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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՑԱՆՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ (ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ)

Առևտրային հաղորդացանցերին, նրանցգործարկմանպայմաններինև շարժըն
թացիննվիրվածուսումնասիրություններիոլորտըներկայումձևավորվելորպեսինքնու
րույնգիտակարգ՝Ճա նա պար հա գի տութ յուն։Սակայնտարբերգիտականդպրոցնե
րումտարվողնմանաշխատանքներումակնհայտենմեթոդաբանականտարանջատ
վածությունը, ներգրավվող աղբյուրների սահմանափակությունն ու դրանց քննական
վերլուծությանբացակայությունը,ինչըբացասականանդրադարձէթողնումամփոփիչ
վերակազմություններիևեզրահանգումներիվրա։

ՊատմականՀայաստանիևմասնավորապեսՍյունիքիուՄերձավորԱրևելքիհա
րակից շրջանների առևտրային ճանապարհների բազմատարր ուսումնասիրության
շրջանակներումմշակվելէվերջիններիսփաստագրմանևհամալիրհետազոտմաննոր
մեթոդաբանություն։ Լայնտեղեկատվական հենքի ընդգրկումն ու վերլուծությանար
դիմիջոցներիկիրառումըթույլ էտալիսճշգրտելուքննվողճանապարհներիաշխար
հագրությունը,դրանցշահագործմանժամանակագրությունըևայլն։Տվյալմեթոդիկա
յիփորձարկումըպատմաաշխարհագրականմիշարքմոդելներումհավաստեցինդրա
հուսալիությունը ցանկացած սոցիումի առևտրային առնչությունների լուսաբանման
խնդրում,անկախնրա ժամանակագրական,աշխարհագրական, թեայլ բնութագրե
րից։ԱյսաշխատանքիարդյունքներըդրվելենՄետաքսիՃանապահիառևտրինհին
Հայաստանիմասնակցությանընվիրվածընթացիկհետազոտությանհիմքում։

Բա նա լի բա ռեր` Հայաստան, Սյունիք, ճանապարհ, հաղորդացանց, մեթոդա
բանություն,առևտուր,ՄետաքսիՃանապարհ,հնագիտություն,աշխարհագրություն,
քարտեզ։

Տա րա ծաշր ջա նի, երկ րի, կամ նրա որ ևէ են թաշր ջա նի թե՛ պատ մա-քա ղա-
քա կան և թե՛ տնտե սա կան ու մշա կու թա յին բնու թագ րե րի լիար ժեք գի տա կան 
բա ցա հայտ ման հա մար հույժ կար ևոր է հիշ յալ աշ խար հագ րա կան (պատ մա-
աշ խար հագ րա կան) միա վոր նե րի հա ղոր դակ ցա յին նե րու ժի, նրանց ճա նա-
պար հա ցան ցե րի ու ո րո շա կի մայ րու ղի նե րի ու սում նա սի րութ յու նը։ Մաս նա վո-
րա պես, պատ մա գի տութ յան աս պա րե զում հե տա զո տութ յուն նե րի այս ու րույն 
ճյուղն ար դեն իսկ ան ցել է շուրջ երկ դար յա ճա նա պարհ՝ գրան ցե լով նշա նա վոր 
ձեռք բե րում ներ։ 

Հա յա գի տութ յան շրջա նակ նե րում հիշ յալ թե մա տի կա յի նպա տա կա յին ու-
սում նա սի րութ յու նը կապ վում է նախ ևա ռաջ՝ այն պի սի մե ծահամբավ ա նուն-
նե րի հետ, ինչ պի սիք են՝ Հ. Մա նանդ յա նը և Ս. Ե րեմ յա նը։ Պատ մա կան ճա նա-
պարհ նե րի հետ կապ ված տար բեր խնդիր նե րին անդ րա դար ձել են դեռևս Ղ. 
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Ա լի շանն ու Ս. Լի սից յա նը, այ նու հետ՝ Թ. Հա կոբ յա նը, Բ. Հա րութ յուն յա նը, Է. Դա-
նել յա նը և  այ լք։ Գե րա զան ցա պես պատ մա կան գրա վոր տվյալ նե րի վեր լու ծութ-
յան վրա հիմն ված այս հե տա զո տութ յուն նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր դար ձավ 
ուր վագ ծել պատ մա կան Հա յաս տա նի ո րոշ ճա նա պարհ նե րի ծի րը, բա ցա հայ-
տել երկ րի քա ղա քա կան կյան քում տեղ գտած ո րոշ նշա նա վոր ի րա դար ձութ-
յուն նե րի հա րա բե րա կան աշ խար հագ րա կան բնու թա գի րը և  այլն։ 

