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" ե է ւ ք ՚ Ա Ծ Ո հ Թ Ց ւ ւ Ի ՚ ն 

Նախնադարյան հասարակության զարգաց-

ման տարրեր փուլերում տեղի ունեցած փոփո-

խությունների ուսումնասիրության համար ան-

գնահատելի նշանակություն ունեն հնագիտական 

սկզբնաղբյուրները։ Հանդիսանալով դարերի ըն-

թացքո՛ւմ կուտակված աշխատանքային հմտու-

թյան արգասիք, հնագիտական ն յոլթը արտա-

ցոլում է զարգացման այն մակարդակը, որի վրա 

գտնվել է մարդը։ Հետևաբար, նախնադարյան 

հասարակության պատմության այս կամ այն 

փուլը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է 

ուսումնասիրել ինչպես տվյալ դարաշրջանին 

բնորոշ արտադրանքը, այնպես էլ այն, թե այդ 

արտադրանքը. (Гինչպես, աշխատանքի ինչ մի-

ջոցներով է արտադրվում»՝։ 

Արհեստների ուսումնասիրության կարևորու-

թյունը, սակայն, այսքանով չի սահմանափակ-

վում, որովհետև. (Гաշխատանքի միջոցները ոչ 

միայն մարդկային աշխատուժի զարգացման 

չափանիշն են, այլև հասարակական այն հարա-

բերությունների ցուցանիշը, որոնցում կատար-

վում է աշխատանքըаг։ 

Ասվածից պարզ է դառնում, որ արհեստնե-

րի ՛ուսումնասիրությունը ենթադրում է ինչպես 

տեխնոլոգիական եղանակների, այնպես էլ հա֊ 

սարակական հարաբերությունների բացահայ-

տում։ Այսպիսի մոտեցումը հարցին հատկապես 

կարևոր է, Iորովհետև նախնադարյան համայ-

նական հասարակարգում են թաքնված այն թե-

լերի ծայրերը, որոնցից սկիզբ են առել ավելի ուշ 

1 Կ . Մ ա ր ք ս , Կապիտալ, հատ. 1, 1954, էշ 191։ 
2 Նույն տեղում, էշ 191։ 

դարաշրջանների խճողված սոցիալական պրոբ-

լեմները*։ 

Հետևաբար, ուսումնասիրելով բրոնզեդար-

յան Հայաստանի տեխնիկական առաջընթացի 

ընդհանուր օրինաչափությունները, նվաճումներն 

ու արհեստի այս կամ այն ճյուղի զարգացման 

առանձնահատկությունները, անհրաժեշտ ենք 

համարո՛ւմ հնարավորության սահմաններում հե-

տազոտվել հասարակական այն հարաբերու-

թյունները, որոնցում կատարվել է աշխատանքը։ 

Ուսումնասիրելով առաջադրված հարցերը տե-

ղական հողի վյրա, չի կարելի անտեսել և այն 

կապերի դերը, որոնք գոյություն են ունեցել Հա-

յաստանի և հարևան երկրների միջև։ Մատնանշե-

լով այդ կապերի կարևորությունը Հ. Ա. Մարտի֊ 

րոսյանը գրում է. «դրանց շնորհիվ հին Հայաս-

տանի ինքնատիպ մշակույթի նշանակությունը 

դուրս գալով ՍՍՀՄ սահմաններից, ստանում է 

համամշակութային իմաստ, առաջ բերելով խոր 

հետաքրքրություն Հայաստանի և Կովկասի հնա-

գիտական պրոբլեմատիկայի նկատմամբ»*։ 

Պատահական չէ, որ վերջին ժամանակներս 

մասնագիտական գրականության մեջ պարզա-

բանվել են նախնադարյան հասարակարգի մի 

շարք առանցքային հարցեր։ Այսուհանդերձ, դեռ-

ևս թույլ են շոշափված արհեստների հետ կապ-

ված բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք արծարծվում 

են ներկա աշխատության մեջ և որոնց հետազո-

տողները անդրադարձել են կամ ընդհանուր բնույ-

թի աշխատանքներում, կամ արհեստագործության 

3 С. А. Семенов, Развитие техники в каменном ве-
ке, Л., 1968, стр. 3. 

4 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и 
раннего железа, Ереван, 1964, стр. 6. 
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քրևէ Հյուղի ուսումնասիրությանը նվիրված գոր-

ծերում ու փոքրածավալ հոդվածներում։ Ամբող-

ջական պատկերացում չտալով հետազոտվող ժա-

մանակաշրջանի արհեստագործության զարգաց-

ման մակարդակի վերաբերյալ, դրանբ այնու-

ամենայնիվ օգնում են քննարկվող հարցերի 

ուսումնասիրությանը։ 

Այդպիսիներից առանձին հետա քրքրո,թ յոլն 

Լն ներկայացնում <г պատմ ամ ետաղա գրական» 

բնույթի ուսումնասիրությունները, որոնք վեր-

քին ժամանակներս ավելի հաճախ են թափան-

ցում <гմաքուր հնագիտության» հարցերի ոլորտը, 

ընդարձակելով նախնադարյան տեխնիկան ու-

սումնասիրող մասնագետների տեսադաշտը։ 

նմանօրինակ հետազոտություններից առանձնա-

հատուկ տեղ է զբաղեցնում Ֆ. Ն. Տավաձեի և 

Տ. Ն. Ս ակվարելիձեի համատեղ աշխատությու-

նը1՝։ Լայնորեն օգտագործելով մետաղագրական, 

սպեկտրալ և քիմիական անալիզների արդյունք-

ները, հեղինակները տալիս են Անդրկովկասի 

Բնագույն մետաղագործության ձեռք բերած 

նվաճումների պատկերը։ Նրանք ցույց են տալիս, 

որ 1, վաղ րրոնզի դարաշրջանում մետաղագործ-

ները ճանաչելով մկնդեղային բրոնզի հատկու-

թյունները, կիրառել են այնպիսի տեխնիկական 

եղանակներ, ինչպիսիք են սառը կռումը, կաղա֊ 

Աքարների օգտագործումը, մետաղի հղկումը և 

այլն։ 2. Միջին բրոնզի դարաշրջանում մկնդեղա-

յին բրոնզի հետ սկսում են օգտագործել ծա֊ 

րիրային, հազվադեպ՝ անա դա պղնձային համա-

ձուլվածքներըI Այդ ժամանակաշրջանում վեր-

ելք է աոլրոլմ դարբնությունը, իսկ ոսկերչության 

մեջ կիրառվում են դրոշմումը, ընդելուզումը, 

մանրարուքը և այլ տեխնիկական հնարքներ։ 

3. Ուշ բրոնզի դարաշրջանում ւգզնձա֊ մկնդեղա-

յին համաձուլվածքը վերջնականապես դուրս է 

մղվում անագաբրոնղի կողմից։ Մետաղագործու-

թյունր անջատվում է տնտեսության մյուս ճյու-

ղերից. աոաջ են դալիս երկրորդական մետաղա-

գործական օջախներ։ 

5 Փ. Н. Тавадзе и Т. N. Сакварелидзс, Бронзы 
древней Грузин, Тбилиси, 1959. 

г՛ И. Р. Селимханоа, Историко-хнмпческие и анали-
тический исследования древних предметов из медных 
сплавов, Баку, 1960; И. Се.шмханов, Р. М. Торосяп, К 
определению «энеолита» па территории Закавказья по 
данным анализа металлических предметов, И. Ф. Ж., 
1906, № 1, стр. 306—307. 

Բրոնզեզարյան մետաղամշակության վաղ 

վ։ ուլերի լուսաբանմանն են նվիրված և Ի. Ր. 

Սելիմխանովի աշխատանքները6« Լենվելո վ Ան-

կըրկովկտսի տարբեր վայրերից հայտնաբերված 

մետաղյա իրերի անալիզների արդյունքների 

վրա, հեղինակը մատնանշում է, որ մ. թ. ա. 3-րղ, 

Հնարավոր է և 4-րդ հազարամյակի մետաղա-

գործները արհեստական եղանակով կարողացել 

են ստանալ պղնձա ֊մկնդեղային համ աձուլվածք֊ 

ներ։ Վերջինիս հիման վրա հեղինակր գտնում Լ, 

որ մ. թ. ա. 3-րդ հազարամյակի մշակույթը հանդի-

սանալով վաղբրոնղեդարյան, առանձնանում է 

պզ1ւձա-մկնդեղա յին արտադրանքով։ 

Մետաղյա իրերի անա/իղների արդյունք-

ները ուսումնասիրելու ընթացքում հետաքրքիր 

ընդհանրացումների I, հանգում և Ե. ն. Չերնիիւը7։ 

Հիմնականում նպատակ ունենալով պարզել մե-

տաղի տարածման ճանապարհները նրա '/""/ 

ծանոթության դարաշրջանում, հեղինակը գտնում 

է; որ 1. Անդրկովկտսը մ. թ. ա. 4 ֊ ր դ հազ. վեր-

ջից և Յ ֊ ր դ հաղ. иԿզբից թևակոխում է վաղ 

բրոնզի դարաշրջանը։ 2. Հյուսիսային Կովկասր, 

ինչպես և Արևելյան Եվրոպա յի հարավային 

շրջանները վազ բրոնզի դարաշրջանում անհրա-

ժեշտ մետաղահանքի զգալի մասը ստացել է 

Ղաւիանի և Գետաբեկի պղնձահանբերից։ 3. Հա-

յաստանից եկող ազդեցությունը իր գագաթնակե-

տին է հասնում մ. թ. ա. 2-րդ հագ. 1-ին կեսում, 

որից հետո նվազելով՝ իր տեղը զիջում է /հրա-

լին, 

Բրոնզեդարյան Հայաստանի մետաղագոր-

ծության և մետաղամշակության աոանձին կող-

մերն են ուսումնասիրվում և Ա. Ց. Գևորգ յանի 

աշխատության մեջ'։ Հենվելով Հայաստանի 

պղնձահանքերի և պատրաստի արտադրանքի 

անալիզների տվյալների ւ[յ։ա, հեղինակը պար-

զում է այն հանքավայրերը, որոնք շահագործ-

վել են բրոնզի դարաշրջանի տարրեր փուլերում։ 

Ավելին, հետևելով վաղ բրոնզեդարյան իրերի 

մետաղի րս-ղադրության տվյալների)։, Ա. Գևոր-

զյանը հանգում է այն ենթադրության, թե բարձր 

տոկոսով նիկել պարունակող բրոնզը Ան գրկով֊ 

7 Ւ1. II. Черных, История древнейшей металлургии 
Восточной Европы, М., 1966, стр. 46. 72; его же, Дрсп-
иейшая металлургия Урала и Поволжья, М„ 1970, 
стр. 118. 

• А. Ц. Геворкян. Древнейшая металлургия и гор-
ное дело Армении, М., 1972, (автореферат). 
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կաи է թափանցել Հայկական լեռնաշխարհի 

արևմտյան շրջաններից (Արևելյան Անատոլիայ։ 

Խորացնելով հետազոտությունները, հեղինակը 

հանգում է այն կարծիքին, թե Հայաստանի մե-

տաղագործները մոտ գտնվելով ան ատոլի ական և 

առաջավորասիական մետաղագործական օջախ-

ներին, նրանցից ստացել են անագ և համա֊ 

սւատասխան գիտելիքներ, որոնք հետագայում 

հյուսիս են փոխանցվել։ 

Լայս են տեսել և այլ մենագրություններ ու 

հոդվածներ, որոնք պարզարանում են հանքեր֊ 

կաթի ստացման ընթացքը։ Այդ թեմային են 

նվիրված Բ. Ե. Դեգեն֊Կովալևսկոլ9, Ի. Ա. Գղել-

իւվիլիի՝՝՝։ Ս- Գոգին յանի՝՝ և այլոց աշխատու-

թյունները, որոնցում հետազոտվում է նաև 

Հնոցների կառուցվածքը։ Կարելի է հիշատակել և 

այլ աշխատություններ՝ կապված մետաղագոր-

ծության հետ, բայց բավարարվենք վերոհիշյալ-

ներով, նշելով, որ թվարկված աշխատանքներում 

[՛ոլոր հարցերը չէ, որ լուսաբանված են։ 

Մետաղագործության հետ առնչվող աշխա-

տություններից զատ, հրապարակի վրա են 

գտնվում նաև սակավաթիվ հոդվածներ ու աշ-

խատություններ, որոնք այս կամ այն չափով 

լույս են սփռում քարագործության, փայտա-

մշակութ յան, ջուլհակության և խեցեգործության 

հետ կապված որոշ հարցերի վրա։ Դրանցից ան-

հրաժեշտ է հիշատակել հանքաբան Գ.Գ. Լեմ-

ւկեյնի հողվածը՝ նվիրված Անդրկովկասից 

հայտնաբերված կիսաթանկարժեք քարերից 

պատրաստված ուլունքների ծակման եղանակ-

ներին^։ Քարի մշակման տարբեր եղանակների 

ուսումնասիրությանն են նվիրված նաև 11. Ա. 

Սեմյոնովի աշխատությունները 

Աոանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում 

՛Լ. Փալանջյանի հոդվածը՝*, որտեղ հեղինակը 

9 Б. Е. Деген-Ковалевский, К истории ж е л е з н о г о 
п р о и з в о д с т в а З а к а в к а з ь я , И Г А И М К . 1935, вып . 120. 

" И. А. Гзелишвили, Ж е л е з о - п л а в и л ь н о е д е л о ո 
древней Г р у з н и , Тбилиси, 1964. 

11 С. Гогинян, К истории д р е в н е й м е т а л л у р г и и ж е -
л е з а в Армении, И Ф Ж , 1964, № 3, стр . 229 - 234. 

11 Г. Г. Леммлейн, Т е х н и к а с в е р л е н и я к а м е н н ы х 
бус из р а с к о п о к на К а в к а з е , К С И И М К , в ы п . X V I I I , 
1947. стр . 2 2 — 3 0 . 

13 С. А. Семенов. П е р в о б ы т н а я т е х н и к а , М . И. А., 
№ 54, 1957: его же. Р а з в и т и е техники в к а м е н н о м веке . 

14 В. Паланджян. Д е р е в я н н ы е п о в о з к и из р а с к о п о к 
у сел Л ч а ш е и С е в а н с к о г о р-на А р м . С С Р , а р м . Ա ՛ խ . 

սլւղթ-է, 1039, Հատ. 5, էշ ՏՏ9-269, 

հիմնվելով անալիզների արդյունքների վրա, 

ցույց է տալիս, որ Լճաշենի հարուստ դամբա-

րանաթմբերից հայտնաբերված ուշ բրոնզեդար-

յան ժամանակաշրջանին պատկանող սայլերի 

տարբեր մասերը պատրաստված են տարբեր 

վ/այտատեսակներից։ Նույն հեղինակը իր մեկ 

այլ հոդվածում անալիզի ենթարկելով Կարմիր 

բլուրից հայտնաբերված նետասլաքների փայտյա 

կոթերի մնացորդները, նշում է, որ տարբեր 

վայրերում նետաձողերի համար օգտագործել են 

տարբեր փայտատեսակներ, բայց գերադասու-

թյունը տրվել է թղկենուն, հացենուն և կեչուն՝*։ 

Շինարարական աշխատանքներում օգտա-

գործվող փայտատեսակների քննությանն է նվիր-

ված Ա. Ս. Թոլմ ան յանի հոդվածը՝*։ Հեղինակը 

У "48 է աս/լիս, որ ուրարտացիները ծածկի հա-

մար հիմնականում օգտագործել են սոճին, ան-

հրաժեշտության դեպքում՝ բարդին։ 

Ա. Ս. Վերխ ովսկայան ուսումնասիրելով 

Կարմիր բլուրից հայտնաբերված ածխացած 

գործվածքեղենի մնացորդները, պարզություն 

մտցրեց ուրարտական շրջանի ջուլհակության 

որոշ հարցերի մեջ՝1։ 

Թույլ է ուսումնասիրված հետազոտվող ժա-

մանակաշրջանի կաշեգործությունը, որը պատա-

հական չէ. արհեստի այս ճյուղին պատկանող 

ուղղակի տվյալներ աննշան չափով են պահպան-

վել, որր լուրջ խոչընդոտ է հետաղոտողի համար։ 

Այս ուղղությամբ որոշ աշխատանք է կատարել է. 

Վ. Խանզադյանը։ Դասակարգելով և նկարագրելով 

պեղումների ընթացքում հայտնաբերված գոր-

ծիքները, հեղինակը մատնանշում է, որ վաղ 

բրոնզի դարաշրջանում, ссկրել են ոչ միայն գործ-

ված հագուստներ, այլ նաև մորթուց և կաշվից 

պատրաստված հագուստներ ու կոշիկներյ>"» 

Դժբախտաբար, հեղինակը քիչ է ուշադրություն 

15 В. Пиланджян, У р а р т с к и е д р е в к и с т р е л ( см . 
Б. Б. Пиотровский, К а р м и р - б л у р , т . I I I , Е р е в а н , 1955, 
стр . 6 5 - - 6 6 ) . 

А. С. Туманян, Д р е в е с н ы е о с т а т к и из р а с к о п о к 
К а р м н р - б л у р а (см. Б. Б. Пиотровский, К а р м и р - б л у р , 
т . I I I , Е р е в а н , 1955, стр . 6 1 — 6 3 ) . 

17 А. С. Верховская. Т е к с т и л ь н ы е и з д е л и я из рас-
копок К а р м н р - б л у р а ( см . Б. Б. Пиотровский, К а р м и р -
блур , т . I I I , Е р е в а н , 1955) . 

1 8 է . Ղ . հ ա ն գ ս տ յ ա ն , Հայկական լեռնաշխարհի ւ կ ա -

կույթը մ. թ. ա. Յ ֊ ր դ հազարամյակում, Երևան, 1967, 

Կ 84, 



դարձրել տեխնոլոգիական հարցերինг Այս տե-

սակետից առանձին հետաքրքրություն են ներ-

կայացնում Ս. Ա. Սեմյոնովի՝' և Ի. Մ. Լոլրյեի™ 

աշխատանքները, որոնցում ուսումնասիրված են 

պալեոլիթյան կաշեգործությունը և կաշվի մշակ-

ման ընթացքը Հին Եգիպտոսում։ 

Մեր պատկերացումները լրիվ լեն նաև խե-

ցեգործության ասպարեզում։ Նման պայման-

ներում առանձնապես կարևոր է Գ. Ի• Իոնեի 

հոդվածը՝ նվիրված հին Մինգելաուրի խեցեգոր-

ծական վառարանների ուսումնասիրությանը1՝։ 

հեցեգործո լթյան հետ կապված հարցերի լուսա-

բանմանն է նվիրված նաև Զ• Պ. Մայսուրաձեի 

հո դվա ծը։ Հեղինակը հենվելով իր կողմից կա-

տարված անալիզների արդյունքների վրա, վեր 

է հանում ուշ բրոնզեդարյան խեցեղենին բնորոշ 

սև փայլեցրած գույնի ստացման եղանակը12։ 

Բրոնզեդարյան խեցեգործության առանձին 

փուլերն են ուսումնասիրված է. Վ. Սայկոյի մե-

նագրության մեշ։ Ելնելով բրուտի անիվի և խե-

ցանոթների ձևերի հետազոտությունից, հեղի-

նակը իրավացիորեն նկատել է տալիս, որ բրուտի 

անիվի զարգացումը ընթացել է արագության մե-

ծացման և պտույտները տևական ու համաչափ 

դարձնելու ուղիով։ Ավելին, հենվելով խեցեղենի 

միկրոսկոպիկ և ռենտգեն անալիզների տվյալ-

ների վրա, հեղինակը հանգում է այն եզրակա-

ցության, թե խեցանոթների ձևերի փոփոխու-

15 С. А. Семенов, Развитие техники в каменном ве-
ке, стр. 152. 

21 И М. Лурье, Обработка кожи в Древнем Египте, 
ИГАИМК, т. VII, вып. I,, Л., 1931. 

21 Г. И. Ноне, Гончарные печи древнего Мингечау-
ра, К С И И М К , 1949, № 24, стр. 42—47, 

22 3. П. Майсуридзе, Технология черных н серых 
лощенных сосудов грунтовых погребений в Самтавро, 
Сообщения АН ГССР, т. XIII, 1952, № 4, стр. 251. 

թյունը պայմանավորված է եղել բրուտի անիվի 

կառուցվածքով^*։ 

Հիմնականում այս աշխատություններով ու 

հոդվածներով ավարտվում են բրոնզի դարա-

շրջանի տարբեր արհեստաճյոլղերի վերաբերյալ 

եղած ուսումնասիրությունները։ Շ արադրվածից 

դժվար չէ նկատել, որ արհեստի տարբեր բնա-

գավառները ուսումնասիրվել են անպատված և 

հիմնականում ուշադրություն է դարձվել հետա• 

կոտվող ժամանակաշրջանի տարբեր լի ուլերի 

տեխնոլոգիայի ։[րա։ Պատահական չէ. որ բրոն-

զեդարյան տեխնոլոգիայի և արհեստաճյոլղերի 

զարգացման ընդհանուր ուղղությունների վերա֊ 

րերյալ եղած մեր պատկերացոլմներր դեոևս 

ամբողջական չեն։ Ուշադրությունից վրիպել է 

արհեստավորների սոցիալ-տնտեսական վիճակի 

հարցը։ Այս հարցերի պարզաբանումը ներկա աշ-

խատության նպատակն է։ Դրանք ուսումնասի-

րելու համար օգտվել ենք Երևանի, Բաքվի, Բ ՛ բ ի ֊ 

լիսիի պատմության պետական թանգարաններում և 

Պետական էրմիտաժի ֆոնդերում պահպանվող 

հն տգիտական սկզբնաղբյուրներից։ Օգտագործ-

ված են նաև ազգագրական տվյալները, հնագույն 

գրավոր աղբյուրներում պահպանված տեղեկու-

թյունները առաջադրված հարցերի վերաբերյալ։ 

Այս բոլոր աղբյուրների միասնությունը տալիս է 

բավական կոնկրետ նյութ այս կամ այն չաւիով 

վերականգնելու բրոնզեդարյան արհեստաձյու-

ղերի և նրանց զարգացման մակարդակի պատ-

կերը։ Սակայն ներկա աշխատությունը ամենեին 

էլ հավ ակնոեթյուն չունի լինելու աոաջ քաշված 

հարցերի վերջնական պատասխան։ Այն ամենից 

առաջ մի փորձ է, աոաջին հերթին հեղինակի հա-

մար համախմբելու, ընդհանրացնելու ձեռք բեր-

ված նյութերը և հետևելու ղրանց զարգացմանը։ 

23 Э. В. Сайко, К истории гончарного круга и раз-
вития форм керамики, Душанбе, 1971. 
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Մարդկության պատմության վաղ ժամանակ-

ների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

երկրի բնական պայմանները և ռեսուրսները 

իրենց որոշակի հետքն են թողել տնտեսության 

տարբեր ճյուղերի աո աջացման ու զարգացման 

գործում։ Ավելին, այդ հեռավոր ժամանակներում 

աշխարհագրական միջավայրը մեծապես ազդել է 

նաև արտադրության զարգացման աստիճանի 

վրա։ Այս հանգամանքները հաշվի առնելով 

անհրաժեշտ ենք համարում համ առոտ ակի կանգ 

առնել Հայկական լեռնաշխարհի ֆիղիկա-աշ-

խարհագրական պայմանների, գերազանցապես 

հանքային հարստությունների վրա։ 

Հայկական լեռնաշխարհը հսկայական տա-

րածություն է ընդգրկում։ Նրա բնական սահման-

ներն են. հյուսիսո՛ւմ՝ Փոքր Կա՚վկաս, հարավում՝ 

Մասիուս և Կորդվաց լեռներ, արևմուտքում՝ 

Անտիտավրոս և Պ ոնտական լեռնաշղթա, իսկ 

արևելքում հասնում է Ուրմիա լճի մոտերքը։ 

՛Նշված սահմաններում Հայկական լեռնաշխարհի 

տերիտորիան հասնում է մոտ 300000 քառ. կմ-ի։ 

Նրա միջին բարձրությունը ծովի մակերևույթից 

1500 — 1800 մետր է՝, 

Հայկական լեռնաշխարհը հանգած հրա-

բուխների երկիր է։ Այն աստիճանաբար ազատ-

վել է իր ջրածածկույթից, ձևավորվելով պլիո-

ւքենում և պլեյստոցենռւմ տեղի ունեցող հրա-

բխային արտավիժ անքն երի, լեռնակազմական 

պրոցեսների հետևանքով։ Վեր խոյանալով 

Ան ատոլիական և Իրանական տարբեր բոլսա֊ 

աշխարհագրական պայմաններ ունեցող շրջան-

1 Թ. հ). Հ ա կ ո բ յ ա ն . Հայաստանի պատմական աշխար-

հագրություն, երևան, 1968, էշ 7—8։ 

ների շփման տեղում, մասնատվելով առանձին 

մասերի՝ շնորհիվ տարբեր ուղղություններ ունե-

ցող լեռնաշղթաների, Հայաստանը ալքի է ընկ-

նում իր բնա կլիմա յա կան «հակասոլթ յոլննե-

րովս։ Այստեղ առկա են կիս ա ան ասլատա յինի ց 

մինչև լեռնա-բևեռայինը եղած բոլոր բնական 

գոտիները։ Պատահական լէ, որ այս ինքնատիպ 

«լեռնային կղզումյ> համարյա իրար կողքի հան-

գիպոլմ են այնպիսի բույսեր ու կենդանիներ, 

որոնք պատկանում են տարբեր կլիմայական 

դոտիների։ «Հայաստանում,—ինչպես նշում է 

հույն աշխարհագիր Ստրաբոնը,—չնայած կան 

բազմաթիվ լեռներ և հարթավայրեր, որտեղ 

դժվարությամբ է աճում խաղողը, բայց այնու-

ամենայնիվ կան նաև հովիտներ.,, որոնք արտա-

կարգ բերքատու են. այդպիսիներից են, օրինակ 

Արաքսի հովիտը, ապա Աակասենան և երրորդը 

Գագարենան։ Ամբողջ այս երկիրը առատ է 

պտուղներով, այգիներով, նույնիսկ ձիթապտղի 

ծառերովս2։ 

Նույն միտքն է արտահայտում Ա. Գավարովը. 

«Հայաստանում հազվադեպ չեն այնպիսի երե-

վույթներ, երբ թանկարժեք կուլտուրաներ աճեցնող 

տնտեսությունից անցումը կատարվում է մաքուր 

հացահատիկային և նույնիսկ մաքուր անասնա-

պահական տնտեսության, ինչ-որ յոթանասուն 

վերստ տարածության վյ։ա, երբեմն՝ նույնիսկ 

մեկ գյուղում խաղողագործությունից ոչ հեռու 

կարելի է հանդիպել ալպիական մարգագետին֊ 

ներիւ)3։ 

1 Страбон, География, АН СССР, 1964, стр. 497. 
3 «Кустарная промышленность на Кавказе» , вып. II, 

Тифлис, 1903, стр. 8. 
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Հասկանալի է, որ երկրի նման պայման-

ները նպաստավոր նախադրյալներ են հանդիսա-

ցել տնտեսության այնպիսի կարևոր ճյուղերի 

զարգացման համար, ինչպիսիք են երկրագոր-

ծությունը և անասնապահությունը, Այդ են վկա-

յում նաև հնագիտական նյութերը, Չծավալվելով 

ձեռք բերած հսկայական նյութի ուսումնասիրու-

թյան մեջ, նշենք միայն, որ երկրագործությունը 

Հայաստանում սկիզբ առնելով դեռևս նեոլիթի 

դարաշրջանում, իր հետագա զարգացումն է 

ստանում էնեոլիթի և վաղ բրոնզի դարաշրջա-

նում՝ բուռն վերելք ապրելով հետագա դարերում, 

Ասվածի լավագույն ապացույցը կարող են հան-

դիսանալ Թեղուտի էնեոլիթյան, Շենգավթի, 

9առնիի* և բազմաթիվ այլ վաղ բրոնզեդարյան 

հուշարձանների պեղումներից հայտնաբերված 

ածխացած ցորենի, գարու, հաճարի, հարդախա-

ո.ը խեցեղենի ու աղյուսի մնացորդները, ինչպես 

և տարատեսակ աշխատանքային գործիքներ, 

որոնք վկայում են երկրագործական աշխատանք-

ների հնագույն սովորույթների առկայությունը։ 

Զարգացման հազարամյակների ավանդույթներ 

ունի և այգեգործությունը. Այդ են ապացուցում 

Գառնիից, Շեն գավթից, Կարմիր բլուրից, Խան-

լարից' ե այլ վայրերից հայտնաբերված զանա-

զան պտուղների կորիզները /ծիրան, ընկույզ, 

կեռաս, հոն, սալոր, գեղձ, խաղող և այլն/, 

որոնց վայրի տեսակները առկա են Հայաստա-

նում՛՝, Նույնը կարելի է ասել և կենդանական 

աշխարհի հարստության ու բա ղմագան ության 

վերաբերյալ, որոնցով նպաստավոր պայման-

ներ են ստեղծվում անասնապահության զարգաց-

ման համար. 

Այս առումով ուշագրավ է Ասորեստանի 

թագավորներից Աշուրբելկալի (մ. թ. ա. 1076— 

1059թթ.) արձանագրությունը, որտեղ կարդում 

ենք. «Նաիրյան երկրներոլմ գազելներ և քարայ-

4 II՝. ! * "ո Г11 Այ լս Г|, քւ՝ Լ զուտ ի բնակատեղիի պեղումները, 

1.ՐՀ, 1966, М 1, կ 231—302, Ս. Հ. Աաոյարյան, նախ-

նսւղարյան հաււարակոլթյունր Հայաստանում, Երևան, 1967, 

կ 235, է. ՛Լ. հւսւնզաւյյւսն, Գառնի (19411—1966 թթ. պե-

ղումն Լ րի արդյունքներըհատ. 4, երևան, 1969։ 
* է. Վ. հւա(ւ(|ւսւ|յւս1'ւ, 1՚շվ. աշխ., կ 24, Ս. Հ. 1 |шг-

ւյարյաք,. Նշվ. աշխ., կ 235. Б. Б. Пиотровский, Кар-
мир-блур. т. I. Ереван, 1050. стр. 31; Т. А. Бунятов. 
Земледелие м скотоводство в Азербайджане в эпоху 
бронзы, Баку, 1957. 

' «Материалы по истории земледелия СССР», 
Сборник II, 1956, стр. 7—16. 

