ., նշվ. աշխ., էջ 198:
3 Նույն տեղում, էջ 204:
4 Ութմազյ ան Հ. , Սյունիքը IX-X դարերում,  Ե ր., 1958, էջ 320:
5 Ադոնց Ն., նշվ. աշխ., էջ 506-525, տե՜ս նաև Բարխուդարյան Ս. Գ., Ա րց ախի, Շաքիի և 

Փառիսոսի իշխանությունները 9-10-րդ դդ., «Պ ԲՀ », Երև ան 1971,  № 1, էջ 58-68, Ալիշան, Շ իր-
ակ, Վենետիկ, 1881, էջ  96:

6 Ուլուբա բյ ան Բ., Խաչենի իշխանությունը IX –XIV դդ., Եր.,  1 975, էջ 65-72, տե՜ս նաև Հ. 
Սվազյան, Ա րց ախյան աշխարհը  Մ իհրանյան տոհմի վե րա ցումից հետո, «ԼՀԳ», Եր., 2012, №1, 
էջ 6-7:

7 Մ. Կաղանկա տվ ացի, նշվ. աշխ., էջ 266:
8 Նույն տեղում, էջ 255, 259:
9 Մ. Խորենացի, Հայոց պատմություն, Եր., 19 90, էջ 166, տե՜ս նաև Փ. Բուզանդ, Հայոց 

պատմություն, Եր., 1987, էջ 27-31, Մ. Կա ղանկատվացի, նշվ. աշխ., էջ 31:
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մը պետք է հաս կա նալ ոչ թե որ պես տոհ մա նուն, այլ տիտ ղոս, այ սինքն՝ Ա ռա նի 
կամ Աղ վան քի թա գա վոր, ինչ պես՝  Շիր վան շահ` Շիր վա նի թա գա վոր և  այլն: 
Այս տիտ ղոս նե րը ու նեն պարս կա կան ծա գում և հան դես են գա լիս Սա սան յան 
շրջա նից1: Հ. Ք յուրտ յա նը գտնում է, որ « Սահլ Սմ բա տեա նի Կա ղան կա տո ւա-
ցիէ տրո ւած Ե ռան շա հիկ կո չու մը ա ւե լի տիտ ղոս մըն է ժա ռան գա կան»2: Վ. 
Մի նորս կին նույն պես գտնում է, որ Ե ռան շա հիկ ան վա նու մը տիտ ղոս է և  այն 
կրում էին նաև Միհ րան յան նե րը3: Պետք է հաշ վի առ նել, որ Սահլ Սմ բատ յա նի 
կալ վածք նե րը սկզբնա կան շրջա նում ընդգր կել են Ծար եր կի րը, «ո րը սկսվում 
է Ս յուն յաց Սո դից և կազ մում է հին Վայ կու նի քի մի մա սը, Ա կա նան և Կա կա ռը, 
ո րոնք հի շա տակ վում են ԺԳ դա րում և գտն վում են Ս յուն յաց սահ ման նե րում»4: 
« Ծար եր կի րը գրա վում է Տր տո ւի մի ջին հո սան քը, Սոդ քի մի մասն է կազ մում 
և գտն վում է Ս յու նի քում»5: Նույնն է նշում նաև Վար դան Վար դա պե տը` « Սոդ-
քի գա վա ռը Ծա րի եր կիրն է»6: Նույն տե ղե կութ յու նը մենք տես նում ենք նաև 
«Աշ խար հա ցոյց»-ում7: Իր հեր թին Օր բել յա նը Վայ կու նի քի բո լոր գյու ղե րը Սոդք 
գա վա ռի մեջ է թվար կում8: Մ. ար քե պիս կո պոս Սմ բա տեան ցը գտնում է, որ Վայ-
կու նի քը և Սոդ քը նույնն են.` «Այս Սո դից գա ւա ռը կար ծես իւ րա քան չիւր տի րող 
իշ խա նու թեան ժա մա նակ մի նոր ա նուն է ստա ցել. զօ. Ռմ բո սաեան գա ւառ, 
Սո դից գա ւառ, Ար տից գա ւառ, Մա ղաղ, Գե ղա մա րակ, Վայ կու նիք ևլն»9: Այս 
փաս տե րը հեր քում են այն պնդու մը, որ «միջ նա դար յան ի րա կա նութ յան մեջ 
Սոդ քը եր բեք չի վե րա բե րել Ս յու նի քին»10: Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
մինչև 9-րդ դա րը Վայ կու նի քը Սոդ քի հետ որ պես մեկ ամ բող ջա կան գա վառ 
գտնվում էր Ս յուն յաց իշ խա նե րի են թա կա յութ յան տակ, և Սմ բա տը կամ Սահլ 
Սմ բատ յա նը, որ պես պա պե նա կան ժա ռան գութ յուն, ստա ցել են ի րենց նախ նի-
նե րից: Թով մա Արծ րու նու վկա յութ յամբ՝ նրա կալ վածք նե րից էր նաև Շա քին11: 
Կար ծում ենք, ճիշտ չէ Շա քին նույ նաց նել Անդր կուր յան կամ բուն Աղ վան քի Շա-
քի (ներ կա յիս՝ Նու խի) բնա կա վայ րի հետ, չնա յած Բա բեկ Խու ռամ յա նի ձեր բա-
կա լու մից հե տո նրա հե ղի նա կութ յու նը և հ զո րութ յու նը զգա լիո րեն մե ծա ցել էր12, 
սա կայն, այ նո ւա մե նայ նիվ, Ս յու նի-Ա ռան շա հիկ յան այս նոր տոհ մը դեռևս չէր 
իշ խում Անդր կուր յան տա րածք նե րի վրա: Նույ նիսկ նրա որ դի Ատր ներ սե հը հոր 
գե րի տար վե լուց հե տո իշ խում էր միայն Վե րին Խա չե նի ու Ծա րի վրա13: Գտ նում 
ենք, որ Թ. Արծ րու նու հի շա տա կած Շա քին Ա լախ գա վա ռի Շա քի գյու ղը կամ 