Հիշ յալ աշ խա տութ յուն նե րի մեծ մասն աչ քի է ընկ նում տա րա լե զու և տա րա-
ժա մա նակ յա պատ մա կան, պատ մա-աշ խար հագ րա կան գրա վոր աղբ յուր նե րի 
խո րը վեր լու ծութ յամբ, դրա նից բխող ամ փո փում նե րի տրա մա բա նութ յամբ։ Այ-
դու հան դերձ, օգ տա գործ ված տե ղե կատ վա կան հեն քի սահ մա նա փա կութ յու նը 
(միա տար րութ յու նը), թե մա տիկ ընտ րա կա նութ յունն ու, հա ճախ՝ քա ղա քա կա-
նաց վա ծութ յու նը (կողմ նա կա լութ յու նը), բար դաց նում, ան գամ ար գե լա կում են 
ա ռա ջադր ված խնդիր նե րի օբ յեկ տիվ լու սա բա նու մը։

Պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի ներ կա յիս փու լում ար դիա կա-
նա նում է ո րո շա կի թե մա նե րի, խնդիր նե րի քննութ յու նը՝ առ կա տա րաբ նույթ 
տե ղե կատ վութ յան ա ռա վե լա գույն ընդգրկ մամբ, ինչ պես և  այդ տվյալ նե րի 
արժ ևո րու մը՝ հա մադ րե լի գի տա կար գե րի վեր լու ծա կան հնա րա վո րութ յուն նե-
րի լայն օգ տա գործ մամբ։ Ն ման մո տե ցում նե րը, մղե լով հե տա զո տութ յուն նե րը 
միջ գի տա կար գա յին մա կար դակ, չե զո քաց նում են նրանց արդ յունք նե րի վրա 
ա ռան ձին տե ղե կատ վա կան աղբ յուր նե րից բխող սուբ յեկ տիվ գնա հա տա կան-
նե րի ներ գոր ծութ յու նը՝ ա պա հո վե լով ու սում նա սի րութ յուն նե րի ամ բող ջա կա-
նութ յունն ու հիմ նա վո րութ յու նը։ Պատ մա կան ճա նա պարհ նե րի, ճա նա պար-
հա ցան ցե րի վեր ջին ե րեք տաս նամ յակ նե րի նպա տա կա յին մի ջազ գա յին հե-
տա զո տութ յուն նե րը ցու ցադ րում են այ սօ րի նակ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ-
յու նա վե տութ յու նը։ Դ րանք ար դեն իսկ հան գեց րել են պատ մա-աշ խար հագ րա-
կան նոր գի տա կար գի՝ Ճա նա պար հա գի տութ յան (Roadology) ձևա վոր մա նը։

Պատ մա կան ճա նա պար հա գի տութ յան նկատ մամբ մի ջազ գա յին հե տաքրք-
րութ յան ներ կա յիս ա լի քը, զուտ ա կա դեմ նա կան (գի տա կան) չա փու մից բա ցի, 
թե լադր ված է նաև ո րո շա կի կի րա ռա կան (ար դի աշ խար հա-տնտե սա կան ու 
աշ խար հա-քա ղա քա կան, ճա նա պար հա շի նա կան, զբո սաշր ջա յին և  այլ) նկա-
տա ռում նե րով։

Միա ժա մա նակ, այս թե մա տի կա յի նո րա գույն հե տա զո տութ յուն նե րը, 
ի րենց ողջ կար ևո րութ յամբ և  արդ յունք նե րի հնչե ղութ յամբ հան դերձ, ցու ցադ-
րում են հիմ նա յին չա փո րո շիչ նե րի ակն հայտ խայ տաբ ղե տութ յուն, ին չը մի 
շարք դեպ քե րում հան գեց նում է հե տա զոտ ման արդ յունք նե րի ա ղա վաղ մա նը, 
ինչ պես պատ մա-աշ խար հագ րա կան, այն պես էլ հատ կա պես բուն պատ մա-
կան արժևոր ման մա կար դակ նե րում։