(•եր, վիթեր և եզնիկներ նա (Թիգլաթպալասար 

1-ը, մ. թ. ա. 1115 — 107? թթ.) շուրջկալով 

որսաց. Նրանց հոտերը նա հավաքեց և ստիպեց 

որ բազմանան, որոնց տիրումը համարում էր 

մանր եղջերավոր անասունի ունեցվածք։ Նա 

սպանեց ընձառյուծներ, լուսաններ, հովազներ, 

վարազներ, վայրի էշեր (օնագր), այծքաղներ 

(անտիլոպ)..., Նա գնորդներ ուղարկեց երկսա-

պատանի ուղտերի համար»', 

Անասնապահության զարգացման բարձր 

մակարդակն են վկայում և Կարմիր բլուրի նախա-

ուրարտական շերտերի և էճաշենի պեղումները։ 

Կենդանաբան Ս. Կ. Մ եժլում յանի ուսումնասի-

րությունների համաձայն, այստեղ հայտնաբեր-

վել են կովի, գոմեշի, այծի, խոզի, ոչխարի, ձիու, 

ևղջերվի, կզաքիսի, արջի, աղվեսի, հովազի և 

բազմաթիվ մանր կրծողների ոսկորներ*» Նվաղ 

ւգերճախոս չեն նաև Գեղամա լեռներից, Սյունի-

քից և Հայաստանի տարբեր վայրերից հայտնա-

բերված բազմաթիվ ժայռապատկերները, որոն-

ցում պատկերված է Հայկական լեռնաշխարհի 

ֆաունայի ողջ հարստությունը9ւ 

Տնտեսության հիմնական ճյուղերի՝ երկրա-

գործության և անասնապահության զարգացման 

բարձր մակարդակը նպաստեց արհեստների վե-

րելքին, որին օժանդակում էր և երկրի բնական 

ռեսուրսների առատությունը 

Հայկական լեռնաշխարհը հարուստ է բազ-

մազան մետաղներով, որոնցից շատերը օզտա֊ 

գործվել են խոր հնադարից սկսած։ Այդ են ապա-

ցուցում ինչպես հնագիտական նյութերը, այնպես 

էլ հնագույն գրավոր աղբյուրներում պահպան-

ված տեղեկությունները։ Այսպես՝ Թիգլաթպսւլա֊ 

ւար 1-ի տարեգրություններում գոյություն ունի 

այն փաստը, որ դեռևս մ. թ. ա. XII դ. ասորես-

տանցիները Վերին Տիգրիսի ջրավազանի Կագ-

մոլխի (Մ. Խորենացոլ «տունն Կադմեայ») ևրկ-

րից իբրև ավար տարել են 180 պղնձե աման-

ներ, Տ բրոնզե չաներ (կիսատակառներոսկի, 

արծաթ։ ք*ացի այդ, նույն մարգի !)։րրախինաշ 

7 И. М. Дъяконов, Ассиро-Ванилоиские источники 
гю истории Урарту, ВДИ, 1951, № 2, стр. 281. 

" С. К. Межлумян, Палеофаупа эпох энеолита, 
бронзы н железа на территории Армении, Ереван, 1972. 

9 Հ. Ա . Մ ս ւ ա փ ո ւ ս յ ա & , Հ . II*. Ի ս ր ա յ է լ յ ա Տ , Դև,լամա 
լևոների յայռապատկերները, Երևան, 1971, Գ . Հ . Н ш п и -
խանյան, Պ . Դ . Ս ա ֆ յ ա ն , Սյունիքի յայռապատկերներր, 
երևան, 1070։ 
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(II Իրրատինաշ) քաղաք֊ ամրոցի я արքաս Շազի-

Տեշո։բը անձնատուր լինելով, Բ՚իգլաթպալա-

սարին Իւ՛րեւ տուրք վճարում է 60 պղնձե աման-

ներ, բրոնզե մեծ լան և կաթսա։ Նույն Բ՝իգլաթ-

պալասարը անդրեփրատյան Միլիդիան (հայկա-

կան Մալ աթիայ հպատակեցնելուց հետո, այդ 

երկրին ամենամյա հարկ է նշանակում 1։Հիմեր» 

(մոտ 40 լիտր) մաղնիումի հանք՝ զոհաբերու-

թյունն երի համար։ 

Չծավալվելով արձանագրությունների և տա-

րեգրությունների հիշատակման մեջ, նշենք մի-

այն, որ ասորեստանցիները մետաղ հիմնակա-

նում ձեոք են բերել Մոլսասիրից (Մեծ Տաբի վե-

րին հոսանքում), Գիլղանից (Ուր մ իա լճի արև-

մտյան ափին), Նիրդունից (Վերին Տիգրիսի 

աջավւնյա հատվածում՝ Տուր֊Աբդին լեռներից 

հյուսիս), Լեռնային Շուպրիայից (Պատմական 

Սասան), Խաբխիից (Վանա լճից հարավ)՝"։ 

Սովետական նշանավոր հնագետ Ա. Ա. 

Ւեսսենը խոսելով պղնձահանքերով հարուստ եր-

կու կարևոր մետաղագործական կենտրոնների 

մասին, որոնք մետաղագործության սկզբնական 

շրջանում մեծ դեր են կատարել, առանձնացնում 

Լ Տրապիզոն-ճորոխից հարավ և Խարբերդից 

հարավ — արևելք՝ Արղանա-Մադեն գտնվող շըր-

ջաններր՝՝։ Ն. Բ. Յանկովսկայան նշում է, որ 

մ. թ. ա. 2-րդ հազարամյակում Հին Արևելքի 

շրջանների մեջ պղնձի պաշարներով հատկապես 

ալքի է ընկել Մուսասիրը (Տոլլամերկի լեռնե-

րում), իսկ Շոլպրիան՝ գրավել է առաջին տեղը 

կապարի և անագի պաշարներով[|2« 

Հայկական լեռնաշխարհի ընդերքի հարըս֊ 

ս։ոIթյունների մասին է հիշատակում և հույն աշ-

խարհագիր Ստրաբոնը։ Հաղորդելով Սպերի ոսկու 

և նրա հարևան Խաղտիքի երկաթով ու պղնձով 

հարուստ հանքերի մասին, նա նշում է, որ այդ-

տեղի լեռնցիները հիմնականում զբաղվում էին 

այդ հանքերի մշակությամբ|3» 

Միջնադարյան հայ պատմիչներից Փ, Բոլ-

ււանդը հիշատակում է Աղձնիքոլ մ գտնվող аլյա-

10 И. М. Дъ.чконов, Асснро-Вавнлонскпе источни-
ки..., стр. 271—274, 286—288, 293, 315—318; Г. Л. Мелч-
кишвили, Урартские клинообразные надписи, М., 1960, 
стр. 235. 284—285, 303. 

11 Л. Л. Нессен, Кавказ и Древний Восток в IV и 
III тысячелетня до н. э., КСИА, вып. 93, 1963, стр. 6. 

" Н. Б. Янковская, Некоторые вопросы экономики 
ассирийской державы, ВДИ, 1956, № I, стр. 37. 

ИшгшрпС, Գիրք ԺԱ, ղլ. ԺԴ, Երևան, 1940, էէ 61։ 

ռըն երկաթ ահ ատ յա ց ի և կապարահատ յացիո 

մասին՝*, իսկ Ղազար Փարպեցին նշում Է, թե 

Արարատյան դաշտավայրում պղինձ Է հան֊ 

վոլմ՚Տ, 

Եղած գրավոր աղբյուրների համ ա դրոլթ յոլնր 

հաստատում Է Տավրոսի, Ռշտունյաց, Տալոց, 

Ս ասն ո, Կորճայքի (Ջուլամերիկ) ու Հայկական 

Միջադետքի (Արղանա-Մ ա դեն) լեռներում գտնը-

կող տարատեսակ հանքերի խոր հնադարից շա-

հագործվելու փաստը՝'։ Պղնձի, երկաթի, ոսկու և 

այլ հանքամարմ ինների անսպառ շտեմարաններ 

են հանդիսացել և Գոլգարքի, Գեղարքոլ նիքի ու 

Սյունյաց մարզերում գտնվող հանքերը։ Սա արդեն 

ապացուցում Է, որ (Гհնագույն ժամանակներից 

Հայկական լեռնաշխարհը եղել Է մետաղի ար-

դյունահանման խոշորագոլյն կենտրոն... և մե-

տաղագործության սկզբնական օրրաններից 

մեկը»", 

Հայկական լեռնաշխարհի բնական մյուս 

հարստություններից են տարատեսակ քարերը, 

ւ.րոնք մարդու տնտեսական գործունեության մեջ 

նշանակալից դեր են կատարել։ Բրոնզի դարա-

շրջանում մենք տեսնում ենք այնպիսի քարա-

տեսակներից պատրաստված առարկաներ, ի ն չ ֊ 
սւՒ"Ւք են բազալտը, վան ակատը, կայծքարը, 

տուֆը, ագաթը, սարդիոնը, կրաքարը և այլ քա-

րատեսակներ, որոնց հանքերը սփռված են Հա-

յաստանով մեկ։ Թվարկենք դրանցից մի քա-

նիսը"/ 1. Բազալտի քարհանքերը (ամրությունը՝ 

6—6,5 տեսակ, կշիռը՝ 2,60—3,11) հանդիպում 

են Կալինինոյի, Արթիկի, Վերին Թ՛ալին ի, Աշտա-

րակի, Հոկտեմբերյանի, Երևանի, Սևանի, Հրազ-

ղանի, Մ արտոլնոլ, Եղեգնաձորի, Աղիղբեկովի, 

Սիսիանի և Գորիսի շրջաններում։ 2. Վան ակատ ր 

(ամրությունը՝ 6, տեսակ. կշիռը՝ 2,35 —2,50) 

լայնորեն տարածված Է Մարտոլնոլ շրջանում, 

Ար ագածոլմ, Արզնիում։ 3. Ագաթը (ամր՝ 7, 

տեսակ կշիռը՝ 2,5—2,7) հանդիպում Է Վիրահա֊ 

1 4 Փ . 1'ուզանւյ, Պատմութիւն հայոց, Իիֆքիս, 1912, կ 38։ 
15 ՛Լ. Փ ա ր պ Լ ց ա յ Պատմութիւն հայոց, Իիֆլիս, 1907, 

XI։ 
11 Н. Б. Янковская, Некоторые вопросы..., стр. 28— 

40; Е. Н. Черных, Первый металл планеты, «Наука и 
жизнь», 1968, № 7, стр. 33—37. 

17 «Լայ ժողովրդի պատմություն», հատ. 1, Երևան, 

1Ь71, էէ 51։ 
18 թվարկում ենք ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում 

առավել ղործածված քարատեսակների հանքները։ 
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յոց լեռների, Հախում գետի միջին հոսանքի, 

Իղեգնաձորի, Իջևանի շրջանի Սարի գյուղի շրջա-

կայքում և այլ վայրերում։ 

Նշված քարատեսակներով պատրաստված 

իրերից բացի, հանդիպում են և այլ տեսակներից 

ստացվածներ, որոնք մի կողմից մատնանշում 

են Հայաստանի քարատեսակների բազմազանու-

թյունը, մյուս կողմից՝ ցույց տալիս բրոնզեդար-

յան մարդու տարբեր քարերի խորը ճանաչողոլ֊ 

թյունը։ 

Հնագույն ժամանակներից ի վեր մարդը 

խարի հետ լայնորեն օգտագործել է նաև փայտը 

երկրագործության, տրանսպորտի և ընդհանրա֊ 

պես նյութական արտագրության բոլոր ճյուղե-

րում ու կենցաղում։ Խոսելով փայտի մասին, 

անհրաժեշտ է նշել, որ չնայած Հայկական լեռ-

ն՛աշխարհը, հատկապես Միջնաշխարհը, աղքատ 

է անտառներով, բայց տեղ-տեղ, հատկապես հյու-

սիսային և հարավ-արևելյան մասերում թանձրա-

խիտ անտառները հսկայական տարածություն են 

գրավում։ Այդ տեսակետից հայտնի են եղել Ար-

ցախը, Գոլզարբը, Տայքը և Սյունիքի որոշ մա-

սերը։ Անտառներ շատ կան և Հայկական լեռնաշ-

խարհի հարավ-արևմ տ յան մասերում, հատկապես 

Դերս իմ ում, Արևելյան Տիգրիսի ավազանում և 

՛էանա լճի հարավային շրջաններում, ինչպես և 

Սարիղամիշի շրջակայքում"Հ Լեռնաշխարհի մյուս 

մասերում անտառները խիստ նոսրացած են, իսկ 

շատ վայրերում՝ իսպառ ոչնչացված մարդու ձեռ-

քով։ Օրինակ՝ Սևանա լճի առափնյա տարածու-

թյունը, որը հնում ծածկված Է եղել համատա-

րած անտառային օղակով, ներկայումս այդ կա֊ 

19 Թ. հ . Հակոբյան. Նշվ. աշխ., Էչ 54—55։ 

I աչ ծածկույթի մնացորդները պահպանվում են 

միայն Արեգունյաց ափերում301 

Նշվածներով, իհարկե, չեն սահմանափակ-

վում Հայկական լեռնաշխարհի հանքային հա-

րըստությոլնները։ Բազմաթիվ այլ բնական հա-

նածոներ մեծ դեր են կատարել բրոնզեդարյան 

մ արգո։ կենցաղում։ Դրանցից են տարատեսակ 

կավերը, որոնք հատկապես խեցեգործության 

•ամար անփոխարինելի հումք են հանդիսացել։ 

Հայաստանի շրջաններում տարածված կավահո-

Ղ^՚ՐՐ բարձրորակ են։ Պատահական չէ, որ դրանք 

հայտնի են եղել շատ հին ժամանակներից, իսկ 

միջին դարերում, ինչպես վկայում են հայ և 

օտար պատմիչները, եղել են արտահանվող 

նյութերից մեկը2՝։ 

Թվարկված հանքերէг և շինանյութերի առա-

տությունը բնականաբար նպաստել է տարբեր 

արհեստաճյուղերի, այդ թվում և շինարարական 

արհեստի զարգացմանը, որի կոթողն երր սվսւված 

լինելով ամենուր, առանձին հմայք են տալիս 

Հայաստանին։ Իզուր չէ, որ Հայաստանը անվա-

նում են аթանգարան բաց երկնքի տակս։ 

Այսպիսով, Հայաստանի բն ա կան պայման-

ները, ընդերքի հարստություններր, ինչպես և 

կենդանական ու բուսական աշխարհի բազմազա-

նությունը, կազմել են այն նպաստավոր միջա-

Վա1ՐԸ> որի մեջ բնակվել և իր բարձր ու յուրա-

հատուկ մշակույթն է ստեղծել Հայաստանի 

բրոնզեդարյան ժամանակաշրջանի մարդը։ 

20 Ծ Լա յ ժողովրդի պատմություն։, էշ 47։ 
21 Տև՚ս Ь. Ս. Սաւ-զսյաէ, Խեցեղորձ ո,թէան սէեփաէո* 

տեխնիկան հայերի մեշ, ՊՐՀ, 1968, Л? 2, կ 203։ 
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Դ Լ Ո Ի Խ Ա Ռ Ա Ծ Ի Ն 

I).. Մ Ե Տ Ս / Լ Ա Գ Ո Ր Ծ Ո Ի Թ Ց Ո Ւ ՚ ե 

Լ ե ռ ն ա հ ա ն ք ա յ ի ն ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր . Բրոնզի 

դարաշրջանի նախնական փուլերի լեռնահանքա-

յին աշխատանքների ուսումնասիրությունը կապ-

ված է մի շարք բարդությունների հետ և այդ պա-

տահական չէ։ Վերջին հարյուրամյակներում և 

հատկապես մեր օրերում կատարված երկրաբա-

նական աշխատանքները կամ ծայր աստիճան 

վերափոխել են հնադոլյն հանքահորն/ւի նախնա-

կան տեսքր, կամ իսպառ ոչնչացրելւ Բնական 

է, որ ուսումնասիրողները մանրաղնին հետա-

զոտ ելով յուրաքանչյուր հին հանքահորի կառուց-

վածքը, հայտնաբերված նյութերը, մեծ ուշադրու-

թյուն են դարձրել և վերջնական արտադրանքի 

բաղադրության տվյալներին։ Այս տեսակետից 

իրավացի է Ա. Ա. Իեսսենը, երբ դիտել է տալիս, 

թե նախնադարյան մետաղագործը կարող էր 

օգտագործել միայն այն հանքավայրերը, որոն-

ցում պղնձի պարունակությունը բարձր է եղել և 

ունեցել են վերերկրային հարուստ օքսիդացված 

շերտւ Առաջնորդվելով այս դրույթներով հեղինա-

կը փորձել Է պարղել հնում շահագործված հան-

ցավայրերը։ Սակայն հնարավորություն չունե-

նալով տեղում ուսումնասիրել հանքավայրերի 

մեծ մասը, նա ստիպված Է եղել իր մտահան֊ 

գոլմները կառուցել, ելնելով մետաղե իրերի տի֊ 

պոլոգիայի ուսումնասիրությունից և արխիվային 

հաշվետվություններում պահպանված՝ Աբիխի, 

Սկինդերի, Ուսպենսկու և այլոց տվյալներից։ 

Դրանց համադրությունը հեղինակին հանգեցրել 

Է այն կարծիքին, թե հանքախորշերից հնագոլյն֊ 

ները բաց բովերն են, որոնք փորված են փոսի 

կամ խրամատի տեսքով։ Միաժամանակ նա չի 

Ե ՝ Լ Մ Ե Տ Ա Ղ Ս ա ; Ա Կ Ո Ի Բ ' 8 Ո Ի 1 յ 

Ժխտում և նույն ժամանակաշրջանում ստորգետ-

նյա թեք հորատանցքերի առկայությունը 

Լեռնահանքային աշխատանքների ընթացքը 

այլ կերպ Է ներկայացնում Ս. Մ. Այվաղյանը։ 

էրա կարծիքով, ստորգետնյա թեք հորատանցքե֊ 

րը շատ ավելի ուշ ժամանակաշրջանի արգասիք 

են և հաջորդել են վաղ շրջանում միայն բաց 

տեսքով հանդես եկող հանքահորերին1։ 

Նման սխեման մեր կարծիքով չի համապա-

տասխանում իրականությանը և կարող Է տեղիք 

տալ թյուրիմացությունների3։ 

Հայտնի Է, որ պղինձը և այլ մետաղները, կու-

տակվելով և լցնելով երկրակեղևի ճեղքերը, 

առաջացնում են հանքային երակներ և հանքա-

վայրեր։ Թափանցելով երկրակեղևի վերին մա֊ 

սերը, դրանք մթնոլորտային ազդեցությունների 

հետևանքով հանդես են գալիս որպես մակերե-

սային երևակումներ (տախ. 1, նկ. 1 ո ր ո ն ք և 

օգտագործվել են հանքափորների կողմից։ Այժմ, 

եթե ընդունենք երկրորդ տեսակետը, ապա ստիպ-

ված կլինենք ենթադրել, որ այդ հանքերակներից 

և հանքավայրերից վաղ շրջանում օգտագործվել 

են միայն մակերեսին հորիզոնական դիրքով 

տարածվողները կամ ուղղահայաց վիճակով 

1 А. А. Иессен, К вопросу о древнейшей металлур-
гии меди на Кавказе, ГАИМК, вып. 120, М.—Л., 1935, 
стр. 63—64. 

а С. М. Айвазян, Развитие геолого-минералогпче-
скнх знаний и горпометаллургического производства в 
древней Армении (автореферат), М., 1968, стр. 4. 

3 XVIII—XIX դդ. պատկանող բաց հանբահորեր պահ-

պանվել են Լենհանքերում, Շամլոլղոս! և այլ վայրերումէ 
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ղետնի մակերևույթ ելնողները, Ինչպես տեսնում 

ենք, նման կարծիքը ավելի շուտ արհեստական 

շրջանակներ է ստեղծում՝ նպատակ ունենալով 

երևան հանել իրականությանը չհամապատաս-

խանող լեռնահանքային աշխատանքների աստի-

ճանական զարգացման պատկերը, Այս տեսա-

կետը մերժվում է հնագիտական փաստերով ու 

երկրաբանական ուսումնասիրությունների մի-

ջոցով, Դրանք ցույց են տալիս, որ վաղ բրոնզի 

դարաշրջանում ստորգետնյա թեք հանքահորերը 

նորություն լեն եղել, Դիմենք երկրաբանական 

տվյալներին, 

նպատակ ունենալով պարզել հնոլմ շահա-

գործված հանքավայրերը, հետազոտոզները ցույց 

են տվել, որ գիտակցված մետաղագործության 

արշալույսին ՀՍՍՀ բազմաթիվ պղնձահանքերից, 

հնագույն մետաղագործները հնարավորություն 

\ն ունեցել շահագործելոլ. 

1. Հանքաձորի (Շահալի-էյլար) և Անտո-

նովյան հանքավայրերը, իսկ Ալավերղոլ, Շամ֊ 

լուղի և Ախթալայի պղնձահանքերը օգտագործվել 

են ուշ բրոնզի դարաշրջանում, 

2. Զանգեզոլրյան խմբի վեց -ուսումնասիր-

ված հանքավայրերից վաղ բրոնզի դարաշրջա-

նում կարող էր օգտագործվել Քաջաբանի պղնձա-

մոլիբդենային հանքավայրը. հավանական է 

նաև Ջինդարինյանը, 

նշված հանքավայրերը ունեցել են օքսիդաց-

ված հարուստ գոտիներ և որն անգնահատելի 

նշանակություն է ունեցել նախնադարյան հանքա-

գործների համար՝ մակերեսային երևակումներ4ւ 

Խմբավորելով տարբեր ժամանակաշրջան-

ներում օգտագործված հանքավայրերը Ա. Տ. 

9ևորգյանր միաժամանակ նկարագրում է Անաս-

նով յան պղնձահանքի մոտ գտնվող, արխաիկ 

տեսք ունեցող ստորգետնյա մի հանքախորշ, 

որր, հեղինակի կարծիքով, վաղ բրոնզեդարյան է։ 

Վերջին и ունեցել է անկանոն երկր աչավւա֊ 

կան ձև. երկրի մակերևույթից մինչև հանքախոր֊ 

շի վերջր բովանցքը րնթացել է ծռմռվելով, տեղ-

տեղ լայնանալով և նեղանալով։ Այն տարածու-

թյան մեջ միշտ ձգվել է հանքամարմնի ուրվա-

գծերով։ Բովանցքում՝ սկսած 4,5 մ հեոավորու-

թյունից, ինչպես և նրա հյուսիս-արևմտյան 

թևում, պահպանվել են հարթակներ, որոնք աս֊ 

4 А. Ц. Г еворкян, Е. Н. Черных, В поисках дреп-
пнх медных рудников Армении, А. О., 1970, М., 1971, 
стр. 401—402. 

տիձանաձև իջել են մինչև վերջ։ Այդ հարթակ-

ների միջև եղած տարածությունը կազմել է 1 — 1,5 

մ։ Դրանց շնորհիվ հնարավոր է եղել իջնել ու 

բարձրանալ, ունենալով ուսերին նույնիսկ ծանր 

բեռնավորված պարկ'։ 

Դժբախտաբար, բովանցքում և նրա շրջա-

կայքում հնագիտական իրևր չեն հայտնաբեր-

վել, որոնք թույլ կտային ճշտիվ որոշել նրա 

տարիքը։ Սակայն հորատման տեխնիկան, նրա 

ձևը, կասկած չեն հարուցում, որ այն պատկանել 

է հնագույն բովերի թվ_ին, երբ հանքավւորները 

չունենալով կատարելագործված գործիքներ, խու-

սափել են ավելորդ աշխատանք վատնելուց և 

հանել են միայն հարուստ հանքաքարը, թողնե-

լով տեղում դատարկ ապարների զանգվածր։ 

Ավելին, հանքախորշից վերցված և բովանցքի 

շրջակայքից հավաքված ազուրիտի և մալախիտի 

սպեկտրալ անալիզները ցույց են տվել ցինկի, 

կապարի, մոլիբդենի փոքր կոնցենտրացիա և 

կոբալտի ու նիկելի բացակայություն։ նախնա-

կան համեմատությունից պարզվել է, որ նման 

բաղադրություն բնորոշ է մ. թ. ա. 3-րդ հազ. 

հուշարձաններից հայտնաբերված բրոնզե իրերին։ 

Տարրեր ժամանակների պատկանող հանքա-

հորերով ու հնագիտական նյութերով է հարուստ 

և Զոդի ոսկեհանքը (այստեղ հայտնաբերվել են 

վաղ բրոնզի և հետագա դարաշրջաններին պատ-

կանող նյութեր)*։ Տեղի երկրաբանների վկայու-

թյամբ, այստեղ առկա են եղել տարբեր կառուց-

վածք ունեցող բովեր։ Այսպես, Սոտ գետի հունի 

երկայնքով հանդիպել են ձվածիր տեսք ունեցող 

խորություններ, իսկ սարի զառիվայր /ան ջերին 

պահպանված են եղել և ճմապատված խորու-

թյուններ, ՛որոնք տարածվել են հանքերակների 

ուղղությամբ։ Զ՛՛գում հանդիպող հտսնքահորերի 

մյուս տեսակը ներկայացված է եղել ստորգետ-

նյա բովերով։ Վերջիններս, ինչպես և վեբր 

նկարագրված հանքահորը, ձգված են եղել ոսկե-

բեր երակի ուղղությամբ։ Չնայած իրենց պարզ 

ձևերին, սրանց մի մասի խորությունր հասել է 

նույնիսկ 150—200 մ (երկրի մակերևույթից 

ուղղահայաց հաշված), ուր տարածվել են արմա-

տային ոսկեհանքի շերտերը։ Նման բովերից մե-

1 /1. Н. Геворкян. О древнейшей меднорудной базе 
Армении, СА, 1973, № 4, стр. 36—37. 

տ Այս մասին մեղ բանավոր հաղորդում է արել Հ. Ա. 

Մ արտիրոսյանըւ 
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կում երկրաբանական աշխատանքների ժամանակ 

'՝ ս։ էտն ա բերվել են կաղնեփայտե կանգնակներ և 

աստիճան։ 'նշված նյութերից ուղղահայաց կանգ-

նակր, որ պահպանվել Է ամբողջությամբ (եր-

կար. 90 սմյ, ստորին մասում անի սուր (երկար, 

9,5 Ամ), իսկ վերինում՝ կոնաձև տաշվածք (եր-

կար, 5,5 սմ)։ Հետևաբար այդ կանգնակի օգտա-

կար բարձրությունր հավասար Է եղել 75 սմ 

(տախ. 1, նկ. 2)։ Հորիզոնական հենակր, որ 

ոէահպանված Է կիսուէ լափ, ունի 48 սմ երկա-

րություն։ Նրա եզրից 25 սմ հեռավորության 

վրա արված է խուլ անցք (բարձր, 2,5 սմ, տրամ, 

6 и։/)։ Եթե րնդունենք, որ հորիզոնական հենակի 

երկարությունը հավասար է եղել 100 սմ, ապա 

երկու, կողմից առանձնացնելով «անօգտակարս 

մասը, կմնա 50— 60 սմ, որը և հանքահորի մուտքի 

լայնությունն է (տախ, 1, նկ, 3)։ 

Ինչպես մեղ հաղորդեցին (հանքահորը չի 

պահպանված), հանքահորը հորիզոնի նկատմամբ 

ունեցել է որոշ թեքություն, այսինքն՝ նկատվում 

է նույն երևույթը, ինչ և պզնձահան քերում։ 

Հետևաբար ոսկու հանույթի ժամանակ էլ, հան-

քափորը խնայելով իր աշխատուժը, ձգտել է հնա-

րավորին չափ հարուստ հանքաքար ձեռք բերել։ 

Իրոք, մեզ ցույց տրված բռնցքաչափ հանքա-

քարը, որ հայտնաբերվել էր հին հանքահորից, 

։զարո։նակո։մ էր ղգալի քանակությամբ ոսկի 

(այդպիսի հանքաքարի 1 տոննայից կարելի է 

ստանալ 30 գ ոսկի), բայց այն որպես աղքատ 

հանքաքար (համեմատության համար նշենք, որ 

ներկա պայմաններում աղքատ է համարվում 

այն հանքաքարը, որի 1 տոննան պարունակում է 

2 գ պակաս ոսկի), չէր օգտագործվել հին հան֊ 

բագործների կողմիցւ 

Առանձին հետաքրքրություն է ներկայաց-

նում Զոդից հայտնաբերված աստիճանը, որի 

կաոուցվածքը շատ պարղ է։ Այն 2,10 մ երկարու-

թյամբ և 18 — 20 սմ հաստությամբ սյուն է՝ վրան 

վարված վեց ոտնատեղով, որոնք մոտ 75" ան-

կյուններ են կազմում։ Աստիճանը իր ներքին 

մասում ունի 10—12 սմ հասնող սուր մաս, որը 

հարմար է փորված հանքաքարի մեջ ամրացնելու 

համար։ Դատելով գամերի հետքերի բացակայու-

թյունից, աստիճանը հորիզոնական ոտնափայ-

7 Շնորհակալություն ենք հայտնում Ան Հանք ի, Ազթա-

լայի, Շամ լուղի և Զոդի լեռն ա պո ր էն երին ու երկրաբաննե-

րին՝ դաշտային աշխատանքների ընթացքում ցույց տրված 

օգնության, օգտակար խորհուրդներէ ու լրացուցիչ տեղեկու-

թյունների համար։ 

տեր չի ունեցել (տախ. 1, նկ. 4)՝՝։ Նշված իրերի 

ււագիո-ածխածնային անալիզը ց ո ՚ յ ց Է տվել 

մ. թ. ա. 1715 — 100 թթ.Տ, Այդուհանդերձ սա 

հիմք չի տալիս պնդել, թե ստորգետնյա հանքա-

հորերր պատկանում են մ. թ. I—II դդ., գետա-

հունի երկայնքով սփռված խ ո րոլթ յուններր՝ ուշ 

նեոլիթին և լանջերին առկա բաց հանքահորերը՝ 

մ. թ. ա. XII—X դարերին9« Նման դասակար-

գումը ճիշտ չէ. դրանում համոզվելու համար 

բերենք մեկ այլ օրինակ։ Բղիբի և Կողոբի 

(Աբխազիա) գետերի ակունքներում կատարված 

երկրաբանական աշխատանքների ընթացքում 

հայտնաբերվել են 20-ից ավելի հնագոլյն բաց 

հորեր և ստորգետնյա բովեր, որոնք ունեցեք են 

տարբեր խորություն։ Դրանցից մեկը աչքի է ըն-

կել հսկայական խցով (երկար. 42 մ, բարձր. 12 

մ, լայն. 14 մ ) , որն ունեցել է չորս ճյուղավո-

րություն։ Ршд հանքահորերը ներկայացված են 

եղել փոքր խորությունների տեսքով և ինչպես 

ենթադրում է ուսումնասիրողը, հավանաբար, 

նպատակ են ունեցել պարզել հանքերակի այս 

կամ այն շերտի հզորությունը։ Բովանցքերում և 

նրանց շրջակայքում հայտնաբերվել են քարե կա-

ցիններ, մուրճեր, տարբեր ծառատեսակների 

բներից պատրաստված տարաչափ գերաններ, 

խարամ և փայտածուխ։ Այդ նյութերի նախնական 

հետազոտությունը ուսումնասիրողին հանգեց-

րել է այն կարծիքին, թե նկարագրված հանքա-

հորերը պատկանում են բրոնզի դարաշրջանին'°ւ 

Հանրագումարի բերելով բրոնզեդարյան 

լեռնահանքային աշխատանքների ուսումնասիրու-

թյունների արդյունքները, տեսնում ենք, որ 

սկզբնական շրջանում հանքափորը բաց և ստոր-

գետնյա աշխատանքների միջոցով ձեռք է բերել 

հանքավայրերի վերին մասում գտնվող օքսիդաց-

ված հանքաշերտերը։ Հետագայում մետաղագոր-

ծական գիտելիքների, ինչպես և օքսիդացված 

շերտերի նվազման հետևանքով, հանքափորը 

ստիպված է եղել շահագործել հանքավայրերի 

խոր շերտերում գտնվող սուլֆիդային հանքր, 

որը և պահանջում է նախնական հարստացում"ւ 

• Э. А. Мадатян, К истории разработок зодсксго 
золоторудного месторождения. Изв. АН Арм. ССР 
(Наука о Земле), XVIII, 1965, № 3—4. 

9 С. М. Лйвазян, ՜եչվ. ...չի,, էչ 17—20. 
10 III. Г. Чартолани, Памятники древнегрузинского 

горнорудного производства в горной Абхазии (Тезисы 
докладов проч. в Тбилиси), То., 1971, стр. 96—97. 

11 С. И. Рубенко, Из истории древней металлургии 
и литейного дела, «М. Э.» вып. III, 1963, стр. 18. 