1 Баладзори, նշ վ.  աշխ., стр. 7. 
2 Քյուրտյան Հ., Բաբակ և իպն Սմպատ, «Բազմավեպ», Վենետիկ, 1958, էջ 74:
3 Минорски В., История Ширвана и Дербенда X-XI веков, Москва, 1963, стр.30.
4 Ալիշան Ղ., Արցախ, Եր., 1993, էջ 12:
5 Ն ույն տեղում, էջ 19:
6 Աշ խարհացոյց Վարդան Վարդապետի, Փարիզ, 1860, էջ 12:
7 Երեմյան Ս.Տ., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյցի», Եր., 1963, էջ 117:
8 Օրբելյան Ստ., նշվ. աշխ.,էջ 397-398:
9 Մ. արքեպիսկոպոս Սմբ ատեանց, Տեղագիր Գեղարքունի ծովազարդ գաւառի, որ այժ մ 

Նոր-Բայազիտ գաւառ, Վաղարշապատ, 1895., էջ 32 :
10 Ուլուբաբյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 47:
11 Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Եր., 1978, էջ 202-203:
12 Օտար աղբյու րները Հ այ աստանի ու հայերի  մասին,  Արաբական աղբյուրներ, Բ, Իբն 

ալ -Ասիր, թարգմ . բնագրից, առաջաբանը և ծանոթագրությունը Ա. Տեր Ղևոնդյանի, Եր., 
1981, էջ142-144,`տ ե՜ ս նաև Օտար աղբյուրները Հայաստանի ու հայերի մասին, Արաբական 
աղբյուրներ, Գ, նշվ. աշխ., Աբու Հանի ֆա  ալ- Դինավարի, Մ ատյան երկարապատում  
ավանդույթներ ի, էջ 218, Յակուբի,  Պատմություն, էջ 387:

13 Ուլու բա բյան Բ., նշվ. աշխ., էջ  7 1:



80 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

բերդ էր Սի սիա նի մոտ: Վ. Մի նորս կին ևս հա վա նա կան է հա մա րում Շա քիի 
նույ նա ցու մը Սի սիա նի Շա քիի հետ1: Զ. Բու նիա թո վը ևս գտնում է, որ Թ. Արծ-
րու նու հի շա տա կութ յու նը ճիշտ է և Շա քին տե ղայ նաց նում է Սի սիա նի Շա քի 
բնա կա վայ րի հետ, սա կայն ադր բե ջան ցի պատ մա բան նե րին հա տուկ կեղ ծա-
րա րութ յամբ այդ փաս տը փոր ձում է օգ տա գոր ծել ա պա ցու ցե լու, թե իբրև Սահլ 
Սմ բատ յա նը «աղ վան» իշ խան է, իսկ Ս յու նիքն էլ Աղ վան քի մի մասն է կազ մել2: 

Այս բո լոր փաս տե րը ա պա ցու ցում են, որ Սահլ Սմ բատ յա նը սե րում է Ս յու նի 
իշ խա նա կան տոհ մից և  ոչ թե բռնութ յամբ կամ զեն քի ու ժով էր տի րա ցել Սոդք- 
Վայ կու նի քին ու դրա հա մար է դարձել Ս յու նի քի տեր ու Ս յու նի, այլ այդ գա վա ռը 
ստա ցել էր՝ որ պես հայ րա կան ժա ռան գութ յուն: 