Գի տա կան նոր մո տե ցում նե րի կի րա ռու մը պատ մա-աշ խար հագ րա կան 
և, մաս նա վո րա պես, կոմ մու նի կա ցիոն ցան ցե րի հե տա զո տութ յան ո լոր տում՝ 
են թադ րում է հա մա պա տաս խան ընդ հան րա կան՝ ու նի ֆի կաց ված մե թո
դա բա նութ յան մշա կում և կի րա ռում, ին չը թույլ է տա լիս խո րաց նել խնդրո 
ա ռար կա յի հա մա պար փակ քննութ յու նը, հասց նե լով այն ներ կա յիս «ուղ ղութ
յուն» մա կար դա կից մինչև բուն «ճա նա պար հը»։ 

Այս նպա տա կով մշակ ված մե թո դա բա նութ յան հիմ նա կան տար րերն են.



130 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

1. Աշ խար հագ րա կան (տո պոգ րա ֆիկ, օ րոգ րա ֆիկ և  այլ) և կ լի մա յա կան 
(նե րառ յալ հնա-բու սա բա նա կան և հ նա-կեն դա նա բա նա կան տվյալ նե րը) հե-
տա զո տութ յուն (դաշ տա յին, կա մե րալ, կոս մո- և  աե րո-լու սան կար նե րի վեր լու-
ծութ յուն և  այլն),

2. Հ նա գի տա կան հե տա զո տութ յուն (հե տա խու զում, պե ղում ներ, չա փագ-
րութ յուն ներ), տա րա ժա մա նակ յա բո լոր հու շար ձան նե րի և հ նա գի տա կան այլ 
տվյալ նե րի ընդգրկ մամբ,

3. Պատ մա-աղբ յու րա գի տա կան հե տա զո տութ յուն, տա րա ժա մա նակ յա 
ողջ տե ղե կատ վութ յան ընդգրկ մամբ,

4. Ազ գագ րա կան և տո պո նի միկ ու սում նա սի րութ յուն
5. Կու տակ ված տվյալ նե րի ողջ հա մա լի րի խմբա վո րում և հա մա կար գում 

(բան կի ձևա վո րում),
6. Տվ յալ նե րի բան կի բո լոր խմբե րի մի ջան ցուկ, ինչ պես և ժա մա նա կագ րո-

րեն խմբա վոր ված (փու լա յին) քար տե զագ րում,
7. Տվ յալ նե րի բան կի հա մա հա րա բե րակց ված արժ ևո րում. պատ մա-մշա-

կու թա յին, պատ մա-տնտե սա կան և , ի վեր ջո, պատ մա-քա ղա քա կան։ 
Հաշ վի առ նե լով ա շխա տանք նե րի մեծ ծա վա լը, նրա ուս ւոմ նա սի րութ յան 

բազ մա տար րութ յունն ու բար դութ յու նը՝ ի րա տե սա կան է նման հե տա զո տութ-
յան անց կա ցումն՝ ըստ ա ռան ձին պատ մա-աշ խար հագ րա կան շրջան նե րի, 
նկա տի ու նե նա լով ա ռան ձին թե մա տիկ ուսում նա սի րութ յուն նե րի հե տա գա 
մեկ տե ղու մը։

Այս ա ռու մով, Ս յու նիք նա հան գը գնա հա տե լի է որ պես Հա յաս տա նի պատ-
մա կան ճա նա պար հա ցան ցի հե տա զոտ ման շա հե կան «մո դուլ», քա նի որ.

- Այս տեղ պահ պան վել են ո րոշ հին ճա նա պարհ նե րի բա վա կա նա չափ եր-
կար հատ ված ներ (Աղ. III, նկ. 5); 

- քա րա վա նատ ներ ( Սե լիմ-1, Սե լիմ-2, Ար գի ճի, Ս յու նի քի լեռ նանց քի, Հար-
ժիս 

 1-4 և  այլ) (Աղ. I; Աղ. II, նկ. 1-3); 
- կա մուրջ ներ (Աղ. I); 
- ճա նա պար հա ցույց (ու ղե ցույց) քա րա կո թող ներ (Աղ. III, նկ. 4);
- առ կա են ազ գագ րա կան և տո պո նի միկ տվյալ ներ (ինչ պես օ րի նակ՝ « Մա-