— 15 — 



Ֆ. Տավաձեի և Տ. Սակվարելիձեի հետազոտու-

թյունների համաձայն, սուլֆիդային հանքաշեր-

տերի օգտագործումը սկսվել է միջին բրոնզի 

ղարաշրջանու մ12, 

Անգրաղառնալով հնագույն հանքագործական 

աշխատանքների տեխնիկային, կարելի է նշել, 

որ դրանք շատ պարզունակ են եղել։ Այդ են 

վկայում ինչպես ուսումնասիրված հանքահորե-

րը, այնպես էլ պեղումների ընթացքում կամ 

պատահականորեն հայտնաբերված գործիքները։ 

Հատկապես ուշագրավ են կտցավոր կացինները, 

որոնք ունեն կրկնակի աշխատաբերան։ Դրանցից 

մեկը սուր է, որը հնարավորություն է տալիս հա-

մեմատաբար քիլ աշխատուժ վատնելով ձեռք 

բերել բավականաչափ հանքաքար։ Մյուս աշխա-

տարերանը, ի հակադրություն առաջինի, ունի 

կացնի տեսք, որը և թույլ է տալիս հատել, ճեղքել, 

տաշել I։ նման այլ աշխատանքներ կատարել։ 

Հետևաբար նման քլունգները հարմարեցված են 

ոչ միայն հանքաքարի, այլև՝ վառելափայտի 

ձեռք բերմանը և լրիվ մասնագիտացված գոր-

ծիքներ են. մեկ մաս հանքաքար հալելու համար 

անհրաժեշտ է չորս մաս վառելավւայտ։ Հանքա-

փորը միաժամանակ փայտահատ հանդիսանա-

լով, հանել և հալել է հանքաքարը, պատրաստե-

լով ձուլուկներ։ 

Այսպիսի քլունգն եր հայտնաբերվել են Ալա-

վերդուց, Լենին ականից, Ջր աշենից (տախ. 1, նկ. 

Տ — 7 ) , Դմանիսիի շրջանի Պինզաուրի գյուղից և 

Բիանեթիի շրջանի Ս իմ ոնիան տ-Խեվի գյուղից։ 

Այս գործիքները, ինչպես ցույց են տալիս ուսում-

նասիրությունների արդյունքները, թվագրվում են 

մ. թ. ա. 3-րդ հաղարամյակով՝3։ 

Լեռնահանքային աշխատանքներում են օգ-

տագործվել և քարից պատրաստված ծանր մուր-

ճերր (հարմարեցված են հանքաքարր կոտրելու, 

մանրատելու, փշրելու համար), որոնք ուսումնա-

ււիրողները ժամանակագրում են վաղ բրոնզի դա-

րաշրջանով։ Այդպիսիք հայտնաբերվել են Կողբի 

և Նախիջևանի հնագույն շահագործման հետքեր 

13 Ф.Тавадзе.Т. Сакваре.шдзе. ՜եչվ. աշխ., էչ 19—го, 
13 А. Л. Мартиросян, Армения ո эпоху бронзы и 

раннего железа, Ерепан, 1964, стр. 32; А. А. Мартиро-
сян, А. О. Мницакинян, Приереванский клад древней 
бронзы, КСИА, 1973, № 134: Д. Л. Коридзе, Новая па-
ходка топора-кпркп и районе Дманисп, ВГМГ, т. Х1Х-В, 
Тбилиси, 1956, стр. 249—253; Д. Л. Коридзе, Новые на-
ходки медных орудий в Квемо-Картли, СА, 1958, № 1. 

ունեցող աղահանքերի ց * , Զվարթնոցից, Շրեշ 

բլուրից (տախ. 1, նկ. Տ — 9 ) [ օ և այլ վայրերից։ 

Սրանք են այն հնագիտական ն յաթերը, 

որոնք կապված են լեռնահանքային աշխատանք-

քների հետ։ Ավելորդ չէ նշել, որ աշխատանքի 

այս պարզ ձևը պահպանվեց և հետագա զարերում։ 

Այդ են վկայում Դիոգոր Սիցիլիացոլ մոտ պահ-

պանված Ագաթարքիդեսի ( մ . թ. ա. 3 — 2-րգ ԳԳ-) 

տեքստի համապատասխան մասը, ուր նկարա-

գրվում են Նոլբիայի ոսկեհանքերոլմ կատարվող 

աշխատանքները։ Ըստ այդ տեքստի «...այն տեղե-

րում, ուր ոսկեբեր ապարները ավելի ամուր էին, 

սկզբից վառում էին խոշոր խարույկներ աւգարնե֊ 

րը փխրուն դարձնելու համար...։ Իսկ այնտեղ, 

որտեղ ապարը ... մշակվում էր աոանց նկատելի 

ուժ ծախսելու, այն կոտրում էին երկաթե գործիք-

ներով։ ...Ամենից ուժեղները քանդում են կարծր 

ապառաժը երկաթե մուրճի օգնությամբ, աշ-

խատանք, որը չի պահանջում հատուկ գիտելիք-

էեր, այլ միայն՝ ֆիզիկական ուժ։ Նրանք վարում 

են հանքախորշերր ոչ թե ուղիղ, այլ հետևում են 

ւիայլուն քարե ապարների հանքերակներին։ Այղ 

աշխատողներր իրենց ճակատներին կրում են 

լ-րագներ, քանի որ շատ մութ է։ Նրանք շատ հա-

ճախ փոխում են իրենց մարմնի գիրքր, կաիւված 

ապարների հատկության հետ և գետին են նե-

տում կոտրված բեկորները։ Փոքրահասակ երե-

խաներին ստիպում են մտնել հանքախորշերր և 

հավաքել նետված ՚ հանքակտորներր և տանել 

զուրս...))՝1'։ 

Անտարակույս, ա յագես են ընթացել աշխա-

տանքները և բրոնզի դարաշրջանում։ Այդ են 

վկայում Վրաստանի, Հարավային Օսեթիայի, 

Չուդսկի, Կարականդայի և այլ հնագույն հանքա-

հոր եր ի ո ւս ո ւմն ա и ի ր ո ։ թ յ ո ւնն ե ր ր՝7 ։ 

Հանքաքարի ['ւա]սաս[ատւ՝աււտոսքլւ (սսյման 
և Б г ш հ ա լ ո ւ մ ը . Հանքաքարի լավ հալումը, ինչ-

ս/ես և ապագա արտադրանքի որակր, կախված 

է հանքաքարի մաքրությունից։ Ինչպես նշվեց, 

հանքաքարը հանքահորում կամ նրա շրջակայքում 

ենթարկվել է նախնական որակավորման, այսին-

14 Д. Н. Лев, К истории горного дела, Л., 1934, 
т. I, вып. 2. стр. 19. 

1Տ ՀՍՍՀ ՊՊԲ-, գույք X! 1785/22, 121, 
18 «Эллинистическая техника», М.—Л., 1918, 

стр. 19—20. 
17 Ф. Тавадзе, Т. Сакварелидзе, ^չվ. "՚շխ< • էջ 

36-40- Д. Н. Лея. ՛էդ։/, աշխ., վ за, 
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/ րն՝ Հարուստ Հանքաքարը առանձնացվել է աղ-

քատից։ Ս ակ աչն այս գործողությունը ամենևին էլ 

Հանքաքար/։ չի աղատում ղատարկ ապարներից 

և վնասւսկաչւ միացություններիցլ Այս պատճառով 

Հսւ՚հ րա րարր նա/սրան հա/ելը ենթարկվում է 

Հարստացման։ Այն հարստացվում է ինչպես ջրով, 

այնս/ես էլ կրակով։ Գործողությունը կատարվում 

է մի դեպքում Հանքանյութի մանրացման և ջրի 

Հոսան բով ղատարկ ապարների հեռացման և 

մյուս ղես/քում հանքաքարր տաքացնելու կամ 

երկար ժամանակ քամհարելու միջոցով 8» 

Հնաղիտական տվյալները հնարավորություն 

են տալիս պարղել և ոսկու հանքաքարի հետագա 

մեր ամշակման ընթացքը։ Այսպես, Զոդի հան-

վքերում հայտնաբերվել են գործիքներ, որոնք 

ակնհայտորեն օգտագործվել են հանքաքարի 

մանրատման, մաքրման և լվացման ժամանակ"է 

Հայտնաբերված գործիքներից մեկը, որը պայմա-

նականորեն սանդ ենք անվանում, բազալտից 

ո/ատրաստված սեղանաձև իր է, որի մեջ գլանաձև 

ւիորվ՛ածք է արված (տրամ, 21— 22 սմ, բարձր. 

18 — 21,5 սմ)։ Սանդր, որի բարձրությունը 25 — 

27սմ է, իր ստորին մասում ունի կիսաշրջանաձև 

անցք 8 սմ տրամագծով։ Սանդի հատակին պատ-

րաստված է շրջանագծի տեսք ունեցող փորվածք, 

որի կենտրոնում ստացված բարձրութ յանը տրր-

ված է որոշ թեքություն, որի բարձր կողմը միա-

նում է կիսաշրջանաձև անցքին։ Փորվածքի պա֊ 

տերը ջրի երկարատև հոսքի հետևանքով հղկված 

են (տախ. 1, նկ. 10)։ Ջրի երկարատև աշխա-

տանքի հետքեր են նկատվում և մյուս գործիքի 

վրա, որն իր կառուցվածքային առանձնահատ-

կություններով հավանաբար երկ անք-տաշտակի 

գեր է կատարել։ Այն անղեզիտաբաղալտից պատ-

րաստված տաշտ ականման մի գործիք է (երկար. 

96 սմ, լայն. 47 սմ, աշխատող մասի երկար. 

65 սմ, լայն. 29 սմ)։ Ինչպես տաշտակի հատա-

կին, այնպես էլ պատերին մինչև 5 սմ բարձրու-

թյան վրա նկատվում են ջրի աշխատանքի հետ-

քեր։ Հատակին վարված են երեք ոչ խորը ակոս֊ 

ներ, որոնց հեռավորությունը իրարից 15—17 սմ 

է։ Ակոսներր լայնությունը 2—3 մմ է, իսկ երկա-

՝' Б. Е. Дсген-Ковалевский, К истории железного 
производства Закавказья, ИГАИМК, вып. 120, М.—Л., 
1935, стр. 263 - 2 6 5 . 

19 Э. Л. Мадатян, К истории разработок зодского 
золоторудного месторождения, Изв. АН Арм. ССР 
(Наука о Земле), XVIII, 1965, № 3—4. 

րությունը 25 սմ է։ Հավանական է, որ ակոսները 

ծառայել են ոսկու մանրացված հատիկները 

իրենց մեջ պահելու համար։ Ակոսները հատակի 

"Դ2 երկայնքով հատվում են 19 այլ ակոսիկնե-

րով, որոնք ամենայն հ ավան ական ութ յամ բ կ ը ֊ 

վարցի շփման հետևանքով մնացած հետքերն են 

(տախ. 1, նկ. 11)։ 

Հաջորդ և վերջին գործիքը, որ նույնպես 

ս/ատրաստված է բազալտից՝ երկանքն է։ Այն քա-

ռակուսի սալ է, որի կենտրոնում արված է որոշ 

ուռուցիկություն (չափերն են՝ բարձր. 9 սմ, եր-

կար. 50 սմ, լայն. 48 սմ)։ Երկանքը կենտրոնում 

ունի էլիպսաձև անցք, որը խաչաձև հատվում է 

կենտրոնական մասում 2 սմ խորության հասնող 

նույնանման խուլ փորվածքներով (անցքերի եր-

կար. 21 սմ է)։ Երկանքի վրա պարզ երևում են 

շրջանակաձև ակոսներ, որոնք կվարցի շփման 

ժամանակ առաջացած հետքերն են (տախ. 1, նկ. 

12)։ Գործիքի վերին մասը բացակայում է, բայց 

ելնելով պահպանված մասի տեսքից, վերին՝ 

պտտվող քարը, աշխատող մասում եղել է գոգա-

վոր և ունեցել է կլոր տեսք։ Հավանական է, որ 

նրան ամրացված է եղել ուղղահայաց դիրք ունե-

ցող բռնակ20։ Պտտվող երկանքներ են հայտնա-

բերվել և Գառնիից ու Հացավանից։ Ուսումնա-

սիրությունները ցույց են տալիս, որ այս տեսակի 

երկանքները Հայաստանում հանդես են եկել 

մ. թ. ա. I դարում1՝։ Հետևաբար այդ ժամանա-

կաշրջանը հանդիսանում է Զոգից հայտնաբերված 

մյուս գործիքների ստորին սահմանը։ Սակայն 

այստեղից չպետք է եզրակացնել, թե նկարա-

գրված գործիքներով աշխատել են միայն մ. թ. 

ա. I դարից սկսած։ Աշխատանքի այդ եղանակը 

նախապատրաստվել էր դարերի ընթացքում։ Ղրա 

լավագույն ապացույցը կարող են հանդիսանալ 

Կարմիր բլուրից, Նոյեմբերյանից հայտնաբերված 

սանդերը, «որոնց փոսիկների հատակին կանաչ 

ւիառ է նշմարվում»22։ Այդ աշխատանքներն են 

արտացոլված և Ադա թ ա րքիդես ի տեքստում։ Հույն 

20 Եթե ընդունեն բ, որ բռնակը ունեցել է հորիզոնական 

դիրբ, ապա կվարցի թողած հետբերը կլինեին կիսաշրջանա-

ձև, այնինչ մեր օրինակի վրա դրանք ունեն շրջանագծի 

տեսք։ 

21 Ժ. Խ ա չ ա տ ր յ ա ն , երկանքի առաջացումը ըստ Գաոնիի 

պեղումներից հայտնաբերված նյութերի, ՊԲՀ, 1964, № 1, 

էջ 270, 
22 А. А. Мартиросян, նշվ. աշխ., էջ 184, Ս. Ս. Տի-

լ ի ն զ ա ր յ ա ն , նոյեմբերյանի շրջանի կիկլոպյան կառույցները, 

ՊԲՀ, 1968, X 1, էջ 226։ 
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աշխարհագրի վկայության համաձայն. а...հան-

ված, խոշոր կտորներով հանքաքարը, բանվոր-

ները մանրացնում են սանդերի մեջ23, որից հետո 

կանայք և ծերունիները այն երկանքների օգնու-

թյամբ փոշի են դարձնում (մեր երկանքի ուռու-

ցիկ մակերեսը և աղացի գոգավոր երեսը նըպաս֊ 

տել են քարի շարժման կենտրոնացմանը և հեշ-

տացրել են ոսկեփոշու թափվելը)։ Այնուհետև 

մասնագետ արհեստավորները աղացված հանքա-

քարը լցնում են լայն և որոշ թեքություն ունեցող 

տախտակի վրա և լվանում այն։ Դրա հետևանքով 

ղատարկ ապարները ջրի հոսանքով հեռանում են, 

իսկ ոսկին մնում է (տախտակը մեզ մոտ փոխա-

րինված է քարե տաշտակով)։ Այդ գործողությու-

նը կրկնվում է մի քանի անդամ, ընդ որում, ըս-

կըզբոլմ մանրացված հանքաքարը շփում են ձեռ-

քերով, իսկ հետո սպունգով, որը կլանում է փա֊ 

վւուկ և հողային մասերը և տախտակի վրա մնում 

Է մաքուր ոսկու փոշին»2*։ 

Այսպիսով, բրոնզեդարյան մետաղագործը, 

ունենալով դարերի ընթացքում կուտակված հա-

րուստ գիտելիքներ, աշխատանքները կատարել Է 

պարզ և դեռևս լրիվ չմասնագիտացված գործիք-

ներով։ Այդ են վկայում ոչ միայն բրոնզեդարյան 

նյութերը (սանդեր, աղորիքներ, ծանր մուրճեր), 

այլև Լճաշենի ցեղային առաջնորդներին պատ-

կանող դամբարաններից ( մ . թ. ա. XIV—XIII դդ.) 

հայտնաբերված ոսկյա զարդերի մետաղագրական 

անալիզների տվյալները։ Դրանք ցույց են տալիս, 

որ այդ զարդերը պատրաստվել են Զ"դի ոսկուց։ 

Մաքրված և վնասակար միացություններից 

ազատված հանքաքարը մուտք Է գործում ձուլա-

րան։ Չնայած պեղումների ընթացքում ձեռք Է 

բերվել դեռևս սակավաթիվ նյութ, բայց եղածն 

արդեն հնարավորություն Է տալիս զգալի չափով 

վերականգնել հետագա աշխատանքների ընթաց-

քը՛ Դրանց թվում առանձնահատուկ տեղ են 

գրավում ձոլլարան֊վառարանները, որոնք որպես 

կանոն թերի են պահպանված։ Այդ պայմանա-

23 Հայտնաբերված «սանդի,, պատերը հղկված են ջրի 

աշխատանքի հետևանքով, որը դուրս Է հոսել գործիքի 

ներքին մասում պատրաստված անցքով։ Այդ սանդում 

հանքաքարը մանրացվել Է և լվացվել, որի ժամանակ ոսկու 

ձանր հատիկները նստել են հատակին պատրաստված 

շրջանաձև ապոսի մեջ, իսկ թեթև, դատարկ ապարները ջրի 

հետ դուրս են եկել։ Որպեսզի ոսկու հատիկները պատահա-

բար դուրս չգան ջրի հոսանքի հետ, սանդի հատակին տվել 

են որոշ թեքություն։ 

34 «Эллинистическая техника» , стр. 19—20. 

վորված Է հեռավոր ժամանակների մետաղագոր-

ծության զարգացման մակարդակովդ'։ Այդպիսիք 

հայտնի են ինչպես վաղ (Գառնիի, Ղազախի շրր-

ջանի Բաբա-դերվիշ 2-րդ, Ախալցխայից ոչ հեռու 

գտնվող Ամիրանիս-Գորա)2', այնպես Էլ ուշ բրոն-

զեդարյան բնակատեղիներից (Բ՚եյշեբաի նիի նա-

ի։աուրարտական շերտ, Լենինական, Լճաշեն, Մե-

ծամոր, Արգիշտիխինիլի, Մինդեչաուր, Քվեմո-

Րոլնիսի, Ք:.բր.լլեթիից 15—20 կմ հյուսիս-արև-

մուտք գտնվող Ջիխանջուրի սովխոզի տերի-

տորիայի ուշ բրոնզեդարյան բնակատեղին և 

այլն)"-'։ Հետևելով ձոլլարան֊հնոցների հայտնա-

բերման վայրերին, դժվար չէ նկատել, որ դեռևս 

վաղ բրոնզի դարաշրջանում դրանք սէլսում են 

տարածվել և հանքավայրերից հեռու ընկած 

շրջաններում։ Այս փաստը, ինչպես իրավացիո-

րեն նկատել է տալիս Հ. Ա. Մ արտիրո и յան ր, 

ինքնին վկայում է ոչ միայն երկրորդական մե-

տաղագործական օջախների առաջացման, այլև 

լեռնահանքային և մետաղամշակության աշխա-

տանքների մասնագիտացման, անջատ մա)։ մա-

սին2\ 

Անդրադառնալով ձոլլարան֊հնոցների կա-

ռուցվածքային առանձնահատկոլթյւուններին, հարկ 

25 Պատրաստ ձուլուկը հանելու, ինչպես և այ), խարա-

մից, մոխրից, ածխի մնացորդներից աղատելու Համար 

վառարանը մասամբ կամ ամբողջությամբ քանդվել կլ 
2 6 է. Ч- հւանգա1|յա6, Գառնի, հատ. 4, երևան, 1969, 

էջ 19: Փ. А. Махмудов, Р. М. Мунчаев, И. Г. Нариманов, 
О древнейшей металлургии К а в к а з а , СА., 1968, № 4. 
стр. 18—26, рис. 3, 4 (1 ) ; К. X. Кушнарева, Т. Н. Чу-
бинишвили, Древние культуры Ю ж н о г о К а в к а з а , Л , 
1970. стр. 114, рис. 21, 20. 

27 А. А. Мартиросян, Г о р о д Тейшебанпн, Ереван , 
1961; А. А. Мартиросян, О древнем поселении около 
Ленннакана , Изв . А Н Арм. С С Р , 1952, № 10; А. Калан-
тар, Открытие поселения дохалдского периода близ 
Ленннакана , П И Д О , 1937, № 9—10; С. Гогинян, К исто-
рии древней металлургии ж е л е з а в Армении, МФЖ. , 
1964, № 3, стр. 229 234; К. А. Мкртчян, С. М. Айаалян, 
Мецаморское древнейшее горно-металлургическое С1-
оружепие, В И Н Ереван, 1967, стр. 249—252; А. А. Мар-
тиросян, Д р е в н е у р а р т с к а я металлургическая мастерская 
в городе Аргпштихнннлн, И Ф Ж , 1973, № I, стр. 133— 
167; /'. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ-
ний Мнпгечаур, Баку , 1959, стр. 132—135; И. Л. Гяе-
лишвили, Железо-плавильное дело в древней Грузин, 
Тбилиси, 1964, стр. 31—40. 

21 А. А. Мартиросян, А. О. Мнацаканян, Прпсрс-
вапекпй клад древней бронзы, К С И А , 1973, № 134, 
стр. 127. 
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կ նշեի որ գրանցիր մ. թ. ա. 3-րդ հաղ. 

։՛.• ա ա I) ան ո ղն ե ր ի ց 'Ւաոնիի օրինակը, որի պատե-

րր ո/ ա Հ и/ անվա о են եղել 0,3 մ բարձրությամբ, 

ոլատրաստված կ 1՝՚դ1՚լ "Iարարաձև ոլորած կւսվա֊ 

գառիներից, որոնք դրսից և նԼրսից ծեվսէել են 

կավաշերտով (դա նպաստել կ ջերմության պահ-

պանման ր , շարված բի ամրությանը և ձուլվածքի 

մ ա րրու թ յանր )։ Սալարանի տրամագիծը հատակի 

մասում հավասար կ եղել 0,5 մ։ Արևելյան կող-

մից վաոարանր ունեցել կ օդամուղ խողովակ։ 

՛է ման կաոուցվածք են ունեցել և Բարա֊դերվիշ 

2-րդ բնակավայրից հայտնաբերվածները, որոնք 

ւիորվսւծ լինելով գետն ի մեջ, ունեցել են կլոր և 

ձվածիր տեսք (2—3)։ Դրանցից երրորդի մոտ՝ 

2,4 սմ հեռավորության վրա հայտնաբերվել կ 

8 սմ տրամագծով անցք, որբ միացված կ եղել 

վառարանի հատակին, ո լ հեոոլ հայտնաբերվել կ 

և 15,5 սմ երկարությամբ փքսաւիող (տախ. 1, 

նկ. 13Ր։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տա-

1իս, որ ձոզարտնր ունեցել կ կամարաձև տեսք 

(տախ. 1, նկ. 14)։ Վառարանների ուսումնասի-

րությունից պարզվում կ, որ նրանք զուրկ են եղել 

հալված մետաղի արտահոսքի համար նախատես-

ված հատուկ անցքերից, որը ենթադրում կ ինչպես 

վառելանյութի կրկնակի վատնում, այնպես կլ մե-

տազաձէ։։լո։կի վերահալում՝ վերջնական արտա-

դրանք /գատրաստելոլ համար։ Նույն կաոուց-

վածքն կ ունեցել և Ամ իրանի ս-գորա յից պեգ-

վածր, որից հավաքված ածխի անալիզը ցույց կ 

տվել մ. թ. ա. 2870+-180 թթ., Այս վ աո ար լոն-

ք՛երից չեն տարբերվում ուշ բրոնզի և վաղ երկա-

թի դարաշրջանին պատկանողները։ Դրանցից 

Լձաշենի ամրոցում պեղվածները, որոնց մեջ 

սլահպանված են եղել մոխրի և փայտածուխի 

մնացորդներ. պատրաստված լինելով քարից, 

ունեցել են կլոր, փոքր-ինչ կոնաձև կամ կլ քառա-

կուսի տեսք, Այդ հնոցներում հայտնաբերվել են 

թուջերկաթի բեկորներ։ Դմ բախտաբար, Լճաշենի 

այս հնոցն երբ խիստ ավերված են, որը և թույլ չի 

տալիս վեր հանել նրանց կաոուցվածքի բոլոր 

29 Փք„ա։իողերի առկայությունը կարող Է վկայել ձու֊ 

/արանների ցաձր լինելու մասին։ Փուքսը օգտագործվում Է 

օգի շրջանառությունը արհեստականորեն արագացնե/ու 

համար, որի անհրաժեշտությունը հավանաբար խիսս։ չԼր 

գդացվի րարձր ձուլարաններում փոքր քանակով հանքաքար 

ձուլելու դեպքում, որտեղ վառարանի բարձրությունը նպաս-

տում Է օղի արագ շբջանաոռւթ յանը՝ հետնաբար բարձր 

ջերմության առաջացմանըէ 

մ ան րամա սները։ Այս բացը մասամբ լրացնում են 

Մեծամորի պեղումների արդյունքները։ Այստեղ 

հայտնաբերված հնոցները պատրաստվել են հում 

կավագոտիներից կամ խոշոր չթրծված աղյուս-

ներից։ Դրանց պատերի հաստությունը տատան-

վում կ 6 —10 սմ միջև, իսկ բարձրությունը, որը 

ոչ մի դեպքում լրիվ պահպանված չկ, հասնում 

կ 30 — 70 սմ։ Հիմքում նրանց տրամագիծը հաս-

նում կ 0,5 մինչև 1 մ։ Վառարանները ստորին 

մասում ունեն անցք, որի առջև պատրաստված 

որոշ թեքություն ունեցող հարմարանքի վրա 

տեղադրվել են կավից պատրաստված փքսափո-

ղերը։ Վերջիններս իրար են միացրել փուքսը և 

հնոցաանցքը, խորը մտնելով վառարանի մեջ։ Վա-

ռարանները դրսից և ներսից ծեփվել են կավով, 

որը նպաստել կ ջերմության պահպանմանը 

(տախ. 1, նկ. 15)։ 

Ուշ բրոնզեդարյան հն ո ց-ձուլա րանների 

շարքում համեմատաբար լավ կ պահպանված 

եղել Ք վեմ п-Р ոլն իսիից հայտնաբերվածը, որը 

թվագրվում կ մ. թ. ա. II հազ. վերջով։ Արհես-

տանոցի հյուսիս-արևելյան անկյունում հայտնա-

բերվել են երկաթաձուլական վառարանի մնա-

ցորդներ (չափերն են՝ 1,5Х 1,0X0,7 մ)։ Վառա-

րանի կենտրոնում տեղադրվել կ հատակի մասում 

կլոր ձև ունեցող քուրան, որի հարավային պատը 

ծառայել կ որպես դռնակէ Հնոցը 0,4 մ բարձրու-

թյամբ (վերևից հաշված) լցված կ խարամի հաստ 

շերտով, որից ներքևփռւԼած կ փայտածուխը։ Վա-

ռարանի առջևում, մեկ մետր տարածության վրա 

հայտնաբերվել են ոչ խորը երկու կլոր փոսորակ 

0,4 մ տրամագծով։ Դրանք լցված Էին խարամով։ 

Հնոցի հարավային պահպանված պատը, որտեղից 

հանվել կ խարամը, գտնվում Է այդ փոսերից 0,4 

մ բարձրության վրա։ Վառարանի և խարամափո-

սերի միջև տարածված կավահողային հատակը 

այրված Է և ունի կարմիր գույն։ Արհեստանոցի 

կենտրոնական մասում, 4 մ2 տարածության ւէրա, 

գտնվել է հարուստ երկաթաքարի (գեմատիտ) 

կտորների կույտ, մի քանի հարյուր կիլոգրամ 

ընդհանուր կշռով։ Արհեստանոցում հայտնա-

բերվել է և պղնձաքարի (մալախիտ) ոչ մեծ մի 

կույտ։ Հեղինակը ցույց է տալիս, որ այսօրինակ 

հնոցներում նախնադարյան մետաղագործները 

կարողացել են ստանալ 1200—1250"Ձ մաքսիմալ 

ջերմ ոլթյուն30։ 

30 И. А. Гзелшчвили, նշվ. աշխ., Կ 31—40։ 
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Նկարագրությունից դժվար լէ նկատել, որ ուշ 

բրոնզեդարյան ձուլարանները ունեցել են խարա-

մի հեռացման համար նախատեսված դռնակ։ 

Դ ժբախտաբար, ձուլարանների վատ պահպանվա-

ծությունը առայժմ թույլ լի տալիս ավելին ասել 

որ անց կրած փոփոխությունների մասին։ Այդ բա֊ 

ցը կլրացնեն ապագա պեղումների արդյունքները։ 

Պարզ է, սակայն, որ մետաղագործության բուռն 

զարգացումը՝ ընդլայնելով երկրորդական մետա-

ղագործական օջախների ցանցը, չէր կարող փո-

փ ոխությունն եր չմտցնել ձուլարանների և ընդ-

հանրապես մետաղագործության մեջ օգտագործ-

վող գործիքների ձևերում։ Այդ են վկայում 

ինչպես կաղապարները (դրանց մասին կխոսվի 

ստորև), այնպես էլ հալոցներն ու դրանց հետ 

կապված մետաղի լցման համար նախատեսված 

շերեփները։ Իրոք, եթե Գառնիից, Ք յո լլ-թեփե 

2-ից, Խիզանաաթ֊գորայից և Անդրկովկասի վաղ 

բրոնզեդարյան այլ բնակատեղիներից հայտնա-

բերված հալոցները, մեծ մասամբ (Гսովորական 

լայնաբերան, ուռուցիկ փորով և նեղացող 

ներքնամասով կավամաններ են»3*, ապա ուշ 

բրոնզեդարյան հալոցները հանդես են գալիս տա-

րատեսակ և կատարելագործված ձևերով։ Դրանց 

լավագույն օրինակներն են Բ՚եյշեբաինիի նախա֊ 

ուրարտական բնակատեղիից հայտնաբերված-

ները։ Հանդիսանալով ձեռքի կոպիտ արտադրանք, 

միմյանցից տարբերվելով մեծությամբ, դրանք 

կիսագնդաձև, դեպի դուրս լայնացող պատերով 

և հարմար ծորակներով հասարակ հալոցներ են 

(տախ. 1, նկ. 20 որոնք հայտնաբերվել են Մե-

ծամորից, Արգիշտիխինիլիից33 և Անդրկովկասի 

այլ վայրերից։ Սովորաբար սրանք ունենում են 

12—16 սմ բարձրություն, իսկ բերանի տրամա-

գիծը տատանվում է 15—20 սմ միջև։ Ինչ վերա-

բերում է նստուկներին, ապա դրանց տրամագծերը 

տատանվում են 10—14 սմ սահմաններում։ Այս 

թվերը ЭПЧ9 են տալիս, որ դրանց տարողությու-

նը բավական մեծ է եղել և մեկ անգամից ձու-

լել են տարբեր մեծություն ունեցող իրեր։ 

Բացի հալոցներից, ուսումնասիրվող դարա-

շրջանում օգտագործվել են և մետաղալից շերե-

վւիկներ, որոնք, ըստ երևույթին, գործածվել են 

նուրբ իրեր և հատկապես զարդեր պատրաստե-

լու ժամանակ հալված մետաղը կաղապարի մեջ 

լցնելու համար։ Կավից պատրաստված այդւզիսի 

շերեփիկներ Հայաստանում առայժմ մեզ հայտնի 

են ուշ բրոնզեդարյան պեղավայրերից (օր. Ար-

թիկի դամբարանադաշտից հայտնաբերվածը, 

տե՛ս տախ. 1, նկ. 17 — 1Տ)3*։ Սակայն այգպի-

ւիք լայնորեն օգտագործվել են և վաղ բրոնզի 

դարաշրջանում։ Այդ են վկայում ինչպես մետաղ-

յա նուրբ իրերը, այնպես էլ Վրաստանի վաղ 

բրոնզեդարյան բնակատեղի՝ Խիզանաաթ֊գորայից 

հայտնաբերվածը (տախ. 1, նկ. 19)3"։ 

Նկարագրված գործիքներից բացի Հայաս-

տանի տարբեր վայրերում հայտնաբերվել են 

մետաղագործության հետ անմիջականորեն 

առնչվող և այլ նյութեր։ Դրանց շարքում կարելի 

է հիշատակել Հաղարծին և Մարմարիկ գետերի 

ավազաններում, Բ՚աքյարլոլ գյուղի մոտ և այլ 

վայրերում հայտնարերված հնոցների ո։ խարա-

մակոլյտերի մնացորդներր։ Նույն պատկերն է 

նկատվել և Շամշադինի շրջանի Քուշջաղաց վայ-

րում, որտեղից հայտնաբերվել են նաև փքսա-

ւիողերի բեկորներ (տախ. 1, նկ. 16)х։ Ելնելով 

այս տվյալներից հանքաքարի հալման ընթացքը 

կաբելի է պատկերել հետևյալ կերպ։ Վաոելա-

ւիայտը այրվելով սկսում է աստիճանաբար տա-

քացնել հնոցը և զանազան միացություններով 

հարուստ պղնձի հանքաքարր։ Տաքացման րնթաց֊ 

քում պղնձի հանքաքարը ազատվում է վնասակար 

միացություններից, խոնավությունից, ածխա֊ 

թթվից։ Ջերմության բարձրացման հետ, որին 

մեծապես նպաստում է վառարանի րարձրու-

թյոլնը, հանքաքարի մեծությունը, հալված մե-

տաղը և խարամր ցած են հոսումլ Ընդ որում, 

խարամը թեթև լինելով հալված մետադից, բարձ-

րանում է նրա վրա և պաշտպանում օքսիդա-

ցումից։ Հալման րնթացքում, երբ ջերմոլթյունր 

աստիճանաբար սկսում է իջնել, վաղ բրոնզեղար-

յան մետաղագործը խաոնում է մկնդեղային 

հանքամարմինր ( ռեալգար-ա ո։ րի պիգմ ենտի հան-

քավայրերը առկա են Ս ալվ արտին յան, Հրա զ-

3 1 է. ՛Լ. հւանզսւդյաէ, նշվ. աշխ., կ 39—40, նկ. 30, 32։ 
31 А. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

стр. 185—187. 
33 Л. А. Мартиросян, Древнеурартская металлурги-

ческая мастерская в городе Аргнштихинплн, ИФЖ, 
1973, № 1, стр. 165. 