Փի լի պե I-ի որ դի ներն էին Ներ սեհ Փի լիպ յա նը, ո րը 821թ. սպա նեց Աղ վան քի 
իշ խան Վա րազ Տր դատ Միհ րան յա նին3, և 9-րդ դա րի Ս յու նի քի ա ռա ջին գա հե-
րեց իշ խան Վա սակ III-ը, ո րի կա ռա վար ման տա րի ներն էլ հա մա պա տաս խա-
նա բար կլի նեն 800-ա կան թթ սկզ բից մինչև 821թ.: Հ նա րա վոր է, որ Փի լի պե I-ի 
որ դին լի ներ նաև Ս յուն յաց ե պիս կո պոս Դա վիթ II-ի (840-857թթ)4 օ րոք գա հե-
րեց իշ խան հի շա տակ վող Գ րի գո րը5` Հ րա հատ և Գա գիկ իշ խան նե րի հայ րը6: 
Ն րա գա հե րեց տիտ ղո սի հի շա տա կու մը վկա յում է դեռևս նա խա րա րա կան 
շրջա նին հա տուկ ա վա գութ յան ինս տի տու տի առ կա յութ յան մա սին, երբ տոհ-
մի ա մե նա տա րեց ան դամն էր հա մար վում տոհ մի տա նու տե րը: 

Կար ծում ենք, որ Ներ սեհ Փի լիպ յա նի բա ժին կալ ված քը Բաղք գա վա ռն էր: 
Այն փաս տը, որ Վա րազ Տր դա տի սպա նութ յու նից մի քա նի տա րի անց` 826 
թ.-ին Միհ րան յան իշ խա նա կան տան կողմ նա յին ճյու ղի ներ կա յա ցու ցիչ Ս տե-
փա նոս Աբ լա սա դը Բա բե կի օգ նութ յամբ իր ազ գա կան Վա րազ Տր դա տի սպա-
նութ յան հա մար վրեժ է լու ծում Բա ղա սա կան աշ խար հից7, վկա յում է, որ Ներ-
սե սը իս կա պես տի րում էր Բաղ քին: Լեոն նույն պես գտնում է, որ Ս տե փա նոս 
Աբ լա սա դի և Բա բե կի կող մից Բա ղաց աշ խար հի և Բեր ձո րի ա վե րու մը Վա րազ 
Տր դա տի սպա նութ յան վրեժխնդ րութ յան արդ յունք էր8: 

Վա սակ III-ի մա հից հե տո Ս յու նի քի կենտ րո նա կան իշ խա նութ յու նից բա-
ժան վում է ևս մեկ իշ խա նա կան կալ վածք` Գե ղար քու նի քի գա հա կալ իշ խա-
նութ յու նը, ո րը գո յատ ևում է մինչև 10-րդ դա րի 20-ա կան թթ.9:

Այս պի սով` մա տե նագ րա կան սա կավ տե ղե կութ յուն նե րի հա մե մա տա կան 
քննութ յան արդ յուն քում կա րող ենք կազ մել 8-րդ դա րի Ս յուն յաց իշ խան նե րի 
ցու ցա կը: Ս տորև ներ կա յաց նում ենք Ս յուն յաց իշ խան նե րի՝ մեր կազ մած հա-
ջոր դա կա նութ յու նը և ն րանց կա ռա վար ման մո տա վոր տա րի նե րը`

1. Քուր դո I կամ Քուրդ I՝ որ դի Հով հան II-ի՝ Ս յու նի քի իշ խան (691-709թթ.),
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JIRAYR MIRUMYAN - THE RULING HOUSE OF SYUNIK IN THE 8ht CENTURY - The 
sources about the Ruling house of Syunik in the 8th century are scarce.We have briefly 
presented the approximate ruling timetables of princes of Syunik in the early 8th century in 
the article,about which St. Orbelyan, M.Kaghankatvatsi report not complete information.We 
tried to form the list of Syunik princes՛ names of the 8th century in approximate accuracy 
and the question of belonging to ruling dynasties of some of their wives in the result of 
comparative study of historic information.

Key words: The ruling house of Syunik, the years of ruling, 8th century, timetable, 
refer to, nomenclature 

ЖИРАИР МИРУМЯН - СЮНИКСКИЙ ДОМ В 8 ВЕКЕ - Первоисточников о 
княжеском доме 8 века Сюника мало. В статье кратко представлены приблизительные 
периоды правления князей Сюника в 8 веке, о которих Ст. Орбелян, М. Каланкатваци 
сообщают недостаточные сведения. 

В резвультате сравнительного анализа исторических сведений пытались с 
приблизиительной точностью составить список имен князей Сюника восьмого века и 
вопрос родовой принадлежности некоторых из их жен. 

Ключевие слова: княжеский дом Сюника, годы управления, 8 век, хронология, 
упоминать, список имен.
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