ղա վու զի ճա նա պարհ», « Նա խիջ ևա նի ձոր» և  այլ);
- հա րուստ և տա րա ժա մա նակ յա աղբ յու րա գի տա կան տվյալ ներ;
- հնակ լի մա յա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք ներ;
- վեր ջա պես, նա հան գը՝ աշ խար հագ րո րեն և պատ մա կա նո րեն՝ կար ևոր 

հան գույց է հան դի սա ցել Հա րավ-Հ յու սիս և Ար ևելք-Արև մուտք ուղ ղութ յուն նե-
րով ըն թա ցող միջ տա րա ծաշր ջա նա յին ճա նա պարհ նե րի և դ րան ցով ըն թա ցող 
տա րան ցիկ առևտ րի հա մար։

Ս յուն յաց ճա նա պարհ նե րի նպա տա կա յին հե տա զո տութ յու նը մենք սկսել 
ենք դեռևս 2005 թ .-ից՝ հայ-ա մե րիկ յան «Ո րո տան» (2005-2008) և «Ս յու նիք» 
(2015-2016) բազ մաճ յուղ հնա գի տա կան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում։ 2010 և 
2011 թթ .-ին ըն թա ցել են նաև թե մա տիկ հե տա խու զա կան ու սում նա սի րութ-
յուն ներ՝ նպա տա կաուղղ ված նա հան գի ո րո շա կի պատ մա կան ճա նա պարհ նե-
րի ճշգրտմա նը1։ Հիշ յալ աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում ա ռար կա յո րեն բա ցա-

1 Հիշյալ ծրագրերի շրջանակներում ձեռքբերված հիմնական գիտական արդյունքների 
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հայտ վել են Ս յու նի քի Ծ ղուկ և Այ լախ գավառ նե րի հիմ նա կան ճա նա պարհ նե րը, 
նրանց վրա տե ղա կայ ված ո րոշ բնա կա վայ րե րի կո մու նի կա ցիոն և  առևտ րա-
յին գոր ծա ռույթ նե րը, այս տե ղից՝ դե պի Ս ևա նի ա վա զանն ու Ար ցախ տա նող 
ու ղի նե րը։

Նշ ված ձեռք բե րում նե րի հպան ցիկ հի շա տակ մա նը զու գա հեռ կար ևոր ենք 
հա մա րում շեշ տել, որ տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի ըն թաց քում իր օբ յեկ-
տի վութ յու նը հաս տա տեց վե րը ներ կա յաց ված մե թո դա բա նութ յու նը։ Վեր ջինս 
կա րող է հու սա լի հիմք ծա ռա յել ճա նա պարհ նե րի, ճա նա պար հա ցան ցե րի խո-
րաց ված ու սում նա սի րութ յան հա մար՝ ան կախ վեր ջին նե րիս թե՛ աշ խար հագ-
րա կան, թե՛ պատ մա-քա ղա քա կան և թե՛ մշա կու թա յին կոն տեքս տից։ 

Այժմ պատ մա կան Ս յու նի քի ճա նա պար հա ցան ցի հե տա զո տութ յուն նե րը 
թևա կո խում են աշ խա տան քա յին նոր փուլ։ 

 

ЗАРДАРЯН МКРТИЧ О., ЕНГИБАРЯН НОРА Г., САРКИСЯН ГАМЛЕТ Г. - 
ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ДРЕВНЕГО СЮНИКА 
(методология) - Изучение торговых коммуникационных сетей, условий и динамики 
их функционирования в последнее время приобрело характер самостоятельной 
дисциплины (Roadology). Однако, в работах различных научных школ посвященных 
данной проблематике проявляется методологическая раздробленность, ограни-
ченность привлекаемых источников и отсутствие критической оценки данных, что 
негативно отражается на результатах итоговых реконструкций и обобщений.

При многовекторном исследовании дорог древней Армении, в частности - Сюника, 
равно как и сопредельных регионов Ближнего Востока, была разработана методика 
регистрации и комплексного изучения торговых путей. Привлечение широкого 
спектра источников и применение современных методов анализа данных, позволили 
определить географию конкретных дорог, динамику их эксплуатации и пр. Апробация 