34 С. С. Хачатрян. Материальная культура древнего 
Артнка, Ереван, 1963. стр. 66, рис. 13. 

31 К. X. Кушнарсва, Т. Н. ЧубинишвилиЬ}</. աշխ,, 
էչ из, ф. Тавадзс и Т. Сакварелидзе, '<՚}վ. աշխ.,աղ. ю, 
՛եկ. 1։ 

зг՛ С. Гогинян. "եշվ. »՛;/»•, էչ 23г, 
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ի ան ի։, ՛Լեգո։, Ամասիայի շրջաններում յ37 ։ Հնա-

րավոր է, որ այն ավելացվել է Հետագայում՝ 

ասացված խաոնոլրդաշատ պզնձաձոլլո ւ կը վերա֊ 

՛Հալելու րնթացբամ (այս եղանակը անհրաժեշտ 

կքիներ երկրորդական մետաղագործական օջախ-

ների համար)։ Մետաղաձուլուկր հանելու և այն 

հալոցներում վերահալելու համար, հնոցը մա-

սամբ կամ ամբողջովին բանդել են։ Ընդ որում, 

ինչ/գես ց ո ՛ յ ց են տալիս Մեծամորի պեղումները, 

հնադույն մ ետ աղա ղո րծներ ր հալման ընթացքը 

արագացնելու համար, ինչպես ենթադրում են 

ս/սումնասիրողներր, որ։դես ֆլյուս (նյութեր, 

որոնք օժանդակում են մետադի վերականգնմա-

նը, ինչս/ես և կլանում են ւքնասակար միացու-

թյունները, դրանով իսկ նպաստելով մաքուր 

մեաաէ՚ի ստացմանըյ օգտագործել են հատուկ նա֊ 

խաւգատրաստուկներ, որոնք մանրացրած ոսկորի 

(ոսկորի մեջ պարունակվում է ֆոսֆոր և կիր։ 

Ֆոսֆորր նպաստում է մետաղի հեղուկայնոլթյա֊ 

նր, իսկ կիրը կլանում է ծծումբը և իջեցնում է 

հալման ջերմաստիճանը ) և կավի մամլած գան-

գրված են։ Ավելորդ չէ հիշատակել, որ համա-

նման ֆլյուս մինչև XVIII դ. օգտագործում էին 

և ղալուսներր, որը ցույց է տալիս մետաղագոր֊ 

Л ական սովորույթների երկարակեցությունըՅտ» 

Ելնելով վաղ բրոնղեգարյան նյութերին բ ը ֊ 

նորոշ մկնդեղի դգալի տոկոսի առկայությունից, 

ուսումն աս իրոդն երր հանդում են տարրեր կար-

ծիքների։ նրանց մի մասը գտնում է, որ մ. թ. ա. 

Յ ֊ ր դ հաղ. մետաղագործները շահագործել են 

ւգղնձա-մկնդեղային հանքավայրերը30, իսկ մյուս-

ների կարծիքով, շահագործվել են մակերեսա-

յին օքսիդացված պղնձահանքերը, որին և հա-

լելու ժամանակ խառնել են մկնդեղ պարունակող 

հանքամարմիններ*0։ Երկրորդ կարծիքը մեզ ավե֊ 

1ի հավանական է թվում։ Իրոք, հետևելով վաղ 

37 «Геология Армянской ССР», т. VI, Ереван, 1967, 
стр. 219—226. 

3 8 I;. Ա. Ոփսւտնրբ, նկարագրելով Հանքաքարի հալման 

ընթացքը ղու լուսն երի մոտ, լ/րոլմ է. кՀանքաքարի հալման 

ընթացքում նա (դարբինը) ձուլարանի վերին անցքից 

լցնում էր ինչ. որ սպիտակավուն, ավազի նմանվող փոշի։ 

Հավանական է, որ այն բաղկացած էր խխունջների, 

ւատրեների մանրացրած պատյաններիցս։ Տե՛ս Э. А. Рит-

тер, Чака зулу, М., 1968, стр. 50. 
38 Ս. Հ. Սարդարյան, նշվ. աշխ., էշ 116։ Փ. ТавйдзО, 

Т. Сакварслидэс, Бронзы древней Грузии, стр. 20—25. 
41 И. Р. Селимханов, Историко-химнческие и ана-

литические исследования древних предметов из медных 
сплавов, Баку, 1960, стр. 160—164. 

բրոնզեդարյան մետաղե իրերի անալիզների տըվ֊ 

յալներին, տեսնում ենք, որ զենքերի և գործիք-

ների մեջ մկնդեղի պարունակությունը յոթ տոկո֊ 

սից չի անցնում, իսկ պերճանքի առարկաներոլմ 

այն հասնում է 22,70 տոկոսի (նկատի են առ֊ 

Նըված ողջ Անդրկովկասից հայտնաբերված մե-

տաղե իրերի անալիզները)*՝։ 

Այժմ, եթե ընդունենք առաջին տեսակետի 

իրավացիությունը, ապա ստիպված կլինենք ըն-

դունելու և այն, որ 1. Հայաստանի և ընդհանրա-

պես Անդրկովկասի պղնձա-մկնդեղային հանքա-

վայրերում մկնդեղի պարունակությունը 23 տո-

կոսից բարձր է։ Սակայն հանքերի բաղադրության 

ուսումնասիրության արդյունքները հակասում են 

այս ենթադրո՛ւթյանը (տե՛ս աղ. 1 )։ 

2. Մյուս կողմից, եթե ընդունենք, որ մ. թ. 

ա. I I I հազ. հանքագործը, այնուամենայնիվ, օգ-

տագործել է պղնձա-մկնդեղային հանքերը, ապա 

ստիպված կլինենք համաձայնվել, որ նա շահա-

գործել է պղնձահանքերի խորը շերտերում գըտ-

նըվող էն ար դիտային հանքավայրերը (ՕԱՅՃՏՏՆ 

որտեղ ՃՏ = 19,1%), 

3. Այդ դեպքում հնագույն մետաղագործը 

սլետք է որ շատ բարձր վարպետություն ունենար, 

որպեսզի կարողանար անմիջականորեն, հալման 

ընթացքում համաձուլվածքի մեջ թողնել անհրա-

ժեշտ քանակի մկնդեղ։ Սակայն բրոնզեդարյան 

մետաղագործը այդ վարպետությունը չուներ։ 

4. Այդուհանդերձ, եթե ընդունենք առաջին 

տեսակետի իրավացիությունը, ապա հարկ կլինի 

ենթադրել, որ վաղ բրոնզեդարյան մետաղագոր-

ծը դարդեր պատրաստելու համար օգտվել է մկըն֊ 

գեղի բարձր տոկոս պարունակող հանքավայրե-

րից, իսկ գործիքներ ու զենքեր պատրաստելու 

համար՝ ցածրI 

5. Վերջապես Ի. Կ. Պարտինգտոնը գտնում 

է, որ եթե պատրաստի համաձուլվածքներում 

մկնդեղի պարունակությունը 2,8% բարձր է, ապա 

այն պետք է համարել արհեստական համաձուլ-

վածք, իսկ Ի. Ռ. Սելի մ խանովը հակված է ընդու-

նելու մինչև А Б = 4 տոկոսը*2։ Սա նշանակում է, 

որ վաղ բրոնզի դարաշրջանի հանքագործը արհես-

41 К. X. Куишарева, Т. Н. Чубинишвили, Древние 
культуры Южного Кавказа, Л., 1970, табл. III. 

« Ի. Ռ. Սելիմխանով, նշվ. աշխ., էջ 46—ՏՕ։ Պղնձի և 

մկնդեղի հալման ջերմաստիճանների մեծ տարբերությունը 

թույլ չի տալիս անվերապահորեն համաձայնվել այս կարծի-

քի հետ։ 
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Ա ղ յ ո ւ ս ւս էլ 1 

Հանքավայրի անվանոււքր Си Տո РЬ 2ո В1 А е ՏԵ А® Ре N1 Со Д1о А и 

Ալավերւյի 1 0 5 - 4 3 - 2 0 0 ֊ 5 0 0 5 - 2 6 - 5 0 - 4 0 0 

Շսւմլուղ 1 0 4 - 3 2 0 0 0 0 3- 1 3 0 . 0 0 

Ախթալա 1 0 3 - 2 1 0 0 0 0 4 - 2 3 0 0 0 Ախթալա 1 0 0 

ձսւնքաձոր (Ծա4ալէ-էյլաը) 1 0 - 6 0 - 5 0 0 0 - 5 0 0 5 - 1 0 - 6 0 6 0 - 5 0 

|յ,նւոոնու|յ՚ււն 1 0 0 - 2 4 - 3 0 0 - 5 0 0 3 - 2 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 

Սիսիւքաւ|ան 2 0 5 - 3 3 - 2 0 0 0 0 6 - 5 6 - 5 0 - 5 0 - 5 0 

•թսւջարան 1 0 5 ֊ 4 0 - 3 0 5 - 4 0 0 3 - 1 0 - 6 0 - 5 5 0 

Շա[՚աւ)|ւն 1 0 0 4 - 2 0 6 - 4 0 0 3 2 5 0 0 0 

Թհյկ 1 0 - 5 0 5 - 4 0 
) V֊ 

0 -6 0 0 4 - 2 6 - 5 0 - 5 4 - 3 0 

Աւլսւրսւկ 1 0 5 5 0 - 5 0 0 0 4 - - 2 0 - 5 0 - 5 5 - 4 0 

Ч - Ь т ш р Ц (ր՚սաէին պղինձ) 99 .9 0.003 0 0 0 0.01Ւ՝ 0 0 0,01 0 ,02 0 0,0007 0.0Ա1 

Դեւոսւբեկ (ազուրիտ) 0.004 0,126 0,50 0 0 . 0 0 6 0 0 .05 > 0 , 4 0 0 0.001 0 0 

Դեւոարեկ (մալախիտ) Հիյ%. 0.008 0 .25 0 .50 0 0.001 0 0 ,05 > 0 , 4 0 0,001 0 0 0 

ւո ական եղանակով է ստացել պղնձա-մկնդեղա-

յին համաձուլվածքը, որը և հիմնավորվում է հե-

տևյալ վւաստերով. 

1. Մետաղագործը բնածին պղնձից չի օզ-

տվել, քանի որ այն քիչ է և մկնդեղի պարունա-

կությունը նրա մեջ չնչին է. հազվադեպ օրինակ-

ներ են, որ պարունակում են 1 տոկոսից բարձր 

մկնդեղւ 

2. Հնարավոր չէր նաև հալված պղնձին խառ-

նել բնածին մկնդեղ, քանի որ մկնդեղը 633° տա֊ 

քանալուց հետո այրվում է առանց հալվելու 

(պղինձը հալվում է 1083°Ց)։ Մկնդեղը հալվում է 

միայն 818" Տ ջերմության ընթացքում 36 մթնո-

լորտ ճնշման տակ, որի պատճառով հնում այն 

չէին կարող հալել կամ հանքից ստանալ։ 

3. Կարելի էր օգտագործել պղնձի օքսիդաց-

ված հանքաշերտերը, ձուլման ընթացքում նրան 

խառնելով նարնջա-կարմրավուն ոեալգարր ( А й Տ ւ 

որտեղ ձտ = 70,1%), որը բնության մեջ հանդի-

պում է ոսկեգույն աուրիպիդմենտի (ճտ2Տ3ւ որ-

տեղ Аэ = 61%) հետ։ Այդ է վկայում և պեղածո 

ռեալգարը, որը հայտնաբերվել է Գյոյ-թեփե 

բնակատեղիի մ. թ. ա. I I I հաղ. շերտից43։ 

Ինչ վերաբերում է էնեոլիթին պատկանող 

« I'. №. ՍԼլիմիււսնււլլ, նշվ. աշխ., Կ 46֊-օԱ։ 

իրերի մեջ մկնդեդի վաքր քանակի առկայությա-

նը (սովորաբար այն տատանվում է А Տ — 0,02— 

1,157ա միջև), ապա այն, ելնելով Ի. Կ. Պար֊ 

տինգտոնի վերը նշված կարծիքից թերևս կաբե-

լի է որոշ վեր ապահոլթյամբ համարել տվյալ 

պղնձահանքին յուրահատուկ բնական խաոնուրզ։ 

Սակայն մկնդեղի բարձր տոկոսի աոկայութ;ունր 

'՛բոշ էնեոլիթ յան իրերում (ներկայումս հայտնի 

Լն միայն երկու իր, որոնց մեջ Ал = 3,6 և 5,4%), 

ցույց է տալիս, որ այստեղ գործ ունենք արհես-

տական համաձուլվածքի հետ։ Այս տե՛սակետից 

իրավացի է Ա. Ց. Գևորդյանի կարծիքր, թե 

Անդրկովկասում կամ դեռ չենք հանդի/գել մետա-

ղագործության հնագույն շերտերի նյութերին, 

կամ մետագազործ ական գիտելիքները Անգրէ/ով 

կաս են թսոիանցել Արևմտյան Հայաստանից, 

որտեղ բնակչություն/։ ծանոթ Էր ս/ղնձին մ. թ. ա. 

7-րդ Հազ. սկսած՛4։ Բոլոր գեւգքերում, ինչսլիսին 

Էլ լինեն մկնդեղի հետ ծանոթության շարժառիթ-

ները, վւաստը մնում Է այն, որ մկնդեղին բնո-

րոշ սխտորի հոտր և այդ հանքամարմնի ազդե-

ցությունը պղնձի վրա չէր կարող երկար ժամա-

նակ աննկատ մնալ նախնադարյան մեաաղաղոր-

Л. Ц. Геворкян, Древнейшая металлургия н гор-
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ծի Համար։ Ուստի, Հավանական է ենթադրել, որ 

նախնական շրջանում մետաղագործը չկարողա-

նալով րացատրել նման երևույթը, կարող էր 

մկնդեղր օգտագործել ծիսական նկատառում-

ներով։ ՛հման ենթադրությունը Հավանական 

թվալով, ըստ էության, ցույց է տալիս, թե ինչու 

է վաղ րրոնգի դարաշրջանում անպայման մ ը ֊ 

կնգեգր օգտագործվել որպես որակավորող նյութ 

Լ ոչ մեկ ուրիշ/։ (օր., ծարիր, կապար և այլ Հան-

ըամարմիններ, որոնց Հատկությունները, ինչպես 

և սկգբում մկնդեղինր, նա չէր կարող ճանաչել)։ 

Այս տեսակետից բնական է, որ մկնդեղի առկա-

յությունը էնեոլիթ յ։սն իրերում տարօրինակ չ ր ֊ 

։գետբ է Համարել։ Սակայն սրանից ելնելով չի 

կարեւի պնդել, թե էնեոլիթի ժամանակաշրջանում 

մենք գործ ունենք գիտակցված մետաղագործու-

թյան Հետ։ ԸնդՀակառակը, էնեոլիթի վերջին փու֊ 

լերր կարելի է բնորոշել որպես մկնդեղի Հետ ծա-

նոթության ու որոնումների ժամանակաշրջան։ 

Խոսելով մետաղաձուլական աշխատանքների 

ընթացքի մասին, Հարկ է նշել, որ բացի պղնձի, 

բրոնզե և այլ Համաձուլվածքների Հատկություն-

ներին աիրապետելուց, ուշ բրոնղեդարյան մե-

տաղագործր ունենալով նախորդ սերունդների 

վարձը, լավ է ճանաչել և երկաթի յուրաՀատ-

կո։թյո։նները։ Այս Հանգամանքը Հաստատվում է 

երկաթից պատրաստված գործիքները և զենքերը 

(սեան յան տեսակի դաշույններ, նիզակներ, 

մանգաղներ, եռաժանիներ և այլն) ուսումնա-

սիրելու ընթացքում, որոնք պատրաստման այլ 

եղանակի արզյունք են։ Դրանք պատրաստված 

ե1։ կռման եղանակով։ Այս փաստը Հասկանալի 

է դառնում, երբ Հաշվի ենք առնում նախնադար-

յան մետաղագործի ձեռք բերած նվաճումները։ 

Դրանցից Հիմնականն այն է, որ ուշ բրոնզեդար-

յան մետաղագործը չի կարողացել ստանալ եր-

կաթի Հալման Համար անՀրաժեշտ 1530—1560°3 

ջերմությունը։ Ինչպես նշվեց, նրանք կարողացել 

են ստանալ 1200 —1250*8 ջերմություն, որը և 

թույլ չի տալիս մաքուր երկաթ ստանալ, քանի որ 

1. երկաթի Հանքաքարը տաքացնելով 800 — 900'3 

տակ, այն վերափոխվում է խմորանման, կպչուն 

զանգվածի տեսք ունեցող թուջերկաթի, որից խա-

րամը Հեռացվում է կռելու միջոցով։ 2. ԱնՀրա-

ժեշտ ամրությ՛ուն ստանալու Համար, պատրաստ-

վող իրը պետք է շիկացնել և կռել այնքան ժա-

մանակ, մինչև մետաղը Հանդես բերի ամուր 

Հատկություններ։ 

Թուջերկաթի ստացման նման պարզունակ 

եղանակը սկիզբ առնելով ուշ բրոնզի և վաղ ե ր ֊ 

կաթի դարաշրջանում, տնայնագործական արտա-

գրության մեջ մնաց մինչև XX դ. սկիզբը։ Այս 

առումով ազգագրական տվյալները բավական 

Հարուստ են և թույլ են տալիս վերականգնել 

աշխատանքների ընթացքը, որոնք Հավանաբար 

նույն կերպ են ընթացել և ուշ բրոնզի դարաշրջա-

նում ։ 

Դեռևս 1807 թ. Լոնդին ովը, ծանոթանալով 

Բոլնիսիի շրջանում բնակվող Հայ մետաղագործ 

վարպետների թուջերկաթ ստանալու աշխա-

տանքներին, գրում է. (ГԵրկաթը ստանում էին 

վառարաններում։ Դրանք կես արշին բարձրու-

թյուն ունեցող, քարից պատրաստված երկայնակի 

արկղներ էին, որոնք վերևից ծածկվում էին սա-

լաքարերով։ Արկղի պատերի վրա թողնվում էին 

երկու անցք, որից մեկը ծառայում էր որպես 

Հնոցանցք, իսկ մյուսը՝ ծխանցք։ Հնոցանցքում 

տեղադրվում էր փքսափողը, իսկ ներքևում պատ-

րաստվում էր փոքր անցք խարամի արտահոսքի 

համար։ Բացի սրանից, նրանք ունեին և երկու 

հատ կաշվից պատրաստված փուքս, զնդան, բահ՝ 

ածուխի և հանքաքարի լցման Համար, ծակիչ֊ 

քարշիչ, որով Հանվում է վառարանում կուտակ-

ված խարամը։ Հալման գործողությունը Հետև-

յալում է։ Վառարանը լցնում են ածուխով, իսկ 

դրա վրա Հանքաքարը, որի բեկորներն ունեն 

հնդկական ընկույզի մեծություն։ Ածուխը վառվե-

լուց Հետո, երբ Հանքաքարը բավականաչափ տա-

քացած է, վառարանը մինչև վերջ լցվում է վառե-

լանյութով և սկսվում է օդ մղվել։ Վառելանյութի 

վրա նորից Հանքաքար է լցվում։ Այս ընթացքում, 

ինչպես նշում է Վոսկոբոյնիկովը, որն իր ուսում-

նասիրությունները կատարել է 1826 թ. Ցեդիսի 

գյռւղոսէ, ссՀանքաքարը տաքանալով ազատվում Է 

խոնավությունից և այլ կողմնակի մասնիկներից, 

իսկ երկաթը գտնվելով Հանքաքարի մեջ, օքսիդի 

տեսքով վերականգնվում Է ածխի շնորՀիվ և իջ-

նում Է վառարանի Հատակին։ Հանքաքարի մեջ 

գտնվող Հողային մասերը Հալվելով առաջացնում 

են Հյութեր, որոնք Հալման ընթացքում մի քանի 

անգամ վառարանի ստորին անցքով Հեռացվում 

են։ Ստացված թուջերկաթը դեռևս մաքուր 

երկաթ չէ. այն բաղկացած է երկաթի մանր մաս-

նիկներից, որոնք խառնված են Հյութի Հետ։ Այն 

մաքրելու նպատակով սկսում են ծեծել, Հաս-

ցընելով մուրճի թեթև Հարվածներ։ Մաքրելուց Հե-

տո ստացված մետաղը բաժանում են շերտերի և 
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պատրաստում իրենց անհրաժեշտ գործիք-

ները...»"։ 

Երկաթի մշակման նկարագրված տեխնիկան 

նպաստել է դարբնության անջատմանը, այսինքն՝ 

տեղի է ունենում ճյուղավորում նույն արհեստա֊ 

ճյուղի ներսոլմ։ Ուսումնասիրությունները ցույց 

են տալիս, որ Անդրկովկասը տեխնիկական տե-

սակետից ոչնչով չի ղիշել տվյալ ժամանակաշըր-

1անի համար բարձր քաղաքակրթություն ունե-

ցող երկրներին, հետևաբար ամենևին էլ խուլ ու 

մեկուսացված անկյուն լի հանդիսացել, ինչպի֊ 

սին այն պատկերացրել են Միլլերը և այլոք*6։ 

Բրոնզեդարյան գործիքների և զենքերի պ ա տ -
ր ա ս տ մ ա ն ե ղ ա ն ա կ ն ե ր ը . Մետաղագործական աշ-

խատանքների ավարտական փուլի, այսինքն՝ 

վերջնական արտադրանքի պատրաստման ձևերի 

կամ մետաղամշակության ուսումնասիրության 

համար, կարևոր նշանակություն ունեն պատրաս-

տի իրերր, կաղապարները և մետաղագրական 

անալիզների տվյալները։ 

Ուսումնասիրելով մ. թ. ա. 3-րդ հազ. պատ-

կանող պեղավայրերից հայտնաբերված մետաղե 

գործիքներն ու զենքերը, նկատում ենք, որ դը-

րանք հիմնականում պատրաստված են երկու՝ 

կռման և ձուլման եղանակով։ Առաջինները ներ-

կայացված են համեմատաբար պարզ, հարթ 

ձևեր ունեցող նիզակների գեղարդներով, տեգա-

սայրերով, պարզունակ դաշույնների և դանակների 

շեղբերով, մանգաղներով և այլն։ Չնայած մետա-

ղամշակության այս եղանակր նախորդ դարա-

շրջանի նվաճումն է, այնուամենայնիվ հարկ է 

նկատել, որ այն մետաղամշակության նախնա-

կան, բայց խոշոր նվաճումներից մեկն է հանդի-

սացել։ Կռելու տեխնիկան իր ողջ պարզունակու-

թյամբ հանդերձ, ցույց է տալիս, որ մարդը 

մետաղի ծանոթության սկզբնական փալում շատ 

լավ է ճանաչել և գնահատել նրա հիմնական 

հատկություններից մեկը՝ պլաստիկաթյունը, ձհ -

վավւոխվելոլ կարողությանը, որից զուրկ էր քարբ։ 

Ղալով զարգացման նախկին վազերից, կոման 

տեխնիկան շարունակվում է լայնորեն կիրառվել 

և վաղ բրոնզի դարաշրջանում։ Այգ են վկայում 

վերը թվարկված գործիքների ու զենքերի ուսում-

նասիրությունների արդյունքները։ Սակայն մե-

տաղագործության զարգացմանը զուգընթաց 

45 И. А. Гзелишвили, ՛նշվ. աչխ., էչ 12 — 24, 
<а В. Миллер, Терская область (археологические 

экскурсии), МАК, т. I, 1888, стр. 108—112. 

ավելի ու ավելի մեծ նշանակություն է ձեոք բե-

րում ձուլման տեխնիկան, որը ոչ միայն արագաց-

նում և դյուրացնում է արտադրանքի թողարկումը, 

հետևաբար ավելի արտադրողական է դարձնում 

աշխատանքը, այլև թույլ է տալիս պատրաստել 

ավելի կատարելագործված և գեղեցիկ իրեր, հա-

մեմատաբար քիչ լրացուցիչ աշխատանք ծախ-

սերով։ Կռման եղանակի նշանակության այս 

նվազում ը սլարղորոշ նկատվում է գեղարդների 

ուսումնասիրության ընթացքում։ Դրանցից վազ 

բրոնզի դարաշրջանով թվագրվողները (Հայաս-

տանում առայժմ հայտնի են միայն երկու օրի-

նակ) պատկանում են գեղարդների վւետրաձև 

խմբին։ Ինչպես ցույց են տալիս հետազոսազ-

ները, այդօրինակ զենքերը լայն տարածում էին 

գտել Միջագետքում (Ուր, Աշշուր, Թեւիե-Գավը։ս, 

Կարքեմիշ) մ. թ. ա. Յ ֊ ր դ հազ. 2-րդ կեսամ, 

իրով և թվագրվում են Կիրովականից ու Կամոյից 

հայտնաբերվ ած նմուշները*'։ Նայն ժամանակա-

շրջանով և մ. թ. ա. Յ ֊ ր դ հազ. վերջով են թվա-

գրվում Վրաստանի ու Հյուսիսային Կաէկասի 

նյութերում հանդիպող նմանօրինակ գեղարդնե-

րր4' Այս փաստերը ցույց են տալիս, որ վաղ 

բրոնզի ղարաշրջանամ Հյուսիսային Միջագետքն 

ու Հայաստանը նման զենքերի պատրաստման 

հիմն ական կենտրոններն են եղել, որոնց մետա-

ղագործական արտադրանքը կարող էր Արևելյան 

Եվրոպա թավ։ ան ցել միայն Կա/կասի վյւայով*9։ 

Ան զըա զառն ալով այղ գեղարդների պատ-

րաստման եղանակներին, նկատենք, որ դրանք 

սկգբում ձուլվել են կաղապարի մեջ՝ կտրվածքում 

շրջանագծաձև ձողի տեսքով։ Այնուհետև կոման 

եղանակով ստացվել է մարտական սայրր։ Այդ 

են վկայում ինչս/ես Կամոյից հայտնաբերված 

կեզարդի (տախ. 2, նկ. 2) քառակող ցողունի 

միջին մասում գտնվող գնգսւձև ելուստր և կոսւծ 

մարտական սայրր, այնպես էլ կիրովականյան 

օրինակի՝ կտրվածքում շրջանագծաձև ցոզանր, 

1 ՚ էՏւսնրամասհուԲյոլննԼրր տե՛ս Л. А. М(1/)1՝ирЧ1՝:Ш, 

Армения в эпоху бронзы..., стр. 29—31, С. А. Есаян, 
Оружие п военное дело древней Армении, Ереван, 1966, 
с т р . . 13—17; I;. ՛Լ. հււսԱ(լաւ]յա11, 1»յ՛/. ՛ « } / » . , կչ 34 -03։ 

4" Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Трна-
лети, т. I, Тбилиси, 1941, стр. 10—13, А. А. Иессеи, К 
хронологии больших кубанских курганов, СЛ., 1950, 
вып. XII, О. Джапаридзе, К истории грузинских племен 
на ранней стадии медиобронзовой культуры, Тбилиси, 
1961. 

43 А. А. Мартиросян, է՛յ</. այ/».. Էշ я 1—33• 
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/'/'/՚ կոմամբ и/ատ րաւ։ տված մարտական սայրին 

միացման մասում անի ևո անկյունաձև նստվածք 
(տախ. 2, նկ. 3, ՀՊՊԻ՝, դո։յք 1 2 3 6 / 8 2 ; ։ նման 

որս տկեր կարոդ էր աո ա յան ալ միայն կռման 

րնթացբո։մ։ Այդ ևդանակո։/ է պատրաստված և 

I՛ լա րի ։յ Հայտնաբերված տԼդասայրր (տախ. 2, 

նկ. 1 )։ Նույնր չի կարելի ասել միջին և ուշ բլան-

դի դարաշրջանին պատկանող դեղարդների մ ա ֊ 

։.ին։ I' տարբերաք!յուն վաղ բրոնգեգար յանների, 

միջին րրոնղի դարաշրջանի սկզբում Հանդես են 

գտ/իս ։իակ կաղապարներում ձուլված տերևաձև 

իւողովակակոթառ դեղարդներ, որոնց հնադոլյն 

՛բինա կր Հայտնի Է Հճաշենի 40 դամբարանից 

(տաի։. 2, նկ. 4 յ և իր ։լոպաՀեռներն ո։նի միջին 

/1 լղարիս։յան աոաջին Հորիդոնի նյութերում 

( մ . թ. ա. ճ ճ 1 ֊ ճ 1 ճ դ դ . բ , Այս նիզակի փոբր-ինչ 

կատարելագործված տեսակները Հայտնի են 

Կարմիր-Վանքից (տախ. 2, նկ. 5) և ավելի կա-

տարելագործված ս։ե и ակներով Կ իրովա կան ից 

(տախ. 2, նկ. 6 յ ու Ր՚րիալեթիի 15 հարուստ 

դամբարանաթմբերից (տախ. 2, նկ. 7)։ Վերջին-

ներս, ի տարբերություն Կարմիր-Վանքի XX— 

XVIII դարերով թվագրվող օրինակների, հայտ-

նաբերվել են XVI—XV դարերին պատկանող 

նյութերի հետ և իրենց համաժամանակյա զու-

գահեռներն են դտնում Ուգարիտ քաղաքի մշա-

կույթ ում՛'՝ I Սրանց համեմատությամբ Կաբինից 

(Էրղրում) ոչ հեռու գտնվող Քյ՚ոփրի-Քյոյ բնա-

կավայրի պեղումների ընթացքում Պ. Կ. Կուչին-

սկոլ հայտնաբերած գեղարդը (Պէ, գույք 17177յ 

բավական արխաիկ տեսք ունի։ Այս նմուշր 

Հայտնաբերվել է միգին բրոնգի դարաշրջան ի վեր-

ջին պատկանող նյութերի հետ ( մ . թ. ա. XV — 

АIV դ-ք՝Ղ> Պատրաստված լինելով կռման եղա-

նակով, այն ստացվել է եռանկյունաձև թերթ 

բրոնզից, որի երկար կողմերը ծալվելով իրար 

վրա, ձևավորել են գեղարդի կոթաոը, իսկ գա-

գաթային մասը մնացել է որպես մարտական 

։:այր։ Գեղարդը իր առանցքային մասում ունի 

երկկողմանի ՛ուռուցիկ երիզներ, որոնք զենքին 

լրացուցիչ ամրություն են հաղորդել։ Այդ երիզ-

ները ստացվել են նույնպես կռմամբ և պատրաս-

տվել մինչև կոթառի ծալվելը (տախ. 2, նկ. 8)։ 

Չնայած այս զենքը պատկանում է միջին բրոնզի 

50 Լ. Լ. Մնացւսկանյան, Լ&աշենի մշակույթ/։ զարգաց-
ման հիմնական էտապները, ՊՀԲ, 196Տ, М 2, էք 101ւ 

51 А. А. Мартиросян, "եշվ. " ՚ յ / « . , էշ в4—70, • 
52 նույն տեղում, էշ 73— 781 

դարաշրջանի վերջին, բայց պատրաստման եղա-

նակը ավելի բնորոշ է վաղ բրոնզի դարաշրջանի 

վերջի մետաղագործության ղարգացմ ան մակար-

դակին, հետևաբար այն կարելի է դիտել որպես 

վերապրոլկա յին դեն քաաեսակ։ Կռման եղանակի 

ետին պլան մղվելը ձուլման կողմից իր վերջնա-

կան ձևավորումն Ւ, ստանում միջին բրոնզի 

դարաշրջանում, իսկ ուշ բրոնզը բնորոշվում է 

ձուլման եղանակի վերջնական հաղթանակով։ Այս 

տեսակետից ուշ բրոնղեդար յան գեղարդները 

րաղմազան լինելով հանդերձ բացառություն չեն 

կազմում։ Կանգ չառնելով վերջիններիս ուսում-

նասիրության վրա, որն արդեն կատարվել է Ս. 

Ա. Եսայանի կողմիցл, նշենք միայն, որ դրանց 

մի մասի մարտական սայրր փետրաձև կամ տե-

րևաձև է և կենտրոնում ունի ցայտուն արտա-

հայտված երիզ։ Սրանց խողովակաձև կոթաոը 

Ներքևից վերև ճեղք ունի։ Այդպիսիք հայտնի են 

Լսաշենից, Լենինականից, Ր՚աքիայից, Կարմիր 

բլուրի նախաոլրարտական շերտից (տախ. 2, նկ. 

9 յ և Հայաստանի բազմաթիվ այլ վայրերից, որը 

և ցույց է տալիս դրանց տեղական արտադրանք 

լինելու փաստըՀայաստանում ավելի փոքր 

խումբ են կազմում տերևաձև մարտական սայր 

և ռելիեֆ գծերով զարդարված, խողովակաձև 

վւակ կոթաո ունեցող գեղարդները, որոնք բնորոշ 

են Արևելյան Վրաստանի մ. թ. ա. XII—X դարերի 

հուշարձաններին։ Այդպիսիք Հայաստանում 

առայժմ հայտնի են Ակներից, Մեծ-Չալից, Նոյեմ-

բերյանից, Արթիկից, Շամշադինից (տախ. 2, նկ. 

ւօ բ , 
Այս գեղարդները անխտիր պատրաստված 

են երկփեղկ կաղապարների մեջ։ Այդ երևում է 

ինչպես նրանց ուսումնասիրությունից (կոթառ-

ների վրա պարզ երևում է երկփեղկ կաղապարի 

միացումից առաջացած ձո։ լակաըը), այնպես էլ 

հայտնաբերված կաղապարներիցгл։ Դրանց հե-

տազոտությունը ցույց է տալիս, որ մետաղագոր-

ծը կաղապարի կոթառի մասում, նախքան մ ե ֊ 

•՝3 С. А. Есиян, ՜ւ՚շվ- աշխ., էչ 13-26։ 
5< А. А. Мартиросян, ՜եչվ. տշի., նկ. 49, 64, 67, աղ. 

0, %կ. 7, 
85 Ս. Ա. եսայան, Հ. Ա. Հովհաննիսյան, Դիլիշանի երկ-

րազիտական թանգարանի հնագիտական իրերի կատալոգ, 

էրևան, 1969, էշ 42, Ս. Ս. Տ ի լ ի ն գ ա ր յ ա ն , Նոյեմբերյանի 

շրջանի կիկլոպյան կառույցները, ՊՐՀ, 1968, № 1, Ակներից 

և Մեծ-Չալից հայտնաբերվածները պահպանվում են Պէ. 

գույք, ЛС 17033, 17068։ 

И В. И. Матющенко, К вопросу о бронзовом веке в 
низовьях р. Томи, СА., 1939, № 4, стр. 161, рис. 4, 1. 
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տաղր լցնելը, տեղաղըել է կավից պատ-

ըա ստված ձողը (որոշ օրինակների կոթառի 

ծայրամասում դեռևս պահպանված է թրծված 

ամուր կավահողը, որը մեծ դժվարությամբ է 

հանվում)։ Նման բարակ մարտական սայր և 

I՛ ո I ր բ պատերով կոթառ ստանալու համար մե-

տաղագործը նախապես տաքացրել է կաղապարը, 

որպեսզի հալված մետաղը հավասարաչափ տա-

րածվի և լավ լցնի կաղապարի բոլոր խորու-

թյունները։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ ձուլման 

եղանակը շատ երկար ուղի է անցել, որն առան-

ձին ցայտունությամբ է նկատվում վաղ բրոնզե-

դարյան կաղապարների ուսումնասիրության 

ընթացքում։ 

Ներկայումս հայտնի են կոթառավոր սեպաձև 

կացիններ ձուլելու համար նախատեսված երեք 

կաղապար։ Դրանք հայտնաբերվել են Շենգավ-

թից, Գառնիից և Նախիջևանի Քյուլթափա բնա-

կատեղիի 2-րդ շերտից'7։ Դրանցից Շենգավթինը 

(գույք 1442/4), որը թերի է պահպանված, 

պատրաստված է սպիտակ կրաքարից, որպես 

լցանցք ծառայել է կացնի ճակատային մասի 

առանցքային հանույթը (տախ. 3, նկ. 1 )։ Նույն 

երևույթն է նկատվում և Գառնիի կավե օրինակի 

(տախ. 3, նկ. 2) ու Ք յ ո լ լ ֊ թ ափ ա յից (տախ. 3, 

նկ. 3) պեղված նմուշների վրա։ Հետագա զար-

գացման ընթացքում այս կացինները աստիճա-

նաբար ձևավւոխվելով իրենց տեղը զիջում են 

կախակոթառ և խողովակակոթառ կացիններին, 

որոնք հարատԼլելով միջին բրոնղի դարաշրջա-

նում, դուրս են գալիս գործածությունից նույն 

ժամանակաշրջանում հանդես եկած սակրաձև 

կացինների ու ասիմետրիկ սակրերի կողմից։ 

Վերջիններս համեմատաբար մեծ լավ։երի իրան 

և աշխատաբերան ունենալով, նախորդներից 

57 Л. Л. Мартиросян, է'»'/՛ աւՒ• > էչ 25—28, Է. «Լ. հււսն-
դւսդյսւն, Գառնի, հատ. 4, Արեան, 1969, կ 36—39 1։ այլն։ 

Ս. Л. Абибулаев, Раскопки холма Кюль-тепе близ На-
хичевани и 195՜յ г., МИД, вып. 67, 1955, табл. III, рис. 8. 
Վերոհիշյալ կաղապարները ամենևին Լլ րրոնղի վաղաղույն 

փուլի արւ/ասիքը լենI Այդպիսին լինելու համար նրանք շատ 

են կատարելագործված։ Այդ կացիններին նախորդել են Մես-

խեթի-Տավախեթիը հայտնաբերվածները, որոնք պատ-

րաստված են կռելու եղանակովւ Դժբախտաբար, դրանք պա-

տահական դյ ուտեր են։ Т. Н. Ч ЦГШНШШШ.Ш, Т. И. Тч-

тишвили, О. С. Гамбашидзе, Археологические разведки 
в южных районах Грузни (Месхетн-Джавахетн) в 
1953—1955 г., СЛ., 1957, № 4, рис. 3 (7. 8) . 

տարբերվում են կոթառի ձևով, նախկին կացին-

ների՝ գործնականում քիլ արդյունավետ, կլոր 

անցքով կոթառները ձեռք են բերում ձվաձև 

տեսք։ Այս Հանգամանքը մատնանշում է տնտե-

սոթյան համընդհանուր զարգացումը, որն իր 

հերթին նախնադարյան մետաղագործին ստիպել 

է կատարելագործել արտադրատեսակներր։ 

Վերոհիշյալ կացինների կաղապարներր, բա-

ցառությամբ ուշ բրոնղի դարաշրջանում հանդես 

եկած սակրերի, Հայաստանում առայժմ չեն 

հայտնաբերված։ Այս բացը մասամբ լրացվում 

է պատրաստի արտադրանքի ուսումնասիրության 

ընթացքում։ Այսպես, Արարատյան դաշտավայրից 

հայտնաբերված կախակոթառ կացնի մակերեսր 

հետազոտելո լ ընթացքում ւգարզվեց, որ այն 

պատրաստվա о է նույնանման կաղաս/արի մեջ, 

ինչ և սեպաձև կացինները, տարբերությամբ, 

որ սրան լցանցք է ծառայել ոչ թե ճակատային 

մասը (այդտեղ նկատվում է կաղապարի ւիեղկե-

րի միացման տեղում առաջացած ձոլլակարի 

հետքը, որը ձգվելով ճակատային մասի աոանց-

բով, շարունակվում է կոթառի վրա), այլ կացնի 

ներքին կողմի բացվածքը, որտեղ և նկատվում 

է մետաղի թեթևակի ազատ նստվածք (տախ. 3, 

նկ. 4։ Գույք 751)։ Նման պատկեր կարող կ։ 

ստացվել միայն լցանցքի մասում հալված մե-

տաղի աղատ սառելուց, սեղմվելուց հետո։ Բացի 

վերոհիշյալ եղանակից, նման կացիններ ւգատ-

ը աստ ելու համար կիրառել են և մոմե մոգէւ/ներ, 

որոնք թույլ են տվել իրր ստանալ անթերի վի-

ճակում։ Այդ Է վկայում Էշերի ի Л? 4 դոլմենից 

հայտնաբերված կախակոթառ կացնի ուսոլմնա֊ 

սիրոլթյունր։ Ինչպես նշում են հետադոտողներր, 

Ա՛յդ կացնի մոմե մոդելը մետազագործր «ծեվ։ել 

Է կավավազային շաղախով։ Այնուհետև աստի-

ճանաբար չորացնելով և թրծելով ստացված կա-

ղապարը, վարպետր մոմից աղատված տաք կա-

ղա պարի մեջ Է լցրել մետաղը»՝*։ 

Խոսելով, սակայն, մոմե մոդելի կիրառման 

մասին, հարկ Է նշել, որ ա յղսլիսիք հիմնակա-

նում օգտագործվել են նուրբ և րարզ կազմու-

թյուն ունեցող իրեր և հատկաս/ես դարզեր պատ-

ր՛աստելու համար, հետևաբար դրանք ինչ-որ 

արդյունաբերական նշանակություն չեն ունեցել։ 

Գործիքների և զենքերի պատրաստման համար 

Փ. ТапаОзс. Т. Сакварелидзе, *#յ«/. աշխ., էք 24, 
աղ. 4, Ъ/լ. 2։ 
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Հիմնականը քարից և կավիը պատրաստված կա-

գ ա պ ա րն ն րն են, որոնք մետաղագործության զար-

գացման/։ զաղընթաց ավե/ի ու ավելի են կատա֊ 

րելաղործվելւ Այդ են մատնանշում թերևս իւողո-

վակակոթառ կացինների ուսումնասիրու թյուն-

ներր, որոնք։ Հանդես են ղա/իս վաղ բրոնղեղար-

յան մշակույթի վերքին փալում ( մ . թ. ա. 3-րդ 

Հաղ. վերջ յ։ Այսպես՝ Մարտանիի մոտ Ջոջ֊ 

Կոլոն դամ րարանամ, ե. Լալա յան ի պեղած 

կտցնի դննաթյան ընթացբում պարզվեց, որ այն 

ւղատրաստված Ւ, եղել երկփեղկ կաղապարում 

(զայբ № 7 5 9 / 6 ի Այդ նկատվում Է նրա թեբ 

ձալտկարից, "/'/' միաժամանակ մատնանշում 

կ նրա վւ եղկերի անհամաչափությունը։ Արա 

ւցանցրր նայնպես բացված կ եղել կացնի ճակա-

տային մ աս ամ։ Սակայն վերջինս, ի տարբերու-

թյան նախորդների, համեմատաբար փոքր չա-

վ՛եր կ ունեցել (կոթառի տակից սկսվող եռան-

կյունաձև մետաղի ազատ նստվածքը ընդգրկում 

I; ճակատային մասի կեսը. տախ. 3, նկ. 5)։ 

Այս հանգամանքը մատնանշում կ մետաղագործի՝ 

ւիակ կաղաս/արին անցնելու ձգտումը։ Չծավալ-

վելով կախակոթառ և խողովակակոթառ կացին-

՝>երի ղա գահ եռն երի քննության մեջ, որն կատար-

վել կ մի շարք հեղինակների կողմից (տե՛ս Հ. Ա. 

Մ արտիրոսյանի, Ս. Ա. Եսայանի, Է. Վ. Խան֊ 

գադյանի նշված աշխատանքներ/։), նշենք միայն, 

որ ասամնասիրաթյունները հետաղոտողներին 

հանգեցրել են այն կարծիքին, որ կախսւկոթ առ 

կացինների նշված տարբերակը չհանդիպելով 

հայկական լեռնաշխարհի և Կովկասի սահման-

ներից դուրս, մատնանշում են իր՝ տեղական 

մետաղամշակությանը յուրահատուկ արտա-

դրանքի առայժմ քիչ հայտնի նմուշներ էինելը։ 

1'նչ վերաբերում Է խողովակակոթառ կացիննե-

րին (Մարտունի, Լենինական, Աոլրմարի և այ-

լուր), որոնց նախատիպերը հանդիպում են 

Շամերի հին քաղաքներում, Իրանական սարա-

հարթում և աս/ա Կովկասոլմ, Կենտրոնական 

Ռուսաստանում և մերձդանուբյան շրջաններում, 

ցույց են տալիս նրանց տարատեսակների ներ-

թափանցման հայաստանյան ուղիները, որոնք 

Կովկասն ու Արևելյան Եվրոս/ան կաս/ում կին 

Առաջավոր Ասիայի հետ59< 

Լցան ցքի և կաղապարի լավագույն լուծման 

ուղղությամբ տարվող որոնումների մասին են 

տտ Л. Л. Мартиросян, ՜՚՚չվ- աշ/»., Էչ 40—41, 

[սոսում և միջին բրոնզեդարյան նյութերը։ Դա 

հատկապես ցայտուն նկատվեց ՛հավուրից և Կի-

րառականից հայտնաբերված սակբաձև կացին-

ների և ասիմետրիկ սակրի ուսումնասիրության 

րնթաց բում։ Այսպես, Նավարից հայտնաբերված 

երկու օրինակներից մեկի ( Л 2 0 7 6 , որը անա-

ղարտ կ մնացել), լցանցքլ։ նույնպես բացված կ 

եղել կացնի ճակատային մասում, որտեղ ոչ 

միայն բացակայում կին ձոլլակարերի հետքերը, 

այլև նեղ և երկար տարածության վրա պարզ 

դիտվում կին գաղաբշտիկ ների կուտակումներ 

(տախ. 3, նկ. 6)։ Լցանցքի վւոքրացման հաշվին, 

։իակ կաղաս/արի ստացման լավագույն օրինակ 

կ Կիրովականից հայտնաբերված ասիմետրիկ 

սակրը, որի լցանցքը նույնպես պատրաստված 

լինելով գործիքի ճակատային մասում, նախորդ֊ 

ների համեմատությամբ նեղ և փոքր կ եղել 

(ընդամենը 2 սմ)։ Միաժամանակ ելնելով գոր-

ծիքի բարդ տեսքից, պետք կ ենթադրել, որ այն, 

ի տարբերություն նախորդ բաց և կիսաւիակ 

կաղապարների, զբաղեցրել կ որոշակի երկարու-

թյամբ միջանկյալ տարածություն (տախ. 3, 

նկ. 7 յ , որը և ցույց կ տալիս լրիվ փակ կաղա֊ 

ս/ա/՚ի գործածության փաստը միջին բրոնզի դա-

րաշրջանում (գույք Л? 1960/1)։ Նման կաղապարի 

առկայությունն իր հերթին ենթադրել Է տալիս, 

որ մետաղագործը արդեն լուծել Էր գազանցքի և 

օդանցքի խնդիրը։ Այդ են վկայում ուշ բրոնզե-

դարյան սակրերի պատրաստման համար նախա-

տեսված կաղապարները, որոնց վրա (հիմնա-

կանում թևերի ծայրերին կամ կոթառի եզրերին) 

բացված են գազերի ելքի համար փոքրիկ անց-

քեր։ Ինչ վերաբերում Է նրանց լցանցքին, ապա 

այն ունենալով փոքր տրամագիծ (մեծ մասամբ 

1 սմ), գտնվում Է կոթառի մեջքին։ Սակայն 

քցանցքի վ ՚ ՚ ՚ ք ր չափերն իսկ ցույց են տալիս 

հալված մետաղի բարակ շիթով լցվելը կաղապա-

րի մեջ։ Նման կաղապարներ հայտնի են Լճաշե-

նից, Լենինականից, Թեյշեբաինիի նախաուրար՛ 

տական շերտից, Շամխորից, Դմանիսիի շրջանի 

4-անթիադի գյուղից, Նացարդորայից (տախ. 3, 

նկ. 8-10)ю։ Ի տարբերություն անհամաչավ։ 

" А. А. Мартиросян, նշվ. աչի., Էչ 123, ՛եկ. 49, 73, 
А. А. Нессен, նշվ. աշխ., Էշ 144\ А. Калантар, Открытие 
поселенки дохалдского периода близ Лспниакана, 
ПИДО, 1937, № 9—10; Г. Б. Абалишвили, Древний 
очаг металлургии в Квемо-Картлн, Сообщ. АН ГССР. 
Тбилиси, 1968, № 2, стр. 508—509. 
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սակրերի, որոնք արտադրվելով տեղում, պատ֊ 

կանել են հին արևելյան տիպին, ուշ բրոնզեդար-

յան սակրերը, հանդիսանալով կիրովականյան 

միջին բրոնզեդարյան օրինակի հետագա զար-

գացման արգասիքը, չեն հանդիպում Կովկասյան 

լեռնաշղթայից հյուսիս և Արաքս գետից հարավ 

ընկած տարածություններում, Հետևաբար միջին 

բրոնզեդարյան «մետաղամշակության բնորոշ և 

կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ գրեթե 

վերջնականապես ձևավորվում են տեղական ար-

տադրության գործիքներն ու զենքերը, որոնք 

կատարելագործված ձևով հանդես են գալիս ուշ 

բրոնզեդարյան կոմպլեքսներում, որպես Հայկա-

կան լեռնաշխարհի մետաղամշակության միան-

գամայն ինքնատիպ արգասիքներ»*՝։ Դրա լավա֊ 

ււույն ապացույցը կարող են հանդիսանալ սակ-

րերը, որոնք ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարա-

շրջանում հանդես են գալիս մի քանի խմբերով 

ո։ ենթախմ բերով։ Դրանք տարրեր տեսանկյուն-

ներից ուսումնասիրվել են Ա. Ա. Իեսսենի, 

Ր. Ա. կոլֆտինի, Հ. Ա. Մ արտի րո и յանի, Տ. Լ 

Խաչատրյանի, Ա. Ա. Եսայանի և այլոց կող-

մից61։ Նկատենք, սակայն, որ սակրերը դեռևս 

ձևաբանորեն չեն տեղայնացված։ Այնինչ նման 

մոտեցումը թույլ է տալիս վեր հանել Հայաստա-

նի ուշ բրոնզեդարյան մետաղագործական հիմ-

նական կենտրոնների թողարկած արտադրանքի 

հիմնական տարածման սահմաններն ու ազդեցու-

թյան ոլորտները։ 

Հետևելով Հ. Ա. Մարտիրոս յանի տված 

թվագրությանը63, Հայաստանից հայտնաբերված-

ները դասակարգում ենք ժամանակագրական 

երեք և ձևաբանական չորս խմբում։ Դրանցից 

ամենս։տարածվածր առաջին խմբին պատկանող-

ներն են։ Ունենալով որոշ ձևաբանական առանձ-

նահատկություններ, այս խմբին պատկանողները 

իրենց հերթին բաժանվում են հինդ ենթախմբի։ 

61 ոՀայ յ п ч п,/ ր ղի պատմությունս, հատ. 1, Երևան, 1&71, 

՛Հ 1701 
02 А. Л. Иессеи, նշվ. աշխ., քարտեզ До 5։ 1Տ. А. Кцф-

тин, К вопросу о древнейших корнях грузинской куль-
туры на Кавказе , В Г М Г , т,. X I I — В , Тбилиси, 1944, стр. 
333, А. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 102, 116, С. А. Есаян, Оружие и военное дело..., 
стр. 35—40, Т. С. Хачатрян, Орудия труда эпохи позд-
ней бронзы н раннего железа Армении, Т Г И М А , т. 5, 
Ереван, 1959, стр. 246. 

63 А. Л.Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 102, 116. 

կճաշեն յան կամ առաջին ենթախմբի սակրերը 

հանդես գալով մ. թ. ա. XIV—XIII դդ. մեջքի մա-

ռում ունեն փոքրիկ ելուստ-կոճակով օժտված 

անզարդ կոթառ, որը կարճ վզիկով անցում է 

կատարում փռված տեսք ունեցող կիսակլոր 

աշխատաբերանին։ Վերջինս ունի բութ, թեթևա-

կի վեր բարձրացող թևիկներ։ Այս ենթախմբին 

ւդատկանողներր տարածվում են Ախուրյան — Մին-

գեչաոլբյան ջրմբ. — Ալազանի — Քուռ գետերի միջև 

ընկած տարածքում։ Վրաստանից և Ադրբեջանից 

հայտնաբերվածները ի տարբերություն Հայաս-

տանից՝ մ. թ. ա. XIV—XIII դարերով թվագրվող 

նմուշների (կճաշեն, Արթիկ և այլն. աղ. 3, նկ. 

11, 12ք\ ավելի կատարելագործված տեսք 

ունեն (ձգված աշխատաբերան, բարձր վզիկ ), 

որը բնորոշ կ զարգացման ավելի ուշ շրջանի 

սակրերին (տախ. 3, նկ. 13)։ Այդ են վկայում և 

նրանց ուղեկցող նյութերը, որոնք թվագրվում են 

մ. թ. ա. XIII—XI դարերով, 

Երկրորդ ենթախմբին պատկանող սակրե-

րը հանդես են եկել մ. թ. ա. XII դարում, ունեն 

վերջնականապես ձևավորված, կիսաշրջանաձև, 

կտրած թևիկներով աշխատաբերան, որր կոթա-

ռին է մի անում նեղ և համեմատաբար բարձր 

վզիկով։ Կոթառը իր մեջքամասում ունի կոճակ֊ 

ելուստ, որի հիմքից մինչև վգիկր ձգվում կ 

ուռուցիկ զարդանախշ։ Կոթառների եզրեբր անեն 

ուռուցիկ եզրագծեր, իսկ ուսերլ։ վեր են բարձ-

րացված (տախ. 3, նկ. 14)։ Այս ենթախմբին 

պատկանողները հիմնականում տարածված են 

Ախուրյան — Մ աշավեր — Քուռ—Գյանջա-չայ գետե-

րի միջև ընկած տարածքում, որը և մատնանշում 

է նրանց՝ Հայաստանին բնորոշ արտազրւոնք 

լինելու փաստր։ 

Սակրերի երրորդ ենթախմբին պատկանողնե-

րը, հանդես գալով երկրորդի հետ միաժամանակ, 

նախորդներից տարբերվում են ավելի նուրբ և 

կատարելագործված ձևերով (համեմատաբար նեղ 

և ձգված աշխատաբերան, ձևավորված կոթառ և 

այլն), Չնայած այս ընդհանուր գծերին, այնուա-

մենայնիվ այո ենթախմբում դասվողները անեն 

64 А. О. Мницакинян. Раскопки курганов на побе-
режье оз. Севан в 1956 г., СЛ., 1957, № 2, стр. 148, 
рпс. 6; Т. С. Хачатрян, Материальная культура древне-
го Артнка. Ереван, 1963, стр. 57, табл. III, рис. I. 

05 Г. А. ЛомтатиОзс, Результаты изучения Тбилиси, 
СЛ., 1959, Л» 4, стр. 62. Д. Л. Коридзе, К истории колх-
скоП культуры, Тбилиси, 1905, стр. 20, рис. 9, 22. 
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և որոշակի տարբերություններ, որոնց շնորհիվ 

դրանը կարեքի է ստորաբաժանել առանձին տար-

բերակներիI Այսսքես, երրորդ ենթախմբի гши 

տարբերակին պատկանոգ1յերր անեն կիսաշրջա-

նաձև, սար թևիկներուէ ավարտվող բերաններ, 

որոնք նեղ, դեղեցիւկ վղիկով միանամ են կոթա-

ռին, որբ ասի կենտրոնական մասում ունի 

կոճակ-ելաստ, իսկ կոթառի երկու երեսներին՝ 

Т ֊ ա ձ և ուռուցիկ ղարդանախշ, որբ չի նկատվում 

նախորդ ենթախմբերին պատկանող և ոչ մի 

ք.րինակի վրա (տախ. 3, նկ. 15)։ Այս տարբե-

րակին պատկանողները, ի տարբերության նա-

խորդների, ավելի տարածված են Քուռ—Դեբեդ— 

Սպստև դետերի միջև ր նկած շրջանում, դրանով 

իսկ մատնանշելով հւլոր մետաղադործական 

օջախի առկայության լի աստր Ալավերդի — Ախ֊ 

թալա պղնձահանբերի շրջանում։ Հաշվի առնելով 

այս հանդամանքր, Համաձայնվելով Հ. Ա. Մար-

տիրոսյանի Հետ, նսլատակաՀարմար ենք գտնամ 

սակրերի այս տարբեբակր անվանել Ալավերդի — 

Ակներ յան1'՝։ Սակայն այս տարբերակին պատկա-

նողն!։ րբ, լայն տարածում գտնելով նշված շրջա-

նում, Հանդիպում են և կոլխիդյան մշակույթին 

պատկանող նյութերի Հետ (Մերս, Մեխչիս-Ցի-

խե)''7, դրանով իսկ մատնանշելով Լոռվա մետա-

ղագործական օջախի ազդեցության ոլորտներր։ 

Մ յաս կողմից էլ այս Հանդամանքր ենթադրել է 

տալիս, որ Ախուրյան — Քառ, Հավանական է և 

/Հորոխ գետերի միջև րնկած տարածս։ թյունր 

Հանդիսացել է տարբեր մշակույթների շ ւիման 

շրջան։ 

Երրորդ ենթախմբի (Гբս տարբերակին պատ-

կանողները նախորդից տարբերվում են ավելի 

ձգված աշխատաբերանով, ինչպես և ղուրկ են 

կոթաոի ասի մասում եղած կոճակ-ելոլստից 

(տախ. 3, նկ. 16)։ Սակրերի այս տարբերակը 

Հիմնականում տարածված Է Քուռ—Ալազան գե-

տերի միջև։ Որոշ վերապաՀաթ յամ բ այս տար-

բերակի մեջ ենք դասում Ախթալայից, Կ ո թիից և 

Նոյեմբերյանից (տախ. 3, նկ. 17-19)'* հայանա֊ 

բերվածները։ Այս օրինակները մի կողմից ունե-

նալով ուղիղ կամ էիոքրիկ կորությամբ ուսերով 

01 Л. Л. Мартиросян, "եչվ, աչի,., Էշ юг, 110, 
117 Л. А. Исссен, է>շ«/. էչ 140, 
п" А. А. Мартиросян, "եշվ. « ՛ շ / » . , աղ. ւг, տ, Էչ 

ИВ, С. Л. Есаян, նշվ. աշխ., աղ. 6, նկ. Տ, Էշ 37, I). I). 
Ս||||ւքւ(]Աւո|աքւ, նշվ. աշխ., նկ. 13—14, տախ. 1։ 

կոթառ (այս գծով նրանք մոտենում են ոբ» 

տարբերակի սակրերին), մյուս կողմից օժտված 

են ավելի փռված տեսք ունեցող աշխատաբերա-

նով, որով և Հակվում են «ա» տարբերակի 

սակրերի կողմը։ Այս գծերը հաշվի առնելով 

միայն պայմանականորեն ենք սրանց դասում 

Ոբյւ տարբերակի մեջ, համարելով դրանք ավելի 

շուտ նշված տարբերակների փոխազդեցության 

արդյունք։ 

Երրորդ ենթախմբի ոգս տարբերակին պատ-

կանողները թվագրվելով մ. թ. ա. XI—X դարե-

րով և նույնությամբ կրկնելով «բյ> տարբերակի 

ւևը, նրանից տարբերվում են միայն Т-աձև 

ա ռուցիկ զարդանախշի բացակայությամբ։ Դրա 

վւոխարեն սրանք իրենց կոթաոի և աշխատաբե֊ 

բանի կենտրոնական մասում ունեն չնչին ուռու-

ցիկություն (տախ. 3, նկ. 20)։ Սրանք հիմնակա-

նում տարածվում են Մեծ Լիախվե և Ռիոն գետերը 

միջև, որը և ցույց Է տաքիս նրա Հարավ—օսեթա-

կան մշակույթին հատուկ լինելր։ 

Չորրորդ ենթախմբին պատկանողներր 

բնդհանոլր գծեր ունենալով նախորդ ենթախրմ-

բին պատկանողների հետ (կոճակ֊ ելա ստի 

առկայությանը կոթառի մեջքամասոլմ, կոթաոի 

եզրային ուռուցիկություն, կտրված թևերով կի-

սաշրջանաձև աշխ ա տ ա բերան ), ունեն և տարբե-

րություններ։ 

1. Աշխատաբերանները ավելի փռված են, 

որոնց թևերը վեր բարձրանալով աստիճանաբար 

կլորանում են և թեքվում դեպի վզիկը։ 2• Վգիկը 

կարճ Է և լայն։ 3. Կոթառը, որն ունի թեք ուսեր, 

իր մեջքի մասում ավելի լայն Է՝ համեմատած 

նրա վղիկի լայնության հետ (տախ. 3, նկ. 21)։ 

Այս ենթախմբին պատկանողները Հիմնականում 

տարածվում են Քառ—Դարդ ար֊ չայ—Գյանջաչայ 

դետերի միջև, դրանով իսկ մատնանշելով նշված 

տարածքում գործող մետաղագործական օջախի 

առկայությունը։ 

Հինգերորդ ենթախմբին սրստկանողներր, 

որ ներկայումս Հայտնի են երկու օրինակով 

(Քաջաբանից և ՇիկաՀողից), կոթառի ձևով 

նույնությամբ կրկնում են նախորդին (թեք ուսեր 

և մեջքի մասում Համեմատած ստորինի Հետ 

ավելի լայն կոթառ), տարբերվելով նրանից աշ-

խատաբերանի ձևով (տախ. 3, նկ. 22)։ Ելնելով 

\կառա ցվածքա յին առան ձնաՀատկոլթյ աններից 

ենթադրում ենք, որ Զանգեզուրամ գոյություն Է 

ունեցել լոկալ մշակութային օջախ, որի սաՀման-
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Ները ներկայումս, նյութերի սակավության պատ-

ճառով հստակ լեն գծագրվում: 

Երկրորդ խմբին պատկանողները, ի տար-

բերություն աոաջինից, Իրենց կոթառի մեջքի մա-

սում ունեն սեպաձև ելուստներ, իսկ աշխատաբե֊ 

բանը և վղիկը նույնն են ինչ և առաջին խմբին 

պատկանողները, նման սակր հայտնի է Լճաշե-

նից և թվագրվում է մ. թ. ա. X I V ֊ X I I I դարերով 

(տախ. 3, նկ. 2 3 Բ , Այս օրինակը որոշ չափով 

նմանվում է Խատուշաշի դարպասներից մեկի 

վրա քանդակված, Րեշուբ աստծո ձեռքում 

բռնածին70« նման սակրեր հայտնի են Խանլարից 

ու Կիրովաբադից7՝, իսկ Րեյշեբաինի քաղաքի 

նախ ա ուր արտ ական շերտից հայտնաբերված է 

այս խմբին պատկանող սակրի քարե կաղապա-

րըՉնայած այս սակրերը պատկանում են ընդ-

հանուր արևելյան տիպին, բայց նրանց մի 

շարք մանրամասների տարբերությունները ցույց 

են տալիս, որ սրանք բոլորն էլ պատրաստված 

են տեղում™, նույնը կարելի է ասել և Արթիկից 

հայտնաբերված երկու փոքրիկ սակրերի համար, 

որոնք և դասում ենք սակրերի երրորդ խմբի մեջ, 

չնայած դրանք որոշ մ անրամ ասներով տարբեր-

վում են իրարից (տախ. 3, նկ. 24, 25 )7*։ 

Չորրորդ խմբին պատկանողները ունեն կրր-

կընակի աշխատաբերան, որով հակվում են 1/րե-

տե֊միքենյան և ընդհանրապես էգեյան մշակույ-

թին պատկանող սակրերի կողմը, տարբերվելով 

նրանցից ինչպես աշխ ատ ա բեր անի, այնպես էլ 

կոթառի որոշ մ անրամ ասներով. Հաշվի առնելով 

այս հանգամանքը, մենք առայժմ ձեռնպահ ենք 

մնում որևէ ենթադրություն անելուց։ նման սակր 

հայտնի է Խանլարից (տախ. 3, նկ. 26)՝", բայց 

այդպիսիք անկասկած գործածվել են և Հայաս-

տանում, որի մասին է վկայում Այրումից հայտ-

м Լ. Մնաս ականյսւն, Լճաշենի մշակույթի զարգացման 
հիմնական էտապները, նկ. 16ւ 

" Н. Д. Флиттнер. Культура п искусство Двуречья, 
стр. 226. 