մասին՝ տես. Alcock S. E., Cherry J. F., Tonikyan A. V., Zardaryan M. H. The Vorotan 
Project, Armenia. In: «In the Field». The Archaeological Expeditions of the Kelsey Museum. Kelsey 
Museum Publications # 4. Ann Arbor. Michigan. 2006;  Zardaryan M. H., Tonikyan A. V., 
Alcock S. E., Cerry J. F. Les Investigations du Project «Vorotan» dans la Region de Syunik. In: 
Les Dossiers d՛Archeologie. Dijon. Mai-Juin 2007. # 321; Зардарян М. О., Мелконян С. А., 
Тоникян А. В., Элкок С. Е., Черри Д. Ф. Исследования проекта «Воротан» в Сюникском 
регионе Армении. В: Международная научная конференция «Археология, этнология, 
фольклористика Кавказа». Батуми. 2006; J. F Cherry, S. W. Manning, S. E. Alcock, A. 
V. Tonikyan, M. H. Zardaryan. Radiocarbon Dates for the Second and First Millennia B. C. 
from the Southern Armenia. Preliminary Results from the Vorotan Project, 2005-2006. «Aramazd». 
Armenian Journal of Near-Eastern Studies. 2007, Vol. II; Մելքոնյան Ս. 2005-2006 թթ. Շաղաթ-1 
և 3 հուշարձանախմբի միջինբրոնզեդարյան բնակատեղիի պեղումների արդյունքներից. Հին 
Հայաստանի մշակույթը. Հատ. 14. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ. Երևան 2008; Հովսեփյան Ռ., Մելքոնյան Ս. 
Շաղաթ-1 միջինբրոնզեդարյան բնակավայրում հնաբուսաբանական նյութերի առկայության 
անալիզի տվյալները. Հին Հայաստանի մշակույթը. Հատ. 14. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ. Երևան 2008; 
Զարդարյան Մ., Տոնիկյան Ա., Ալքոք Ս., J. Չերրի Ջ., Հակոբյան Ա.. Անտիկ Սյունիքի 
ուսումնասիրությունը «Որոտան» ծրագրի շրջանակներում. «Խալդյան զորությամբ …». 
Հոդվածների ժողովածու նվիրված Բ. Պիոտրովսկու 100-ամյակին. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ. Երևան 2010; 
Zardaryan M., Mkrtchyan R., Akopian A. Burial as a biographic «dossier» (Multi-disciplinary 
investigation of Uits, Syunik Armenia). In: International Conference «The Historical and Cultural 
Heritage of the Armenian Highland». Yerevan - Stepanakert. June 24 - July 01, 2012, և այլ։
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методики в изучении ряда историко-географических моделей подтвердила ее 
применимость в исследовании торгового взаимодействия различных по хронологии 
и локализации социумов. Результаты этих разработок легли в основу исследования 
роли Армении в транс-континентальной торговле на Великом Шелковом пути. 

Ключевые слова: Армения, Сюник, дорога, коммуникации, методология, 
торговля, Шелковый Путь, археология, география, карта. 

ZARDARYAN MKRTICH H., YENGIBARYAN NORA, SARGSYAN HAMLET - ON THE 
INVESTIGATION OF COMMUNICATION NETWORK OF ANCIENT SYUNIK (methodology) 
- In last two decades the investigation of trade communication networks, conditions and 
dynamic of their exploitation gained the status of specific discipline (Roadology). Meanwhile, 
in a number of studies dedicated to this topic the methodological indistinctness, limitation of 
sources and lack of critical analyses of data are obvious. That makes a negative impact on 
final reconstructions and generalizations.

In frames of the multi-vector investigation of road networks of Ancient Armenia 
and particularly Syunik Province, as well as the adjacent regions of the Near East, the 
methodology of successive registration and complex analyses of evidence was elaborated. 
The involvement of wide spectrum of data, application of advanced methods of cartography 
and registration, had brought to precise reconstruction of ancient roads, revealed the dynamic 
of their exploitation etc. The use of the presented methodology in frames of research of 
different historical and geographical models corroborates its reliability for investigations 
of trade interactions of the past, irrespective of chronology, geographic location or social 
structure of the object. The results of these elaborations had been involved in wide diachronic 
investigation of the role of Ancient Armenia in the structure of trans-continental trade by the 
Great Silk Road.

Key words: Armenia, Syunik, road, communications, methodology, trade, Silk Road, 
archaeology, geography, map. 
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Աղյուսակ II. Նկ. 1-3. Հարժիսի քարավանատները

Նկ. 1

Նկ. 2 Նկ. 3
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Աղյուսակ I. Սյունիքի միջնադարյան քարավանատներն ու կամուրջները
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Նկ. 4

Նկ. 5