71 Я. И. Гуммель, Погребальным курган № 1 около 
Елеиеидорфа, Изд. Аз. ГНИИ, 1931, таил. V, стр. 33, 
ИАК, вып. XII, стр. 52. 

73 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаинп, стр. 54, 
рнс. 25. 

7 3 Հ. II. Մարտիրոս յան, Ուշ բրոնզեդարյան բնակա-
վայրեր և դամբարանադաշտ!,ր, вՀայաստանի հնագիտական 

հուշարձաննԼրր», պրակ 2, երևան, 7969, էշ 28ւ 
74 Т. С. Хачатрян, V/- -г/»•. էչ зв, Ч- я, *՛ 
7 5 Я . И. Гуммель. '՛շ՛/. աշխ-, էչ 33, աղ. в, 

նաբերված այսօրինակ կախիկր (տախ. 3, նկ. 

2 7 ) ո , 

Հանրագումարի բերելով տարատեսակ կա-

ցինների, սակրերի, ինչպես և դրանց կաղապար-

ների ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

տեսնում ենք, որ մետաղագործը կաղապարի 

լբանցքի փոքրացման հաշվին ձգտել է ձեռք բե-

րել փակ կաղապար։ Այս որոնումներին ականա-

տես ենք լինում վաղ բրոնղի դարաշրջանից րս-

կըսած. Դրա լավագույն ապացույցը կարող են 

հանդիսանալ կաց ին֊քլոլն գն ե րը, որոնք ինչպես 

նշվեց վերևում, հայտնաբերվել են Ալավերդուց 

(տախ. 2, նկ. 11), Լենինականից (տախ. 2, նկ. 

12), Ջրաշենյան գանձից (տախ. 2, նկ. 13-19) և 

այլ վայրերից։ թվարկվածներից Ալավերդուց 

հայտնաբերված օրինակը չնայած պատրաստվե-

լուց հետո կռվել էր (հետևանքը եղել էր ձուլակա-

րերի անհետացումը), բայց կոթառի երկու կող-

մերում պարղ երևում էին եռանկյան տեսքով 

մետաղի ազատ նստվածքները, որոնք և ցույց են 

տալիս մետաղի միաժամանակյա լցվելը կոթառի 

երկու կողմերում եղած բացվածք-լցանցքներից։ 

Կաղապարների աստիճանական զարգացման 

այս ընթացքին ենք ականատես լինում և հարթ 

տապարիկները ուսումնասիրելիս։ Դրանցից վաղ 

բրոնզի դարաշրջանին պատկանող).՛երր խոշոր 

չավ/ևրով, լայնացող աշխատաբերան և Ա՛զիզ 

իրան ունեցող գործիքներ են, որոնք հայտնի են 

բազմաթիվ վայրերից։ Ինչպես ցույց են տվել 

ղրանց պատմ ա-հն ագիտ ական համեմատություն-

ներր, Հայկական լեռնաշխարհր սերտորեն կապ-

ված լինելով Միջադետքի հետ և հանդիսանալով 

հինարևելյան մշակույթի մի տեղական օջախ, 

այսօրինակ գործիքների արտադրության խոշո-

բադույն կենտրոններից մեկն է եղել17։ Դրա լա-

վագույն ապացույցներից մեկն է Ջրաշենի վերս֊ 
/՝1'7.1ա1 գանձր, որտեղ հարթ տապարիկները 

(թվով 10 հատ) ուղեկցված են կտցավոր և կախտ-

կոթառ կացինների մեծ քանակով ու տարբերակ-

ներով, որբ և կրկին հավաստում է նրանց տե-

ղական արտադրանք լինելու սւկնհայտ ՛ի աո ար՛* լ 

к Հ. Մնացականյսւն, Արձանիկները համր շեն, «Սովե-
տական գրականություն», 1969, N 7, էշ ИЗ, նկ. 10, 

Հմմտ. յ. ւէբ Могкап. Ьа ргё1и.ч(о1ге 0г1еп1а1е, I. III, 
РаПя, 1927, նկ. տ30(տյ, էչ гзе, 

71 А. А. Мартиросян, А. О. Мнацаканян,՝>՚շվ. "՛շի՛., 
էչ / з а - 127։ 

78 նույն տեղում, էշ 127։ 
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1հոււ1։րււ1 Հրաշենից հայտնաբերված հարթ տա֊ 

Ոքարիկների մասին, հարկ է նկատել, որ ղրանը 

մեկ երեսը, ի տարբերության մյուսի, ոչ թե 

ւրիվ Հարթ է, այլ անի թեթևակի ուռուցիկու-

թյան, որն ինբնին խոսում է մ իւս վ։ եղկ, բաց կա-

ղապարի գործածութւան մասին (ս.սխ. 4, նկ. 

/•4)ւ Նույնը չի կարելի ասել միջին բրոնզեդար-

յան տապալւիկների մասին, որոնցից Կիրովակա-

նի Հարուստ զամ բա բան աթ մ բերից Հայտնաբեր֊ 

վա ծբ պատրաստված է փակ կաղապարում։ Այն 

անի լայն աշխ ատ արեր ան, որը Համարյա ուղիղ 

իրանով լայն կոթին է միանում չնչին թերության 

ունեցող ուսերի միջոցով (տախ. 4, նկ. 

Դժվար չէ նկատել, որ այս գործիքը անի բավա-

կան նախնական տեսթ։ Իրոք, եթե մտովի անջա-

տենք նրանից կոթր, ապա կստանանք Ջրաշենից, 

Կարագից"" և այւ վայրերից Հայտնաբերված վաղ 

բրոնզեդարյան տապարիկն երի կրկնօրինակրւ 

Սակայն Հետագա զարգացման րնթացքոլմ, ինչ-

պես այդ երևում է Անդրկովկասի ուշ բրոնզեդար-

յան տարրեր ս/եղավայրերից Հայտնաբերված 

տապարիկների ուսումնասիրության ժամանակ, 

դրանք ձեոք են բերում ուրույն դծեր, բաժանվե-

րւվ մի քանի տարբերակների։ Դրանցից լրճա֊ 

շեն յան կամ աոաջին տարբերակը, Հանդես գալով 

Հայաստանում Լճաշենի ավագ խմբին պատկանող 

սակրերի Հետ ( մ . թ. ա. XIV—XIII դդ.)Տէ, գոտկա-

մասի եր կա. կողմերից անի նեղացող իրան, թե-

թևակի կլորացող աշխ ատ ա բերան և փոքր-

ինչ վեր բարձրացող ուսեր (տախ. 4, նկ. 6)։ Տա-

ս/արիկների այս տարբերակը Հիմնականում 

րնդգրկում է Ախուրյան — Մինգեչաուրի ջրմբ.— 

Ա.լազանի—Քառ դետերի միջև ընկած տարածքը։ 

Հարթ տապարիկների երկրորդ տարբերակը 

գոյատևելով մ. թ. ա. XIII—IX դարերում, Հան-

դես է գալիս երկու ենթատեսակով։ Դրանցից 

առաջինը անի լայն, գրեթե կիշաշրջանաձև աշ-

խ ատտբերան։ Այս տարբերակին պատկանող 

գործիքների մի մասի իրանբ բավական նեղ է և 

71 Л. Л. Мартиросян. Армения и эпоху бронзы..., 
стр. (54—65. 

80 НашИ Ко.чау, Кета1 Тиг/ап, Еггишгп-Кагпг Ка-
շ|տ1 Кароги, Тйгк Աւ՝1հ Кигиши Ве11е1еп, XXIII, 91, Ч -
17Տ, զ 409, 

81 А. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 101—113; А. О. Мнацаканян, Раскопки курганов 
на побережье оз. Севан в 1956 г., СА., 1957; № 2, 
Т. С. Хачатрян, Материальная культура древнего Арти-
ка, Ереван, 1963. 

գոգավոր, իսկ մ յուսներինը՝ ուղիղ։ Իրանը վեր 

բարձրանալով աստիճանաբար ձեռք է բերում 

г-րոշ կլորություն և ձևավորելով ուղիղ ուսիկներ, 

միանամ է կոթին (տախ. 4, նկ. 7-8)։ Ի տարբե-

րություն սրանց, երկրորդ ենթատեսակին պատ-

կանողները, թվագրվելով մ. թ. ա. XII — .V դարե-

րով^1, ունեն լայն կոթ, որը եզրային սուր ելուստ-

ներ Հիշեցնող ուսիկներով անցում է կատարում 

դոտկամասում երկու կողմերից նեղացող իրանին։ 

Վերջինս աստիճանաբար լայնանալով ավարտվում 

է կիսակլոր աշխատաբերանով (տախ. 4, նկ. 9)։ 

Հետևելով այս ենթատեսակների տարածման 

սաՀմաններին, նկատում ենք, որ առաջին ենթա-

տեսակին պատկանողները տարածվում են 

Ախար յան — Քուռ— Դաբգար-չա յ — Հա գա բու գետե-

րի միջև ր նկած տարածքում, իսկ երկրորդ ենթա 

տեսակր բնորոշ է կոլխիդյան մշակույթին։ 

Երրորդ տարբերակին պատկանո։ղները, ընդ-

հանուր գծեր ունենալով 2-րդի հետ (լայն, Հա-

մարյա կիսակլոր աշխատաբեբան, նեղ և կարճ 

կոթ), զգալիորեն տարբերվում են նրանցից 

ինչպես ուսերի կաոուցվածքով, այնպես էլ, 

որոշ դեպքերում, իրենց ձևով։ Սրանց իրանը 

նեղ և գոգավոր լինելով Հանդերձ, երբեմն 

զոտկամ ասում անի եռանկյունաձև ելուստներ։ 

Ի տարբերություն նախորդ օրինակների, սրանց 

իրանբ դեպի կոթր բարձրանալով աստիճանա-

բար լայնանում է և ձևավորելով թևիկներ, սուր 

անկյան տակ միանամ է կոթին (տախ. 4, նկ. 

10)։ Թվագրվելով մ. թ. ա. XII—X դարերով, 

այս տարբերակին պատկանողները Հիմնականում 

տարածվում են Հարավային Օսեթիայամ։ 

Փոքրիկ խումբ են կազմում չորրորդ տարբե-

րակին պատկանող տապարիկները։ Հայտնա-

բերված լինելով սակավաթիվ վայրերից, սրանք 

առաջին տարբերակին պատկանողներից տար-

բերվում են կիսալուսնի տեսք ունեցող գլխամա-

սով, որը կարճ և նեղ վզիկով միանում է իրանին 

(տախ. 4, նկ. 11)։ Այս տարբերակր Հայտնա-

բերված լինելով մ. թ. ա. XII—XI դարերին 

ւգ ատ կան ող նյութերի Հետ, Հիմնականում տա-

րածված է Դե բեղ—Աղստև գետերի միջև'*։ Նման 

83 Д. Л. Коридзе, К истории колхской культуры, 
Тбилиси, 1965. 

81 Б. В. Техов, К истории изучения памятников 
эпохи энеолита и бронзы в нижнем течении реки Боль-
шой Лнахвп, Тбилиси, 1963. 

84 Л. А. Мартиросян, նչվ. աշխ., աղ.։ 12, %կ. ?— 4, 
Ս. Ս. Չիլ|ւնզարյւսն, նշվ. աշխ., տախտակ 1։ 
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տապարիկի մեկ օրինակ է հայտնի Դաղստանի 

Ջոխ գյուղից*։ Այո հանգամանքր մատնանշում 

է Ալավերգո. լոկալ մետաղագործական օջախի 

առկայությունը, ցույց է տալիս նրա սերտ շփման 

փաստը կայաքենդ-խորոչոևյան մշակույթը ըս֊ 

տեղծած ցեղերի հետ։ 

Վերջապես տապարիկների հինգերորդ տար-

բերակը, ըստ երևույթին առաջ գալով առաջին 

և երրորդ տարբերակների միաձուլումից (իրանի 

Լ կոթառի ձևը փոխառնված է առաջին, իսկ 

եռանկյունաձև ելուստը՝ երրորդ տարբերակից, 

տախ. 4, նկ. 12), հանդիպում է տարբեր մըշա֊ 

կույթների շփման շրջաններում։ 

Անդրադառնալով ուշ բրոնզեդարյան տապա-

րիկների պատրաստման տեխնոլոգիային, նկա-

տենք, որ դրանք անխտիր ստացված են փակ 

կաղապարների միջոցով։ Քարից պատրաստված 

այդպիսի կաղապար, թերի պահպանված վիճա-

կում, հայտնաբերվել է 1936թ. Մ ոլխաննաթ-թա-

փայի պեղումների ընթացքում։ Այս օրինակի 

լցանցքը պատրաստված է տապարիկի կոթի մա-

սում, որը և ցույց կ տալիս երկրորդ փեղկի առ-

կայությունը (տախ. 4, նկ. 13)м։ Նույն երևույ-

թրն կ նկատվում և տապարիկների ուսումնասի-

րության ընթացքում, որոնց վրա որոշակի երևում 

են ձուլակարերի հետքերը։ Հետաքրքիր է այն, 

որ որոշ օրինակների մոտ ձուլակարր անցնում 

կ անմիջապես տապարիկի եզրով։ Օրինակ, 

Ակներից"՚ հայտնաբերված հարթ տապարիկ/1 

ուսումնասիրելիս պարզվեց, որ մետաղր [ցվել կ 

նրա կոթառի մասից (այդ երևում կ ինչպես կո-

թառի վրա պահպանված կոտրված լցանցքի 

տեսքից, այնպես կլ ձու լա կ արից, որը գտնվում կ 

անմիջապես իրի հարթ երեսի եզրին)։ Այդ ցույց 

կ տալիս, որ նրան հակառակ փեղկ է ծառայել 

քարե հարթ սալիկը։ Հավանական կ ենթադրել, որ 

այդ գործիքր ձուլվել կ այնպիսի կաղապարի 

մեջ, որի մյուս երեսներին նույնպես պատրաս-

տված են եղել այլ իրերի կաղաս/արներ։ Հավա-

նական է, որ մետաղագործը մեկ անգամից կ 

կաղապարների մեջ /ցրել հալած մետաղր՝ շահե-

м В. И. Марковым, Дагестан н Горнам Чечня ո 
древности, М., 1909, стр. 100, рнс. 4Ь (8). 

Ь. ՐայրւււրւյյտՏ, Աշխատանքի ղործիքներր հին 

Հայաստանում, «Տեղեկագիրս, 1938, քէ 1, նկ. 10.9։ 

Т. Хачатрян, Орудия труда эпохи поздней бронзы и 
раннего железа Армении, ТГИМА, т. 5, стр. 245. 

" ОАК, 1894, т. IV, А. А. Мартиросян, Армения в 
эпоху бронзы..., табл. XI, рис. 4. 

լով ժամանակը և խնայելով վառելանյութը։ Այս 

ենթադրությունը հաստատվում կ նաև Գանթիադի 

41ոլՂՒօ Հայտնաբերված կաղապսւրր ոլսոլմնա-

սիրելիս, որի մեկ երեսին պատրաստված կ 

սակրի, իսկ մյուս երեսին՝ հարթ տապարիկի մ ո ֊ 

գ ե ի 

Մետաղագործության ասպարեզում տեղի 

րլնեցող տեխնիկական առաջընթացը բացահայ-

տելոլ, ինչպես և Հայաստանի արհեստագործոլ-

թյան կապերը հարևան երկրների հետ պարզելու 

գործում, մեծ նշանակություն ունի նաև դաշույն-

ների ու սրերի ուսումնասիրությունը*Տ: 

Դաշույնների ամ են ան ախն ական ձևր, որ 

հանդես կ գալիս դեռևս վաղ բրոնզե դարաշրջա-

նից՝ տափակ, եռանկյունաձև կամ տերևաձև 

շեղբոլէ, թեք ուսերով և նեղ, երկար պոչով զենք 

կ (տախ. 5, նկ. 1 )։ Դրանք, ինչպես ցույց են տա-

լիս ուսումնասիրությունների արղյունքներր, 

"կդբից ձուլվել են և ապա ենթարկվել սառր 

կռման։ Սակայն իրերն հաջորդական սառեցման 

(ներքին լարվածությունը հանելու համար) չեն են-

թարկվել90։ Այս դաշույնատեսակր փոքր-ինչ կա-

տարելագործված տեսքով հարատևում կ և ուշ 

բրոնզի դարաշրջանում։ Արանք ունեն րնդերկայ-

նական միջանկյալ ողով շեղբ և երկար լեղվակ, 

"րի վրա երբեմն անցքեր են արված դաստակի 

գամերի համար (տախ. 5, նկ. 2)։ 

Խոսելով վաղ բրոնզեգարյան դաշույնների 

մասին, հետաւլոտոզները մատնանշում են, որ 

դրանք ներկա յանում են պա տմ ա-հնազիտ ական 

նույն կապակցությունների մեջ, ինչ և սեպաձև 

կացիններն ու փետրաձև նիզակները9|» Այս տե-

սակետը հաստատվում կ և Ե. Ն. Չերնիխի ու-

սումնասիրությունների արդյունքներով։ Հեղի-

նակը հենվելով մետաղե իրերի, այղ թվում և 

դաշույնների անալիզների տվյալների վրա, 

եզրակացնում կ, որ Մայկոպի 2-րղ խմբի մետա-

"" /'. Б. Абалишаили ՛նշվ. աշխ., էչ вон—зов, Իրր 

սլաՀսլաէ,վոմ Լ Վ111/Հ, ՊՊԹ, ւ] ու յբ Л; 20 - в 7 : В I, 20—07 ։ 4։ 

" | յ Դաշույնի և սրի մեշ եղած հիմնական տարրերու. 

թյոմւլ, լավ,երի, հետեարար նրանը կիրառման եղանակների 

՛է եչ Է, րայը ոչ ձևերի, րանի որ սոլրր и, ո աշան ա քով ղա-

շրլյնիը, նույնությամբ կրկնում Լ նրա ձևր ավեյի մեծար-

ված չափերով. Հաշվի աոնելով այ,։ հանղամանրր նշված 

ղենրատեսակներր ուսումնասիրում ենք միաււին։ 

Լ՛. Վ. հւսւնղաղյան, Հայկական լեոնաշխայւհի մշա-

կույթը..., Էշ 55։ 
31 А. А. Мартиросян, ՛նշվ. աշխ., կչ 23—32, է . >1, 

|ււսւնղւա]յան, ՛հո։ ]Ա տեղում, Էչ 33, 
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գե իրհ րի բաղադրությունը Համապատասխանում 

Լ Ղափանի սքզնձահանքի բաղադրությանը՛'1։ Նը-

սան Հանգամանքը կարող Է մատնացույց անել, 

որ Հյուսիս-կովկասյան մետաղե իրերը, պատ-

րաստի ւ/իճակում կամ ձուլուկների ձևով ներ-

մուծվել են Ս.նդրկովկասից, որը որոշակիորեն 

մատնանշում կ Հայկական լեոնաշխարՀի դերն 

ո։ նշանակո/թյունր Հինարևելյան մշակույթի 

կարդացման ու տարաճման գործում։ 

Ա՚Կդրկովկասի և Ս,ոաջավոր Արևելբի երկըր-

նեքէի միջև գոյություն ունեցած կապերը բացա֊ 

Հայտելու տեսակետից առանձնապես հետաքրքիր 

են րնդՀանուր արևելյան տիպի միաձույլ դա-

շս։ յններր՝ դաստակի քառանկյունի շրջանակաձև 

Հանվածքներով՝ փայտե կամ ոսկրե ներդիրների 

համար։ Այս տի պր, ինչպես նշում Է Հ. Ա. Մ ար֊ 

տիրոսյանր, լայնորեն տարածվում Է Մերձավոր 

Ս։րևելքում մ. թ. ա. XX ղարից սկսած, Պարսկա-

կան Թա քիշից մինչև Ասորիք—Պաղեստին և Հյու-

սիսային Կով կաս93 / Չնայած իրենց սակավաթիվ 

ւինելուն, Անդրկովկասում և Կովկասամ հայտնա-

բերվածները, աչքի են ընկնում բազմազանու-

թյամբ և խմբավորվում են հինդ ենթատեսակի 

մեջ։ 

Առաջին ենթատեսակ. Դաստակը նեղանալով 

կենտրոնական մասում, աստիճանաբար լայնա-

նամ Է վերին և ստորին մասերում, ձևավորելով 

կորացող գլխամաս և շեշտակի կտրվող ղաստա֊ 

պան։ Վերջինիս եղրերր ծալված են և ունեն 

կիսակլոր թևիկների տեսք։ Շեղբը կենտրոնում 

ունենալով ընդերկայնական ուռուցիկ երիզներ, 

աստիճանաբար նեղանամ Է և ձևավորում սայրը 

(տախ. 5, նկ. 3)։ Ի տարբերություն այս օրինակ-

ների Առաջավոր Ասիայի տարբեր պեղավայրե-

րից Հայտնաբերվածների շեղբերի մեծ մասը 

զարկ Է երիզներից, Հիմքում՝ Համեմատած կեն-

տրոնական մասի Հետ, նեղ Է և ունի կլորացող 

սայր (տախ. 5, նկ. 4)։ 

Երկրորդ ենթատեսակ. Դաստապանի թ ե ֊ 

վիկները ի տարբերություն նախորդի շատ փոքր 

են, իսկ դաստակը ստորին մասում ո՛ւնի երկկող-

մանի կոր Հանվածք (տախ. Տ, նկ. Տ)։ Այսպիսիք 

Հայաստանում հայտնի են ուշ բրոնզեդարյան 

92 Е. Н. Черных, История древнейшей металлургии 
Восточной Европы, М., 1966, стр. 46, 72. 

9 3 Հ . Ա. Մարտիրոս յ ա ն , Ուշ բրոնզեդարյան բնակավայ-

րեր և դամբարանադաշտ եր, (ГՀայաստանի հնագիտական 

հուշարձանները», պրակ 2, Երևան, 1969, Էշ 29։ 

Հուշարձաններից34յ Նույն ժամանակաշրջանին են 

պատկանում և Պարսկաստանի տարբեր վայրե-

րից (Հասանլոլ Յ ֊ ր դ շերտ, Քերմ անշահ և 

այլն ր հայտնաբերված նմանօրինակ դաշույն-

ները։ Սակայն, ի տարբերություն Հայաստանից 

Հայտնաբերվածների, վերջիններս ունեն ցաւ-

տուն արտահայտված դաստապան, իսկ շեղբը, 

որը զարկ Է ակոսիկներից, ուղիղ իջնելով սրվում 

Է կամ հիմքամասում նեղ լինելով, լայնանում Է 

կենտրոնում (տախ. Տ, նկ. 6)։ 

Երրորդ ենթատեսակ. Ջռւրկ են դաստապա-

նից և թևիկներից։ Դաստակը նեղանալով մեջ-

տեղում, աստիճանաբար լայնանում Է վերին մա-

սում և ձևավորում կոր գլխամասը, իսկ հիմքում 

լայնանալով, անմիջապես անցում Է կատարում 

շեղբին (տախ. 5, նկ. 7)։ Նման դաշույններ 

հայտնի են Հյուսիսային Օսեթիայից9Տ, Ասորես-

տանից (Նիմրոլդ) և Ուգարիտից մ. թ. ա. 2 ֊ ր դ 

հաղ. 2 ֊ ր դ կեսին պատկանող նյութերի հետ97։ 

Վերջիններս, սակայն, ունեն ցայտուն արտա-

հայտված դաստապան, որը բացակայում Է 

հյուսիս Օսեթական օրինակների ՛Էրա (տախ. 5, 

նկ. 8)։ 

Չորրորդ ենթատեսակ. Ուղիղ իրանով դաս-

տակը կիսաշրջանաձև ելուստներ ունեցող գլխա-

մասից անջատվում է փոքրիկ միջնապատով 

(տախ. 5, նկ. 9)։ Այսպիսիք Հայաստանում և 

Անդրկովկասում հայտնաբերվել են մ. թ. ա. 

2-րդ հազ. վերջին և 1-ին հազ. սկզբին պատ-

կանող Հուշարձաններից98» 

Հինգերորդ ենթատեսակ. Այստեղ ենք դասում 

հ/րտանոցից և Ղափանից Հայտնաբերված նը-

մոլշները (տախ. 5,նկ. 1 0 — I I ) 9 * ։ Նշված օրինակ-

ները ունեն շրջանակաձև դաստակ և կիսակլոր, 

94 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 107—108; Т. С. Хачатрян, Материальная культура 
древнего Артика, стр. 52, рис. 6 а-в; С. А. Есаян, Ору-
жие и военное дело..., стр. 70—73. 

95 /?. Н. /Эуаол, Мо1ев оп №еаропв апс! сЬгопо1о2У 
1п погИ1егп ,1гап агоипс!. 1000 в с-, աղ. I, ՛եկ՛ *• աղ• I I , 
նկ. 2 , 3։ 

90 П. С. Уварова, МОГИЛЬНИКИ Северного Кавказа, 
МАК, т. VIII, табл. VIII. 

97 Б. А. Куфтин, Археологическая маршрутная эк-
спедиция 1945 г. в Юго-Осетию и Имеретию, Тбилиси, 
1949, табл. XXIX, рис. 7, табл. IX, рис. 3. 

98 А. А. Мартиросян, "եշվ- աւԻ•՛ Է1 ЮЗ—197, նկ. 

76, 7։ 
99 նույն տեղում, էշ 155, նկ. 63,3։ С. А. ЕсаЯН, 

նշվ. աշխ., էշ 74, աղ. 12, նկ. 7։ 
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եռանկյունաձև անցքերով զարդանախշված գլխա-

կալ։ Նման դաշույններ, որքանով մեզ հայտնի 

է, լի հայտնաբերված ոչ Քուռից հյուսիս, ոչ էլ 

Արա քսից հարավ ընկած տերիտորիաներում, որը 

և վկայում է նրանց տեղական ծագում ունենա-

լու փաստը։ 

Այսպիսով, Հայաստանի նմուշների և հին֊ 

արևելյան օրինակների համեմատական ուսում-

նասիրությունը հաստատում է այն միտքը, որ 

նշված օշախները տնտեսկան սերտ համագոր-

ծակցության մեջ են գտնվել միմյանց հետ՝00։ 

Նույնը չի կարելի ասել սուսերների վերա-

բերյալ։ Հայտնաբերված լինելով Հայաստանում 

եզակի օրինակներով (Ձորագէս, Ղալա ղան. տախ. 

5, նկ. 12), դրանք լայն տարածում են ունեցել 

Կրետե-Միքենյան աշխարհում մ. թ. ա. XVII— 

XV դդ., որտեղից Հայաստան են ներմուծվել 

մ. թ. ա. 16—15-րդ դարերում՝01։ Չնայած Հայ-

կական լեռնաշխարհում սուսերները լայն տարա-

ծում չեն ստացել, բայց իրենց ներկայությամբ 

իսկ մատնանշում են այն ակնհայտ փաստը, որ 

Հայաստանը սերտ փոխհարաբերությունների 

մեջ է գտնվել ոչ միայն Առաջավոր Արևելքի, այլև՝ 

Կրետե-Միքենյան աշխարհի հետ։ 

Սակայն շարադրվածից չպետք է հանգել այն 

կարծիքին, որ Հայաստանը սոսկ կամրջի դեր 

է կատարել հարավի և հյուսիսի համար։ Փաս-

տերը ցույց են տալիս, որ հայաստանյան արտա-

դրանքը փոքր չափերով, բայց, այնուամենայնիվ, 

արտահանվել է ինչպես հյուսիսային, այնպես էլ 

հարավային ուղղություններով։ Այդ են մատնա-

նշում դաշույնների հետագա տեսակների ուսում-

նասիրությունները (аբաղադրյալ դաստակով», 

о լձաշենյան л, «ակներ յան», «սեվան յան»)։ 

(ГԲաղադրյալ դաստակով» դաշույնները 

հանդես գալով Հայաստանում մ. թ. ա. XIV դ. 

վերջերից, պահպանվում են մինչև առաջին հաղ. 

"կիզբը ( ա յ ս և հետագա թվագրություններում 

հև տևում ենք Հ. Ա. Մարտիրոսյանին)։ Սրանց 

շեղբերը լայն են և եռանկյունաձև, իսկ գլանաձև 

դաստակները, ունենալով կիսագնդաձև գլխիկ, 

շեղբի հետ միացման տեղում լայնանում են 

ձևավորելով դաստապանը։ Դաստակների մա-

կերեսը սովորաբար ծածկված է լինում տարատե-

սակ ղարդանախշերով (տախ. 5, նկ. 13)։ Նույն 

ժամանակաշրջանով են թվագրվում և «լճաշեն֊ 

100 А. А. Мартиросян, նշվ. աչի., էչ 156, 
• 0 | Նույն տեղում, էշ 71, նկ. ՅՏ։ 

յան» տեսակին պատկանողները։ Սրանք ձևով 

կրկնում են նախորդին, բայց ի տարբերություն 

նրա՝ միաձույլ են (տախ. 5, նկ. 14—15)։ Սրան-

ցից շատ քիչ է տարբերվում 1957 թ. Լձաչենի 

№ 6 դամ բարանաթմբից պեղված նմուշը (տախ. 

5, նկ. 16)101։ Այ и օրինակը նախորդներից տար-

բերվում է իր դաստակով, որի վերին մասը, 

ինչպես և նախորդները, ունի գլանաձև տեսք, 

բայց ստորին մասում՝ երկու կողմից ծալված 

եզրեր, որով և հիշեցնում է դաշույնների և սրերի 

0 ակներ յան» տեսակի դաստակների ձևը։ Զար-

գացման այս ընթացքը պարզորոշ երևում է Ար-

РЬкЬд և ա1Լ Վայրեբից հայտնաբերված դա-

շույնները ուսումնասիրելիս։ Վերջիններս չնայած 

ձևով կրկնում են նախորդներին, բայց սրանց 

գլխիկները ձուլվել են առանձին, իսկ դաստակի 

եզրերը ծալված են արդեն ծեծելու միջոցով 

(տախ. 5, նկ. 17—18)™։ Այս գծերի շնորհիվ 

սրանք հանդես են գալիս որպես անցումային 

դաշոլյնատեսակներ։ Այս դաշոլյնատեսակլ։, 

ինչպես և նախորդը, որպես ներմուծված արտա-

դրանք սակավաթիվ օրինակներով հայտնաբերվել 

է ինչպես Հարավային, այնպես էլ Հյուսիսային 

Օսեթի այի տարբեր պեղավայրերից՝0*։ Նույնը 

կարելի է ասել և Կալար-Դաշտից ու Խուրվինից 

հայտնաբերված <гլձաշենյան» տիպի սրերի մա-

սին, որոնք ինչպես և Շիր շիրից, Աղա-Եվլարից, 

Հիվերիի ց, Հասանլու 5-ից հայտնաբերված 

«սևանյան» տեսակի դաշույնները, ամենայն 

հավանականությամբ, արտահանվել են Հա յաս֊ 

տանից՝0* ։ Հայաստանյան ծագում ունեն և Աս-

տր ա խ ան֊ Բ ա զարի ց, Սամթավրոյից, Ցխինվալի-

ից և հուշտ ադայից (Դաղստան)՝00 հայտնաբեր֊ 

102 А. О. Мнацакинян. Раскопки курганов « а побе-
режье оз. Севан, стр. 153. 

103 Т. С. Хачатрян. Материальная культура древне-
го Артнка , ( стр . 45, табл. 1, рис. 1—5. 

104 П. С. Уварова. Могплышкн Северного К а в к а з а , 
МАК., т. VII I , табл. Х С У Н , 5; О А К , 1900 г., рис. 139; 
Б. Л. Кцфтин. Археологическая маршрутная экспеди-
ция..., табл., IX. 

105 Լ. УапАеп Вегцке, АгсНёо1о21е йе П г а п апс1еп, 
1_е1с1еп, 1959, I, '"կ. ւտ7շ, ։ւ7ռ- /?. / / . Оухоп. նշվ. 
աշխ., աղ. շ, նկ. 5, в; յ. ք(е Мог%ап, Լձ ргоЫвЮ^е 
ОПеп(а1е, Էչ 269-270, նկ. гяо, 261, 

100 Р. М. Лбрамишвили, К вопросу о датировке па-
мятников эпохи поздней бронзы и широкого освоения 
железа , обнаруженных на Самтаврском могильнике, 
ВМГ. , Тбилиси, 1957, т. 19-А и 21-В, рис. 216; В. И. 
Марковин, Дагестан и Горная Чечня и древности, М., 
1969, стр. 100, рис. 41 (1) . 

34 — 



ւիոծ "ակն հր/ան» տիպի դաշույններն ու սրերը, 

է։րոնր Հիմնականում րնդդր կում են Ախարյան-

4'աո֊ Դարդար չայ-Հագարու դետերի միջև ընկած 

տերիտորիան։ Այս զենքատեսակի շեգբը ունի 

էդված եռանկյան տեսք, որը սայրում շեշտակի 

սրւիււմ կ։ քյեդբհրը անեն երկուսից չորս խորը 

ակոսիկներ, երբեմն՝ եռանկյունաձև ուռուցիկու-

թյուններւ Դրանը Հիմքամասում (հատկապես 

ււրերր) ունեն զանազան դարդանախ շեր։ Սրանց 

դաստակի եդրերը երկու կողմից ծալված են։ 

') աստ ակր ավարտվում կ կիսաշրջանաձև հարթ 

դ/խամտսով։ Երբեմն հանդես կ դալիս եռանկյու-

նաձև անց բերով ղարդանախշված կիսագնդաձև 

դւիւտկալր (տախ. 5, նկ. 19-20)։ Հանդես գալով 

մ. թ. ա. XII—XI դարերում, այս դաշույնատե-

սակր, ինչպես տեսնամ ենթ նկարագրությունից, 

նախորդի հետագա զարգացման արգասիքն Է։ 

Ս՚ոտավորասլես նույն ժամանակաշրջանում են 

Հանգես դալիս և аսևանյանа տեսակի դաշույն-

ները, որոնք ւայն տարածում են ստանում հատ-

կապես մ. թ. ա. XI—X դարերում։ Այս դաշույ֊ 

նատեսակր ընդհանուր աոմամբ նորության լի-

նելով, այնուամենայնիվ, մի շարք մ անրամ աս-

ներով սերտորեն կապված կ նախորդների հետ։ 

Սրանք ունեն ոչ մեծ, ձգված եռանկյունաձև շեղբ, 

որն ավարտվում Է անցք ունեցող փոքրիկ լեզ։Լա-

կով, որով և նման Է դեռևս վաղ բրոնդի դարա-

շրջանում հանդիպող դաշույններին։ Սակայն 

շեղբի վրա ունեցած եռանկյունաձև ուռուցիկու-

թյամբ, ակոսներով, ինչպես և կիսագնդաձև 

գլխիկով, այն հիշեցնում Է «լճաշենյան» և «ակ-

ներ յան» դաշոլյնատեսակները։ Այս մանրամաս֊ 

Ներից բացի, նշված դաշոլյնատեսակր Կոթի 

ամրացման համար ունի գոտեկապ, որը և միակ 

նորությանն կ (տախ. 5, նկ. 21-22)։ Սկսած 

մ. թ. ա, 1-ին հազ. սկզբից այս դաշոլյնատե֊ 

սակր սկսվում կ պատրաստվել երկաթից, չնայած 

րրոնգից պատրաստվածները շարունակում են 

հանդիս/ել մ. թ. ա. VII դ. պատկանող հուշար-

ձաններում'|07< Այս տեսակի դաշույնները ըեղգըր-

կում են նույն տերիտորիան ինչ և նախորդը, 

առատությամբ հանդիպելով Սևանի ավազանում, 

որր թերևս արդարացնում կ Р. Ա. Կուֆտինի 

բնորոշումը108 յ 

|ո' Այգ ժամանակաշրջանովդ են թվագրվում Կարճաղ-

ր յուրից հայտնաբերվածները։ Նյութը հրատարակության կ 

պատրաստվում Հ. Լ. Մնացական յանի կողմիէյլ 
108 Б. Л. Куфтин, Археологические раскопки ո Три-

плета, т. I, § 7. 

Նկարագրված դաշույն ատես ակները պատ-

րաստված են փակ կաղապարներում, հաճախ կ 

օգտագործվել և մոմե մոդելը։ Այդ են վկայում, 

г: բաղադրյալ դաստակ ունեցող» և «լճաշենյան» 

տեսակի դաշույնների ուսումնասիրությունների 

արդյունքները։ Նշված տեսակների դաստակների 

վրա անցքեր են արված, որոնց առկայությունը 

կապված կ դաստակի պատրաստման եղանակի 

հետ։ Իրոք, ուսումնասիրելով պատրաստման 

երկու ա մ են ահ ա վան ա կան եղանակները, կրհա-

մոզվենք, որ անցքերը անհրաժեշտ են։ Պատ-

րաստման առաջին եղանակի դեպքում, որպես 

մոդել օգտագործվում Է մոմը։ Դործողությունը 

ընթանում կ հետևյալ ձևով. սկզբից վերցվում կ 

դաստակի ձև ունեցող կավը, որը մակերեսին 

ունի ուռուցիկություններ (դրանց ձևը կական չկ)։ 

Դրանից հետո այն ծածկվում կ մոմի շերտով, 

որը, սակայն, չպետք կ ծածկի կավի վրա պատ-

րաստված ուռուցիկությունները։ Այնուհետև 

կտվամոմե զանգվածը նորից կ ծածկվում կավ-

ավազի մածուկի բավական հաստ շերտով, որի 

մեջ անցք կ թողնվում մոմի արտահոսքի և մե-

տաղի լիցքի համար։ Այս գործողությունները 

ավարտելուց հետո կիսապատրաստ կաղապարը 

թրծվում կ, որի ընթացքում մոմը հալվելով 

դարս կ հոսում՝ տեղ ազատելով մետաղի հա-

մար։ Այսպիսի կաղապարով իրը կարելի կ պատ-

րաստել մեկ անգամ։ 

Պատրաստման երկրորդ եղանակի դեպքում 

մոդելը պատրաստվում կ փայտից, որին տրվում 

Է դաստակի ձև։ Փայտե մ՛ոդելը արտատպվում 

կ կավե զանգվածի երկու կիսյակի վրա, որոնք 

դրանից հետո թրծվում են և մաքրվում։ Թրծված 

կիսյակների միջև եղած ազատ տարածության 

մեջ տեղադրվում կ դաստակաձև կավի կտորը, 

որը մակերեսին ունեցած ուռուցիկությունների 

շնորհիվ ազատ տարածություն կ թողնում մե-

տաղի համար։ Նման կաղապարը թույլ կ տալիս 

իրը պատրաստել մի քանի անգամ։ Ուսումնա-

սիրելով այս տեսակի դաշույնները, ավելի հա-

վանական ենք գտնում, որ դրանք պատրաստված 

լինեն առաջին եղանակով, քանի որ նրանց դաս-

տակների վրա ձուլակարերի հետքերը չեն երե-

վում, որոնք, ինչպես տեսանք, շատ պարզ էին 

նշմարվում երկփեղկ կաղապարներով պատրաստ-

ված իրերի վրա։ Այս ենթադրությունը հաս-

տատվում է և Սամթավրոյից հայտնաբերված մի 

սրի ուսումնասիրությունից, որի դաստակի կտըր-



վածքում պահպանված Է կավե ձողը, իսկ կավե 

ուռուցիկությունները, ինչպես ցույց են տալիս 

ուսումնասիրողները, փոխարինված Է եղել մետա-

ղալարով0Տէ Փոքր-ինչ այլ եղանակով են պատ-

րաստված «ընղհանուր արևելյան» և «ակներյան» 

տեսակի դաշույնները։ Արանց մոդելը նույնպես 

կարող Է պատրաստված լինել փայտից կամ մո-

մից։ Դաստակի մասում փայտին (մոմին) տրվել 

Է I թվի տեսքը («ընդհանուր արևելյանл տեսակի 

համար) կամ I թվի վերին և ստորին թևերը ունեցել 

են ձվաձև տեսք («ակներ յան», տեսակի համար)։ 

Այնուհետև այն արտատպվել (ծածկվել կավի 

մածուկով) Է կավե կիսյակների մեշ։ Մետաղը 

լցվելուց և սառչելուց հետո այդ թևերը ծեծելով 

կլորացրել են։ 

Կաղապարների զարգացման ընթացքն են 

մատնանշում և մանգաղների ուսումնասիրություն-

ները, որոնց բրոնզյա օրինակները հանդես գալով 

վաղ բրոնզի դարաշրչանից սկսած, կիրառվում են 

նախորդ դարաշրչանից եկող կայծքարե և 

վանակատե ներդիրներ ունեցողների հետ։ Վաղ 

բրոնզի դարաշրջանին պատկանող մետաղյա վա-

ղագույն մանգաղը հայտնաբերվել Է Գառնիից1՝0։ 

Ուսումնասիրությունը ցույց Է տալիս, որ այն 

ձուլվելուց հետո ենթարկվել Է սառը կռման (տախ. 

Շ, նկ. 1)՝՝՝։ Այն ձևով հիշեցնում Է լուսնի մահիկը, 

որի մի ծայրը ունի փոքրիկ լեզվակ կոթի ամրաց-

ման համար։ Վերջինս ուշ բրոնզի դարաշրջանի 

մանգաղների վրա բացակայում Է. նրան փոխարի-

նում են զույգ անցքերը, որոնց օգնությամբ կոթը 

ամրացվել Է շեղբին (տախ. 6, նկ. 2)։ Ուշ բրոն-

զեդարյան որոշ օրինակներ սրված են և մեջքի 

կողմից (նոյեմբերյան, Լոլսաձոբ)՝՝1, որը և են-

թադրել Է տալիս, թե այդպիսիք օգտագործվել են 

կաշեգործության բնագավառում որպես քերիչ։ 

Ուշ բրոնզեդարյան մանգաղները պատրաստված 

են երկփեղկ կաղապարներում։ Հաճախ նրանց 

համար երկրորդ փեղկ Է ծառայել քարե (կավե) 

հարթ սալիկը։ Այդ երևում Է Թաքիայից և այլ 

վայրերից հայտնաբերված նմուշների ուսումնա-

սիրությունից։ Արանք ի տարբերություն նախորդ-

ների, երկու երեսից հարթ են, մի երեսի վյրա ու-

նեն ուռուցիկ երիզ, իսկ մյուսը հարթ Է 

105 Փ. Тавадзе и Т. Сакварелидзе, նշվ. աշխ., Էչ տօ. 
110 Б Н. Аракелян, Гарни, т. I, Ереван, 1951, стр. 25. 
1 1 1 Է. Ч . հանզաւյյան, նշվ. աշխ., Էշ 59։ 
42 Ս. Ս. Տիլինդաւ-յաւ;, նշվ. աշխ., Էշ 227, տախ. 1, 

նկ. 4, 15, 16։ Լուսաձորից հայտնաբերված օրինակի մա-

սին մեզ հաղորդել Է Ս. Ա. Եսայանը։ 

(տախ. 6, նկ. Յյ113յ Նման մանգաղներ հայտ-

նի են և Կոլխիդյան մշակույթին պատ-

կանող պեղավայրերից։ Վերջիններս, սակայն, 

ունեն մեկ անցք, երկու ուռուցիկ երիզներով հա-

մեմատաբար նեղ իրան։ Այս փոքրիկ մանրամաս֊ 

ների տարբերությունները ցույց են տալիս, որ հե-

տագայում այս գործիքը կդառնա տեղայնացնող 

հաստատուն նյութերից մեկը։ 

Հետագա զարգացման ընթացքում հանդես են 

գալիս կռման եղանակով պատրաստված երկաթյա 

մանգաղներ։ Սրանց շեղբերը համեմատաբար 

նեղ են և ունեն վւոքրիկ լեզվակ կոթի ամրացման 

համար (տախ. 6, նկ. 4)։ Պատրաստման նույն 

եղանակին են պատկանում տարատեսակ երկաթ-

յա երկժանիները ու եռաժանիներր (տախ. 6, 

նկ. 7)։ Ի տարբերություն նշվածների բրոնզյա 

համանման Իրերը, որոնք ինչպես ցույց են տալիս 

ուսումնասիրողները զենք և իշխանության խորհըր֊ 

ղանիշ են հանդիսացել՝1*, հիմնականում պատ֊ 

[•աստված են կաղապարների մեջ (նուրբ մոմե 

մոդելներ և հասարակ՝ կավից կամ քարից պատ-

րաստվածներ, որոնք առայժմ չեն հայտնաբեր-

ված)։ Կռումը հազվադեպ Է երևան զալիս։ Այն 

կիրառվում Է միայն առանձին մասերը պատրաս-

տելու ընթացքում (տախ. 6, նկ. 5, 6)։ 

Ուսումնասիրելով տարատեսակ գործիքների, 

զենքերի և այլևայլ իրերի պատրաստման եղա-

նակները ըստ արտաքին տվյալների, տեսնում 

ենք, որ կ աղապարների զարգացումը ընթացել Է 

լցանցքի փոքրացման և հետևաբար փակ կաղա-

պարի որոնման ճանապարհով։ Վերջինս իր հեր-

թին մատնանշում Է տարբեր համաձուլվածքների 

կիրառման մասինսՏ։ Ասվածը ավելի որոշակի 

տեսք Է ընդունում մետաղագործական անալիզնե-

րի քննության ընթացքում, որոնց ներկա վիճակր, 

քանակական առում ով, Հայաստանի մասշ-

113 А. А. Мартиросян, Т. С. Хачатрян, Комплекс 
изделий из могильника Такиа (Агвесадзор), Изв., 
№ 11—12, 1959, стр. 87, рис. 1. 

114 К. X. Кушнарева, Н е к о т о р ы е памятники эпохи 
-тоздней бронзы в Нагорном Карабахе, СЛ., 1967, № 27, 
СТР. 168. А. А. МарТирОСЯН, նշվ. աշխ., Էչ 144։ 

115 Բաց կաղապարը թույլ Է տալիս պղնձից (մաքուր) 

իրեր ձուլել, իսկ փակ կաղապարը նման հնարավորություն 

չի տալիս, քանի որ ա) պղինձը թանձրահեղուկ լինելով լավ 

շի լցնում փակ կաղապարի անցքերը և դժվարությամբ Է 

ազատվում կաղապարից և բ) պղինձը հալման ժամանակ 

հեշտությամբ Է կլանում դաղերը, որի հետևանքով փակ 

կաղապարի մեշ լինելու դեպքում իրը ծակոտկեն Է դարձ-

նում1 առաշացնելով պղպշակնեբ։ 
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Մ. р. ա. 3-րղ Տաղ. հնավայրերում հայտնաբերված մետաղե {էրերի քիմիական անալիղների սւրղյունքներր 

Հայտնաբերման 
վսւյրր է՛րի անւ|անու ւքր Си Տո РЬ 2п В1 ՏԵ А5 А е N1 Ре 

96 0,03 0,04 + — 3 1 0,01 0,01 
96 1 0,01 0,02 — 0,05 3 է 1 + 0,1 
90 7 1,5 0 ,05 + 0,2 0 ,3 4 -1 0,02 0,04 
94 4 - + + — 0,02 5 1 

1 0,01 0,02 
> 1 0 0,02 0 ,02 — — 0,15 1,2 0,022 0,02 0 ,7 
> 1 0 0,05 14,7 — 0,004 — 5 0,11 0,005 0,07 

քիւ — > 1 0 — 0,01 — — 0-05 — 0,002 
95 0,01 0,01 — + — 4 1 1 0 ,1 — 

98 + լ 
Т — — 0,01 1,5 + 0,15 — 

96 + ' + 0,1 — 3 + 0,01 — 

96 + + 0,02 — + 3 + 0,07 — 

98 + 0,01 — — 0,03 1,5 + լ 
т — 

96 1 "Г 0 ,1 — 0,02 3 + 0,08 — 

95 0 ,2 0 , 4 0 ,6 + 0 ,2 3 + 0,08 0 ,4 
96 0 ,9 0 ,3 — + 0 ,3 2 + 0,1 0,01 
95.9 0,015 0,002 — 0,002 0,01 3 ,35 —0.1 — 0,22 

94,42 0,03 < 0 , 0 1 0 , 2 0,001 — 3,81 ~ 0 , 1 — — 

> 1 0 0,003 0 ,09 — — 0,005 1,74 ~ 0 , 1 0,01 0,07 
74,93 0,003 < 0 , 0 1 — — — 4,06 ~ 0 , 1 0,001 — 

85,70 9,34 0,33 — 0,002 0,04 3 0,005 0,008 0,15 
96,30 1,64 Ы 1 — 0,008 0,03 0,18 0,004 0,009 0 , 2 
92,80 1,82 1,22 — 0,С06 1,38 2,26 0,023 0,002 0,03 
71,37 — — — — 0,86 16,55 + — + 
63,18 — 1,15 1,0 — М 1 22,70 — + + 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 

14 

15 

Ս.լւււվերղի 

Արարատյան ղսւ»ւո 

Կիրովսւկան 

Գառնի 

Գսա նի 
Գսւոնի 
Գսւռնի 

Էլսւր 

կ լար 

Էլ սւր 

Է|ար 

է լ ա ր 

էլսւր 
Աանղեղուր 

Մեղրի 

1С -Բյուլ-ք ՚եփե 2 

17 -ք յոլ լ-Թեփե 2 

18 *Օյու լ-Թեփե 2 

19 ' | ( յո ւ լ - (Ուիե2 

20 Ուղերլիկ-ԹԼփե 

21 Ուղերլիկ-^եւին 

22 Խաշենաղեու 

2 3 Կվսւցխելեբի 

24 Կվտցիւելեբի 

կտցավոր կացին 

կաիյակոբսւռ կացին 

նիղակ 

մանղւսղ 

կեռիկ 

հերուն 

օղ 

ղանակ 

ղաջույն 

ղաշույն 

եղ 

աս] արանշան 

սււղ արա նշան 

ղաջույն 

ղսւշու յն 

քորոց 

քորոց 

քորոց 

ման ղսւղ 
ղաշույն 

կախիկ 

ղւսջույն 

ուլունք 

ուլունք 

տարով, դժբախտաբար հեռու է բավարար լի-

նելուց։ Այս հանգամանքը հարկադրում է ու-

սումնասիրության ոլորտի մեջ ներա ռնել և Վր ա-

ցական ՍՍՀ-ի ու Ադրբեջանական ՍՍՀ-ի տերի-

տորիաներում գտնվո՛ղ պեղավայրերից հայտնա-

բերված համաժամանակյա մետաղե որոշ իրերի 

անալիղների տվյալները11в» Վերջիններս հնարա-

վորություն են տալիս ավելի ընդլայնել մեր պատ-

116 Անալիղների արդյունքները վերցված են է . ՛Լ- Խան-
ղւսղյան, նշվ. աշխ., Ձոր ա գէս ի Ա 'Լաչաղանի սուսերների 
անալիզների արդյունքները մեզ է տրամադրել Լ. Լ. Մնա-
ցւսկանյանլւ, իսկ մյուս անալիզների արդյունքները վերց-
ված են՝ •!>. Տավաձեի և Տ. ՍակվսւրԼլիձեի, Տ. Ս. Խաչա-
տրյանի, Ա. Տ . Դևու-ղյանի, Կ. Խ. Կուշնսւրևայաի ու Տ . Ն. 
Աուբինիշվիլու, Ա. Ա. 1'եսսենի նշված աշխատություններից, 
ինչպես և Ասլանովի, Վաիղովի Լ 1'ոնեի «Հին Մինգեչաուր» 
գրքից։ 

կերացումները նախնադարյան մետաղագործների 

գիտելիքների վերաբերյալ։ 

Հետևելով անալիղների տվյալներին, դժվար 

չէ նկատել այն հիմնական օրինաչափություն-

ները, որոնք առկա են ինչպես մ, թ. ա. 3-րդ, 

այնպես էլ մ. թ. ա. 2-րդ հաղ. պատկանող հա-

մաձուլվածքների կազմում (տե՛ս աղ. 2—4)։ Այս-

պես, վաղ բրոնզեդարյան նյութերում, անկախ 

նրանց հայտնաբերման վայրից, նկատում ենք, 

որ 1) մետաղյա իրերի հիմնական զանգվածր 

պատրաստված է պղնձի և մկնդեղի համաձուլ-

վածքից, որը մասնագիտական գրականության 

մեջ հայտնի է մկնդեղային բրոնզ անունով։ 

2) Գործիքների և զենքերի մեջ մկնդեղի պարու-

նակությունը հիմնականում տատանվում է 3—5 

տոկոսի միջև։ 3) Պերճանքի առարկան երում, 

հատկապես ուլունքներում ու կախիկներում, մը-
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|Г ր. ա. 2-րդ Տաղ. ն(յսււ|սւյրնրոււք հայւոՍաբերւ|ւսս մԼասւդԼ իրնրի р[иГ|л»• կ»•(• ա ն ա ր դ ն ե ր ի սւրդյունրնԼրր 

* 
я 

Հ ս ւ յ ա ն ս ւ ք հ ր ւ ք ա ն 
վայրր 

իրի անվանումը С и Տ ո Р Ь Հո В1 ՏԵ А$ л е N1 Р е 

25 ՏորադԷս սուսեր » 1 0 7 , 5 1 . 6 — 0 , 0 2 0 . 0 0 9 0 . 0 8 5 0 . 0 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 2 

26 •Լաչաղան սուսնր > 1 0 12 0 . 6 — 0 . 0 0 5 0 . 0 1 5 1 . 2 0 . 0 3 С'.ООЗ 0 . 2 5 

27 դաշ ույ հ Հիմն. 6 . 5 0 . 2 0 , 0 1 0 . 0 0 3 0 . 0 1 6 1 . 1 0 . 0 2 0 . 0 5 0 . 0 0 ' 

28 Լ ն ա շ ե ն դաշույն Տէմն. 1 0 . 0 0 . 0 Տ — 0 , ( 0 1 5 0 . 0 2 7 0 . 4 5 0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 3 

29 Լ6ա;եՍ դաշույն 1 2 . 0 0 , 1 1 — — 0 . 0 4 0 . 5 5 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 1 4 

5 0 ԼՏսւշեն դանակ Հ է յ ՚ ս . 1 4 . 0 0 , 0 1 8 — 0 . 0 1 6 0 . С 5 1 . 4 7 0 . 1 4 0 . 0 8 8 0 . 1 7 

31 Թրի ալերի դաշու յն 8 4 . 9 8 1 3 . 9 6 0 . 4 2 — — 0 . 1 2 

32 Թրիւսլեթի նիզակ 9 4 . 4 9 — 0 , 1 3 — 3 . 3 — 

33 Թսւրիա մսւհդադ 9 8 . 2 0 . 0 0 7 0 , 0 2 0 . 0 0 7 — 0 . 0 1 — 0 . 0 1 — — 

34 Արրիկ սակր > 1 0 ~ 1 0 0 . 0 3 - 0 . 0 3 0 . 0 0 1 - ~ 0 . 0 1 0 . 0 3 - 0 . 0 1 - 0 . 0 3 — 0 . 0 1 34 Արրիկ 
— 0 . 1 - 0 . 0 0 3 - 0 . 1 - о . о з - 0 . 1 - 0 . 0 

3 5 Արրիկ դաշույնի դաստակ > 1 0 1 - 3 ~ 0 . 1 0 . 0 1 - 0 , 0 0 1 - ~ օ . օ ւ > 0 . 3 0 . 0 1 ֊ 0 . Ա Յ - ~ 0 . 0 3 5 Արրիկ 
— 0 . 0 3 - 0 . 0 0 3 0 . 0 3 - 0 . 1 

36 ԷԳԹ դաշույնի դաստակ 9 6 . 7 3 0 . 0 2 0 . 0 1 — — — 0 . 2 — — 

37 ԷԳԹ սակր 9 4 . 4 3 1 0 . 7 — . 0 . 0 1 — о . з — — 

38 Դ,ոշունդսւշ դաշույն 9 1 , 5 7 0 . 1 — — • — — 0 , 0 3 — — 

39 Մ ո ւ ի ւ ս ւ ն ւքւսաանի 0 . 0 0 1 8 8 . 8 9 — ֊֊ 1 — 0 . 0 Լ 2 — — 

40 Սևան դաշույն 9 0 . 0 4 6 . 5 5 — — — Հեւովւ — — — 2 . 5 3 

41 ՛Լարդ ւսն լի դաշույն 9 0 . 3 0 4 . 1 7 0 . 4 0 0 , 0 1 5 0 , 0 3 0 . 3 0 4 . 2 7 — — 0 . 0 3 

42 Մինզհչսւուր սակր 9 4 , 5 6 — 0 . 1 6 1 . 0 7 — — 0 . 6 2 — — 

0 1 1 3 * Տ Տ 7 8 9 10 

Аз Հփո-ը % % - + 
կընզեղի պարունակությունը բարձր է, այն Հաս-

նում է մինչև 22,70 տոկոսիլ 4) Եւ՛լակի պերճան-

քի առարկաներ պատրաստված են կապարից կամ 

ս՚ղն ձա֊ կապ արա յին Համ ա ձուլվածքից։ 

Ինչ վերաբերում է միջին բրոնզեդարյան 

նյութերի անալիզների տվյալներին, ապա դար-

ձյալ շեշտելով նրանց սակավությունը, Հարկ է 

նշել, որ. 

1. դրանց դգալի մեծամասնութ յունր ոլատ-

րաստված է ւզղնձա-անագային կամ պղնձա֊ 

անա գա-մ կն դեղային բարդ Համաձուլվածքից։ 

Հանդիպում են և պղնձա-մկնդեղային ու ծ արի֊ 

րա-պղնձային Համաձուլվածքներից ւգատրտստ-

ված իրեր։ 

2. Անագի քանակությունը իրերի մեջ կազ-

մում է 7,5—14 տո1/ոս։ 

Նշված վւաստերր կրկին անգամ ցույց են 

տալիս, որ մ. թ. ա. III Հագ. մետազագործր կա-

րողանալով աբՀեստականորեն ստանալ պղնձա-

մկնդեղային Համաձուլվածք՝ այն գերադասել I, 

պղնձից։ Այս Հանգամանքր Հասկանալի է դաո-

նում դրանց Հատկութ յուններր ուսումնասիրելիս։ 

Հայտնի է, որ մաքուր սլղինձր իր վւավւկո։ -

թյամբ բիչ է սլիտանի գործիքներ ու դենքեր 

պատրաստելու Համար։ Ինքնին Հասկանա/ի է, որ 

նախնադարյան մետազագործր պետք է ուղիներ 

որոներ այս բացը լրացնելու Համար։ Այդ նբսլա-

տակով նա Հարկադրված կր լայնորեն կիրառել 

կռելու եղանակը և վ/նտրել այնպիսի մետաղ, որն 

իր Հատկություններով գերազանցեր պղնձին։ 
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Քիմիական անալիզները ց ո ՛ յ ց են տալիս, որ 

մ. թ. ա. III Հազ. մետաղագործի համար այդ-

՛գիսի մետաղ է Հանդիսացել պղնձա-մկնդեղային 

համ աձուլվածքը։ 

՛հրանում Համոզվելու Համար դիմենք 

•'ե. Տաւ/աձեի և Տ. Սակվարելիձեի կատարած 

վ,որձերի արդյունքներին։ Ինչպես երևում է բեր-

ված դիագրամից, մկնդեղի քանակի ավելացումը 

սկդրում կտրուկ բարձրացնում է համաձուլվածքի 

ամրությունըւ Սակայն ամրության կորագիծը 

մկնդեղի ավելացման հետ աստիճանաբար ուղը զ ֊ 

՛Լամ է և А Б — 7,Տ8°1գ հասնում է իր գագաթնակե-

տին, և Հետևաբար մկնդեղի Հետագա ավելացու-

մը այլևս չի ադգում ամրության վրաՀսւ Ավելին, 

ինչպես ցո՛յց են տալիս ուսումնասիրություն-

ների արդյունքները, պղնձա֊մկն դեղային բրոն-

գր ամրությամբ շատ քիչ է զիջում անագաբրոն-

'ւինւ Նրա ամրությունը ավելի է բարձրանում 

կռման ընթացքումւ Դա առանձնապես ցայտուն 

է երևում ստորև բերվող աղյուսակի տվյալները 

համեմատելու ընթացքում"՛ւ 

Շարունակելով անալիզների ուսումնասիրու-

թյունները, տեսնում ենք, որ պղնձա-մկնդեղային 

համաձուլվածքը ունի մի շարք առավելություն-

ներ ևս, որոնք ձանաչվել և գնահատվել են մե-

տաղագործի կողմից։ Այդ մտքին է հանգեցնում 

գործիքների, զենքերի և պերճանքի առարկանե-

րում առկա մկնդեղի տոկոսայնության խոշոր 

տարբերությունների համեմատությունը, որը չի 

կարող պատահականություն հանդիսանալ։ Այս 

հանգամանքը կրկին շեշտելով պղնձա-մկնդեղա-

յին արհեստական համաձուլվածքի ստացման 

փաստը, միաժամանակ ցույց է տալիս, որ նախ-

նադարյան մետաղագործը ունենալով խոշոր աշ-

խատանքային փորձ, նկատել էր այն, որ. 

1. Մկնդեղը մինչև 7,58 տոկոս բարձրացնելով 

համաձուլվածքի ամրությունը թույլ է տալիս այն 

կռել ինչպես սառը, այնպես էլ տաք վիճակնե-

րում. 

2. մկնդեղի պարունակությունը համաձուլ-

վածքում 8 տոկոսից բարձր, լավացնում է նրա 

հե դու կա յն ո՛ թյուն ը, իջեցնում նրա հալման ջեր-

մաստիճանը (Аб =20,21 °/0 դեպքում, պղնձի 

հալման ջերմաստիճանը 10840 Տ իջնում է 

680 — 700՝ Ձ), բայց միաժամանակ վատացնում է 

1.7 Փ. Тавадзе и Т. Сакварелидзс, Бронзы древней 
Грузни, стр. 133, рнс 3, 

1.8 И. Р. Селимханов, Разгаданные секреты древ-
пен бронзы, стр. 42—45. 

նրա մեխանիկական հատկությունները, իրին հա-

ղորդելով փխրռլնոլթյուն և անպետք դարձնելով 

այն սառը կռման համար։ Նույն հատկություն-

ներով է օժտված և պդնձա-կապարային համա-

ձուլվածքը, այն տարբերությամբ, որ վերջինս 

պետք է կռել արդեն սառը վիճակում119« 

Հաւքսւձուլփս&ք|ւ վինակբ 

Ս.մրուրյու(ւը րսւո 
վիկկերսի 

Հաւքսւձուլփս&ք|ւ վինակբ 
մկնդեղային 

րրոև՚դ 
անազսւ-

րրոնդ 

600՜ չիկափափվացոլմից Հետո 76 90 
8000 չիէլավւաւիկացումից Հետո 70 68 
Ц1, լ,և լ,աՆ վաձ սաոը 1լ,լմ ամ բ 6% 100 116 

—։— — 1 1 % 130 132 

— յ - - յ - 143% 191 193 

—»— —յ— 3 0 3 % 2 4 5 2 5 2 

Այս տվյալները կարող են վկայել միայն 

մ. թ. ա. 3-րդ հազ, գոյություն ունեցող մետա-

ղագործության բարձր մակարդակի մասին, որը 

շատ է հեռու մետաղի յուրացման նախնական 

փուլ համարվելուց։ Զարգացման նման մակար-

դակի վրա կարող էր գտնվել միայն աշխատանքի 

հսկայական փորձ ունեցող վաղ բրոնզեդարյան 

մետաղագործը։ Միթե՞ այդ չեն վկայում և 

մ. թ. ա. 3-րդ հազ. նյութերում հանդիպող պը-

զնձա-կապարային համաձուլվածքից պատրաստ-

ված իրերը։ Իրոք, կապարն ունենալով համեմա-

տաբար բարձր տեսակարար կշիռ (РЪ = 11,84), 

չի կարող ավելացվել հալված պղնձին (տեսակա-

րար կշիռը կազմում է 8 , 9 3 ) , քանի որ այդ դեպ-

քում առաջ կգար հեղուկ մետաղների շերտավո-

րում։ Հետևաբար մետաղագործը հետևելով հալ-

վող հանքաքարի գույնին ու ժամանակին, կարո-

ղացել է որսալ այն ակնթարթը, որի դեպքում 

կարելի էր ավելացնել կապարի հանքաքարը։ 

Այսուհանդերձ, պ զն ձա-կա պարային համաձուլ-

վածքը, չունենալով տվյալ ժամանակաշրջանի 

համար արդյունաբերական նշանակություն, իր 

երևան գալով կարծես խոսում է այն որոնումնե-

րի մասին, որոնք տարվել են նախնադարյան մե-

տաղագործի կողմից պղնձա-մկնդեղային թունա-

վոր միացությունը անվնաս, բայց միաժամանակ 

պղնձա-մկնդեղային համաձուլվածքի դրական 

119 И. Р. Селимханов, նչվ. աչի., էչ 74, ф, Тавад-
зе н Т. Сакварелидзе, աչէ,., էչ 31—37, 

— 39 — 



հատկություններն ունեցող համաձուլվածքով փո-Հ 

խարինելու մասին։ Հավանական է ենթադրել, որ 

այդ որոնումների արդյունք էին նաև ծարիրա-

պղնձային համաձուլվածքից պատրաստված իրե-

րը, որոնք նույնպես փխրուն են և պիտանի լեն 

գործիքներ ու զենքեր պատրաստելու համար։ 

Ահա այս երկարատև որոնումները և զարերի ըն-

թացքում կուտակված գիտելիքներն էին, որ վաղ 

բրոնզի վեր չում և միչին բրոնզի դարաշրչանի 

սկզբին, մետաղագործին հանգեցրին անագապը-

ղընձի գյուտին։ Այն աստիճանաբար իշխող դառ-

նալով, գործածությունից դուրս է մղում մ կն դե-

ղային բրոնզին, որը ուշ բրոնզի դարաշրջանում 

արդեն հանդիպում է միայն եզակի օրինակներով։ 

Անդրադառնալով անագաբրոնզի հատկու-

թյուններին, կարելի է նշել. 

1. Բրոնզը, որի մեչ անագը կազմում է 4 տո-

կոս, ալքի է ընկնում իր ամրությամբ, որն ավե-

լանում է կռման շնորհիվ, իսկ 5 տոկոս և ավելի 

անագ պարունակող բրոնզը, կռման ժամանակ, 

եթե լի ենթարկվում տաքացման, դառնում է 

փխրուն։ 

2. Անագի բարձր տոկոսայնությունը պըղն-

ձի մեչ լավացնելով բրոնղի հեղուկայնությունը 

և իչեցնելով նրա հալման չերմաստիճանը, վա-

տացնում է նրա ֆիզիկա-մեխանիկական հատ-

կությունները։ 

3. Բրոնզի ամրությունը շեշտ ակի իչնում է 

պղնձին 20 տոկոս անագ ավելացնելու դեպքում։ 

4. Կապարի և բիսմուտի առկայությունը պը-

ղնձի մեչ (РЪ>0,03—0,05 և В\>0,005 տոկոս) 

անհնար են դարձնում պղինձը տաք վիճակում 

կռելը, առաչացնելով ճաքոցներ։ 

5. Կապարի և բիսմ ուտի վնասակար այս 

հատկությունները վերացնում են ծարիրը և մը-

կընղեղը՝™։ 

Ելնելով այս տվյալներից, տեսնում ենք, որ 

վաղ բրոնզի դարաշրջանի վերջին ևմիջին բրոնղի 

դարաշրջանին պատկանող տարբեր վայրերից 

հայտնաբերված նյութ երր պատրաստելու համար, 

մետազագործր առաջին հերթին ապահովել է 

համաձուլվածքի հեղուկայնությանը, նպատակ 

ունենալով հնարավորության սահմաններում 

т А. Лукас, Материалы и ремесленные пропзвод-
стпа древнего Египта, М., 1958, стр. 337—343. 
Н. В. Рындина, Рапнетрнпольская обработка меди, 
СА., 1969, № 3, стр. 23; Ф. Тавчдзе и Т. Сакваре-
лидэс, Бронзы древней Грузии, стр. 50 51. 

•իրին տալ կաղապարի բոլոր նրբությունները։ 

Ինչպես ցույց են տալիս մ. թ. ա. XVI—-VI" գա-

րերով թվագրվող, Ղաչաղանից և Զորագէսից 

հայտնաբերված, Կրետե-Միքենեի ց ներմուծ-

ված1!1, սուսերների մակերեսների ուսումնասի-

րությունները, դրանք կաղապարներից հանվելուց 

հետո կռման չեն ենթարկվել, իսկ ամրության 

համար նրանց կենտրոնական մասերում պատ-

րաստվել է ելուստ-երիղ։ Ինչ վերաբերում է Կի-

բովականից հայտնաբերված նիզակին, ապա այս 

դեպքում նույնպես, մ ետաղաղործ վարպետր 

ապահովելով համաձուլվածքի հեղուկայնությու-

նը, կաղապարի օգնությամբ կլոր ձող է ստացել, 

"[՛ի մի մասը մեկընդմեջ տաքացնելով և երկու 

կողմից կռելով պատրաստել է նրա մարտական 

սայրը։ Նույն պատկերն է նկատվում և Լճաշենից 

հայտնաբերված դաշույնների քիմիական անա-

լիզները ուսումնասիրելու ընթացքում։ Դրանք 

ցույց են տալիս, որ միջին բրոնզեդարյան մե-

տաղագործը մեծ տոկոսով անագ է գործածել։ 

Ընդ որում, դրանց մի մասը պատրաստվելով 

կռման եղանակով, այնուամենայնիվ մեծ քանա-

կով է անագ պարունակում։ Այս հանգամանքր 

կարող է վկայել արդեն ոչ թե գիտակցաբար 

համաձուլվածքի հեղուկայնությանը ապահովելու 

օգտին, այլ ընդհակառակը՝ անագի բոլոր հատ-

կությունների լրիվ չճանաչելը, որով և կարող էր 

պայմանավորվել անագի բարձր բանակի միա-

խառնումը։ Դրա կարիքը կռման ժամունակ ան-

հրաժեշտ չէր։ Ավելին, անագի բարձր տոկոսայ-

նությունը, ինչպես արդեն նկատեցինք, վատաց-

նում է համաձուլվածքի ֆիզիկա-մեխանիկական 

հատկությունները, որից պետք է, որ խասավւեին 

դաշույն, սուսեր և այլ՝ մեծ ամրության ս/ահան֊ 

ջող գործիքներ և զենքեր պատրաստելու ժամա-

նակ։ Նույնը չի կարելի ասել ուշ բրոնզեդարյան 

նյութերի մասին։ Իրոք, հետևելով անալիզներից 

ստացված տվյալներին, տեսնամ ենք, որ ուշ 

բրոնզե դար յան մետազագործր գործիքները և 

ղենքերբ պատրաստելով տարրեր համաձուլ-

վածքներից (պղինձ, լատան, տարբեր հատկու-

թյունների բրոնզ և այլն), ճանաչել է նրանցից 

յուրաքանչյուրի հատկությունները և դրա համե-

մատ կիրառել սառը և տաք կռումներ, ինչպես և 

կռել է գործիքը մեջընդմեջ տաքացնելով։ Նրանք 

հաշվի են առել նաև, թե տվյալ իրը ինչ ն/զատակ-

12լ А. Л. Мартиросян, Армении в эпоху бронзы и 
раннего железа, стр. 71. 
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ների Համար է օգտագործվելու, որի Համար էլ պը֊ 

գրնձին ա վ ե / ա քյ ր ե / են Համապատասխան քանակու-

թյամբ անադ կամ այլ մետաղներ։ Օրինակ, Արթի-

կիւյ Հայտնաբերված սակրի անալիզը ցույց Է տալիս 

տնտղի բավական մեծ քանակություն ՀՏո~ 

ւ օ ՚ ՚ / ^ յ , Հեաեարաբ այդ իբր պատրաստելու մա-

ր՛ անտ կ, մ ետ ազազու։ծր նպատակ Է ունեցել 

աւդաՀովելոլ Համաձուլվածքի Հեղու!/ային վի-

ճակ/։, որւդեսդի Հալված մետաղը Հնարավորին 

լավ։ րսվ լցվի կաղա։դարի բոլոր անցքերը։ Ի 

տարբերս։ թ յ։,։ն սակրի, Թա քիայից Հայտնաբեր-

ված մանդադի Համար ս/աՀանջված ամրությունը 

ստացվ ել Է ցինկի միջոցով, որի Հետևանբով 

ստացէ/ել Է լատուն։ ՛հորեի բի ամրությունը մե-

Օացրել են' I/ո ելով այն ս։ա բ վիճակում ^РЬ — 

0,02%) և Հավանական Է, որ մինչև մետաղի սա֊ 

սել ր այն արդեն պատրաստ Է ե զել։ Իրը շիկա-

ցած վիճակ։.։մ կռելու փաստը վկայում Է, որ 

•սրՀեստավորր ձեոբի տակ Է ունեցել բացի մեզ 

Հասած գործիքներից նաև աքցաններ և ունելի-

ներ, որոնցից և ոչ մի նմուշ, որքանով մեզ 

Հայտնի Է, ուսումնասիրվող դարաշրջանին պատ֊ 

կանալ ։գեղավայրերից չի Հայտնաբերված։ Հե-

տաքրրիը նմաշ Է նաև Մ ո։ խ ան ի ց Հայտնաբեր-

ված մատանին, որբ պատրաստված Է անագից, 

իսկ կապարի բարձր տոկոսայնությունը (РЬ— 

.9 % ) , որն, ամենայն Հավանականությամբ, ար-

Հե ստական լրացում Է, ավելի Է լավացրել նրա 

Հեղակայնաթ յունր։ 

Բերված օրինակներր ցույց են տալիս, որ 

մետագագսրծբ, ելնելով տարբեր մետաղների 

գույներից, լավ Է ճանաչել նրանց Հատկություն֊ 

ներր, Համաձուլվածքները և կռել т. տաքացրել 

Է դրանք տարբեր ջերմաստիճաններում (կաս/արի 

բարձր տոկոսայնությանը բերված օրինակներում, 

ենթադրել Է տալիս, որ արՀեստավորը ծանոթ Էր, 

այսպես կոչված, կաբմ բարեկաթ յան անցանկա-

լի Հետևանքներին, որոնք իրենց զգացնել են տա-

լիս 350 —360 Я տաքացնելուց սկսած)։ 

Հանրագումարի ըեըելով ո/ աս։ բաստ ի արտա-

դրտնբի, կաղապարների և անալիզների քննու-

թյան ա րդյանքներր, նկատում ենք, որ ուսում-

նասիրվող ժամանակաշրջանում մետաղագործու-

թյան և մետաղամշակության զարգացումը ըն-

թացել Է ինչպես թողարկվող արտադրանքի ար-

տաղրութ յունը կատարելագործելու, նրա ձևերը 

բարեվւոխելոլ, այնպես Էլ նրա քիմիական կաղ-

մաթյանր լավացնելու աղիով։ Այսպես՝ պատ-

րաստի արտագրանքի ուսումնասիրությունները 

ցույց են տալիս, որ ձևերի փոփոխությանը ըն-

թացել Է չափերի, բայց Հատկապես աշխատող 

մասի մեծացման ուղիով, որի նպատակն Է եղել 

բարձրացնել աշխատանքի արտադրողականու-

թյունը։ Ինչպես նկատել Է տալիս Կ. Մարքսը, 

аԱևաւիոխման ուղղությունը պարզվում Է փորձից, 

որը ցույց Է տալիս, թե Հատկապես ինչ դըժվա-

րություններ Է ներկայացնում գործիքների օգտա-

զործամր նրանց չփոփոխված ձևովս՝12։ 

Մյուս կողմից տնտեսության Հետագա զար-

գացումը, արտադրողականության անընդհատ 

բարձրացման ձգտում ը, ստիպում են մետաղա-

գործին ուղիներ որոնելու արտագրանքի թողար-

կումը դյուրացնելու Համար։ Բրոնզե դարաշրջա-

նի վաղագույն փուլերից սկսվող տեխնիկական 

առաջընթացի որոնումներով լի այս ճանապարՀր 

մետաղագործության մեջ նշանավորվում Է կա-

ղապարի գյուտով, որն աղդարարելով անցումը 

գիտակցված մետաղագործության, դանդաղ, 

բայց և Համառ կերպով սկսում Է երկրորդ սլլա֊ 

նի վրա մղել կոման՝ Էնեոլիթի նվաճումը Հանդի-

սացող, տեխնիկան։ Այս առումով իրավացի Է 

Հ, Ա. Մ արտիրոս յանր. «Պղնձի սառը կռումը իր 

տեղը զիջեց քարե և կավե մոդելների մեջ լցմանր 

ե ձոլլմանրւ Այդ վիթխարի տեխնիկական ցատկր 

նշանավորեց իսկական մետաղագործության 

զարգացումը՝ վաղ բրոնզե դարաշրջանի սկի զ-

բը»™։ 

Կաղապար/ ։ թույլ տվեց մարղուն ստանալու 

տարատեսակ գործիքներ և զենքեր, որոնք բարդ 

ձևեր ունենալով, չէին կարող պատրաստվել 

էնեոլիթ յան դարաշրջանին բնորոշ կռման եղա-

նակով։ Հանդիսանալով վաղ բրոնղի դարաշրջանի 

իաշորա գույն նվաճումը, կաղապարները մետա-

ղագործության ղարզացմ անը Համընթաց, զան֊ 

ղաղ, բայց և անշեղորեն կատարելագործվում են. 

սկզբում երևան են գալիս բաց և ապա՝ վւակ 

կաղապարներր։ Դրանց առկա յութ յունր պայ-

մանավորվում է լցանցքի փոքրացմամբ՝11։ Փակ 

կաղա/գարի երևան ղալը պայմանավորված լ ի ֊ 

1 2 2 Կ. Մարքս, Կապ/,տալ, հատ. 1, երևան, 1Я54, կ 

359։ 
123 А. А. Миртирисян, նշվ. աշխ., էչ ՛ձօ, 
124 Փակ կաղապարը թույլ է տալիս ստանալ բարդ ձև 

ունեցող իրեր, մետաղի նստվածքը դարձնում է հավասարա-

չափ և չի տալիս անհարթություններւ Բաց կաղասլարը 

ղուրկ է այս աոավելություններից։ 
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նելով նա խկինում կուտակված հսկայական փոր-

ձով ու գիտելիքներով, նշանավորում է մետաղա-

գործության զարգացման նոր փուլը, Որոնումների 

այս ճանապարհին, մետաղագործը ճանաչում է 

նաև տարբեր մետաղների ու համաձուլվածքների 

հատկությունները։ Դեռևս էնեոլիթում, մետաղա-

գործը, թերևս օգտագործելով մկնդեղ պարունա-

կող հանքամարմինները (ռեալգար, աոլրիպիգ-

մենտ) ծիսական նպատակներով, կարողանում է 

հետագայում աստիճանաբար ճանաչել և գնահա-

տել սխտորի հոտ արձակող այդ հանքամարմին-

ների դրական և բացասական հատկությունները, 

Այդ են վկայում պատրաստման տարբեր եղանակ 

պահանջող իրերի ուսումնասիրությունները. Առ-

օրյա աշխատանքների ընթացքում, սակայն, մե-

տաղագործը չէր կարող չնկատել և այն թունա-

վոր ազդեցությունը, որպիսին ուներ իր պատ-

րաստած համաձուլվածքը. Ուստի պղնձա-մը-

կընդե։լային բրոնզի ստացմանը զուգընթաց, 

մետաղագործը, սկսում է փնտրել որակավորող 

նոր հան քամ արմ իններ, որոնք ունենալով դրա-

կան հատկությունները, զերծ լինեին նրա թու-

նավոր ազդեցությունից. Այս որոնումներով էին, 

ըստ երևույթին, պայմանավորված պղնձա-կա-

պարային, ծարիրա-սլղնձային համաձուլվածք-

ներից պատրաստված որոշ իրերի երևան գալը։ 

Սակայն նրանց առկայությունը իր հերթին ենթա-

դրել է տալիս, որ ճանաչելով այդ նոր համա-

ձուլվածքների հատկությունները և առաջին հեր-

թին վ։խ րունոլ թյունը, մետաղագործը լայնորեն 

չի կիրառել դրանք արտադրության մեջ։ Երկա-

րատև որոնումների արդյունքները ի վերջո մե-

տաղագործին հանգեցնում են անադարրոնգի 

գյուտին, որը պատահականորեն օգտագործելով 

դեռևս վաղ բրոնզի դարաշրջանում (Կիրովականի 

նիզակը, Րւղերլիկ-թեփեի դաշույնը), աստիճա-

նաբար ետին պլանի վրա մղելով մկնդեղային 

բրոնզին, սկսում է տարածվել միջին բրոնզի դա-

րաշրջանում, որը և կարելի է բնութագրել որպես 

անադաբրոնգի հատկությունները ճանաչելու ժա-

մանակաշրջան։ Ամենևին պատահական չէ, որ 

տվյալ դարաշրջանում մկնդեղային բրոնղը երկար 

ժամանակ մնում է գործածության մեջ։ Սակայն 

ուսումնասիրելով մետաղագործության և մետա-

ղամշակության առաջընթացի հիմնական օրինա-

չավւությունները, հարկ է նշել, որ այդ զարգա-

ցումր տեղի է ունեցել հարևան երկրների հետ 

ունեցած ազդեցությունների և փոխազդեցություն-

ների ֆոնի վրա, որը և նպաստել է հետազոտված 

արհեստաճյոլղի զարգացմանը։ Այդ են վկայում 

Հ. Ա. Մարտիրոս յանի կատարած տիպաբանա-

կան և ժամանակագրական ուսումնասիրություն-

ների արդյունքներըորոնք հաստատվում I, ն 

սպեկտրալ անալիզների արդյունքներով։ Այսպես, 

Ա. 3. Գևորգյանը մատնանշում է, որ Անդրկով-

կասի մ. թ. ա. 3-րդ հազ. կեսի և Արևելյան Անա-

տոլիայի մ. թ. ա. 3-րդ հազ. մետաղի անալիզր 

ըույց է տալիս նիկելի բարձր տոկոս։ Այս հան-

գամանքը ենթադրել է տվել հեղինակին, թե բար-

ձրը տոկոսով նիկել պարունակող բրոնզը Անդրր-

կովկաս է թափանցել Հայկական լեռնաշխարհի 

հարավային և հարավարևմտյան շրջաններից։ 

Ընդ որում, Անդրկովկասին բնորոշ է եղել նիկելի 

ցածր տոկոս պարունակող բրոնզր։ Այս վւաստր 

ОпЧЭ է տալիս, որ Հայաստանր կատարել է շար-

ժափոկի դեր։ Այդ ցայտուն կերպով ցույց են 

տալիս անալիզների արդյունքները։ Այսպես՝ Հա-

յաստանից հայտնաբերված միջին բրոնզե դարա-

շրջանին պատկանող մետաղե իրերի բաղա-

դրությունը համեմատելով Վրաստանից հայտնա-

բերվածների հետ, պարզվել է, որ մկնդեղային 

բրոնզը Վրաստանում 3 անգամ ( 3 ? ° / 0 ) շատ է 

Հայաստանի համեմատությամբ (10%), այն 

դեպքում, երբ մյուս հ ամ աձոլլվածքներր + 

Տ ո , Ճ տ + Տ ո + Բե, ՏՈ + Р Ь ; Հայաստանում զգա-
լիորեն գերազանցում են (82,5%) Վր աստանին 

(31,4%), որը և ենթադրել է տվել հեղինակին, 

թե Հայ աստ անի մ ետ աղա գործն երր մոտ գտնր֊ 

վելով անատոլիական և առաջավոր ասիական 

մետաղագործական օջախներին նրանցից ստացել 

են անագ, և համապատասխան գիտելիքներ, որոնք 

հետագայում փոխանցվել են հյուսիս՝26։ Սակայն 

նման վ,աստի առկայությունը, մեր կարծիքով, չի 

կարելի գերագնահատել։ Իրոք, եթե րնդոլն ենք, 

որ տեղական մետաղագործության զարգացումը 

ընթացել է սոսկ Հայկական լեռնաշխարհի հա-

րավային մասերից եկող ազդակների հիման 

վրա, ապա մեղ համար անբացատրելի կմնար 

ՀՍԱՀ և ընդհանրապես ողջ Անդրկովկասի տա-

րածքում նկատվող մետաղագործության ասպա-

րեզում, երկարատև որոնումների առկայությունը։ 

Այս փաստը ցույց է տալիս, որ մետաղագործու-

,յտ А. А. Мартиросян, Армении п эпоху бронзы и 
раннего железа, Ереван, 1964., 

|И Л. Ц. Геворкян, V/- "՛շ/"-, Ч >3 !«• 
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թյան զարգացումր Հիմնականում ընթացել կ որ վաղ բրոնզի դարաշրջանում եղել է մետաղա-

տեդական Հողի վրա։ հ ՚ ՚ ր ծ արՀեստավորը և անընդհատ կատարելա-

//1 սու մնա սիրո։ թ յ ո ՚ ն ն ե րր дпЧд են տալիս, ոործել կ արտադրանքի թողարկման եղանակը։ 

Р. Ո Ս Կ Ե ( ' ! 1 Ո Ի Թ 8 Ո Ի Ն 

Ա՚ետադադործության բնագավառում ձեռք 

բերված նվաճումները ավելի ցայտուն են երևում 

ոսկերչական արտադրանքի ուսումնասիրության 

ո ամանակ։ Մինչև այժմ հայտնաբերված նյութերը 

Հեռու են բավարար լինելուց, որը և դժվարաց-

նում կ այս արՀ եստաևյո։ ղի զարգացման փուլե-

րի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը։ 

՛Լադ բրոնզեդարյան ոսկե ղալողերը ռպարւլ-

ունակս տեխնիկայով կատարված օղեր, ականջ-

ողեր և կախիկներ են, որոնք, այնուամենայնիվ, 

աշխատանքի բավական մեծ հմտություն են պա-

հանջել և մասնագիտացված գործիքներ։ Դրանում 

Համսղվելու. Համար ուսումնասիրենք ձեռք բ ե ր ֊ 

ւ/ած նյութերր, սկսելով պարուրաձև դարդերից, 

որոնք լ ս ՚ յ ն տարածում են ունեցել։ Այսպիսիներն 

են Շ են դա վթից (տախ. 7, նկ. 7 ) ՝ * , Թրիալեթիի 

№ 4 (տախ. 7, նկ. 5 — 6) և Ո՛րի թագավորական 

գամ բաբանից (տախ. 7, նկ. 8) հայտնաբերված, 

ոսկո՚ց և արծաթից պատրաստված նմուշները։ 

Այս օրինակն երր, ինչպես և Թրիալեթիի X Լ 

դամբարանից ՛դեղված, աղեղի համար ս/ատ-

րաստված ոսկյա շրջադիրները (տախ. 7, նկ. 2— 

4)™ ստացված են կռման եղանակով։ Մ. թ. ա. 

3-րդ հազ. ոսկերիչներին հայտնի կ եղել և լարա-

ձգման տեխնիկան։ Այդ կ մատնանշում Շենդավ֊ 

թից հայտնաբերված ոսկյա օղը ( տ ս ՚ խ . 7, նկ. 

1 ո ր ն առայժմ չունենալով զուգահեռներ, չնա-

յած իր պարզ ձևին, արվեստի մի գեղեցիկ նմուշ 

էէ Նրա ողջ Էֆեկտիվությունը թաքնված Է ոսկյա 

լարեր/։ պարզ ւիաթաթման և ողկույզաձև զարդի 

ստացման մեջ, որն ինքնին մատնանշում Է 

վարպետի գեղարվեստական բարձր ճաշակը։ 

Պատրաստման նշված եղանակներով, սակայն, 

չեն "'դաովոլմ վաղ բրոնզեդարյան վարպետի 

գիտելիքները։ Սրան ծանոթ Է եղել նաև ոսկու 

փորագրման նուրբ տեխնիկան։ Դրա վկայու-

թյունն կ Շենգավթից հայտնաբերված սկավա-

Ս. Հ. Սսււ՝զաւ՝յան. նշվ. աշխ., նկ. 45, 2։ 

121 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки » Три-
алетп, табл., СХ1\', СХУ. 

12'-' II. Հ . Սսւոյւա-յան, նշվ. աշխ., նկ. 45, 3։ 

սակաձև, ոսկյա կախիկը, որի ողջ մակերեսը ղար-

ղանախշված կ թեք գծերով լցված եռանկյունի-

ներով, իսկ պոչուկը՝ մեանդրաձև ղարդանախ-

շերով (տախ. 7, նկ. 9 յ'տ։ Այս նմուշների կ ՚ ՚ ղ ՛ 

րին հարկ Է հիշատակել և Ստեփանակերտի Л? 

105 և 113 դամ բա րանաթմ բերից Հայտնաբերված 

ւդարուրաձև զարդերը, որոնք չտարբերվելով վե-

րը նկարագրված օրինակներից, նույն՛՛/ես պատ-

րաստված են կռման եղանակով['31» Որքանով մեղ 

հայտնի Է, սրանցով սպառվում են մինչ այժմ 

հայտնի, մ. թ. ա. 3-րդ Հաղ. թվագրվող ոսկյա 

իրերը, 

Ոսկերչական տեխնիկայի նշված եղանակների 

առկայությունը մատնանշում Է տեխնիկական այն 

վերելքը, որը տեղի Է ունեցել մ. թ. ա. Յ ֊ ր դ Հա-

զարամյակում։ Իրոք, ոսկու հալումը, որովսկըս-

վում Է իրի պատրաստումը, ինքնին բարդ գործո-

ղություն Է։ Այն վարպետից պահանջում Է աչա-

լրջություն և զգուշություն՝ խուսավ՚ելոլ ոսկու 

ջերմային և ֆիզիկական կորուստներից, որոնք 

կարող են տեղ գտնել մետաղի գերտաքացման և 

սառեցման պրոցեսում՝ հալված ոսկու լցման ըն-

թացքում։ Այնուհետև սկսելով աշխատանքը, 

վարպետը հարկադրված Էր կռել ձեռք բերված 

ոսկու կտորը, դրանով իսկ մեծացնելով մետաղի 

մակերեսը և ավելացնելով նրա պլաստիկությու-

նը խտացնել ստրուկտուրան։ Կռումը սկսվում Է 

թույլ հարվածներով, որոնք աստիճանաբար ուժե-

ղացվում են։ Կռման ժամանակ մետաղը մեջընդ-

մեջ տաքացվում Է, որի ընթացքում ոսկին փափ-

կելով մեծացնում Է իր պլաստիկությունը։ Այս 

գործողություններից հետո ոսկե թերթը դլանվոլմ 

կ, որը անհրաժեշտ Է հավասար հաստության 

թերթիկներ ստանալու համար։ Գլանումը շատ 

դժվար Է իրագործել կռման եղանակով, քանի որ 

այն թույլ Է տալիս հարթեցնել մետաղաթերթի 

վ ՚ ո ք ր տարածություն. Առայժմ մեղ հայտնի չեն 

գլանման համար գործածված գործիքները, ի ն չ ֊ 

130 նույն տեղում, նկ. 45, 1, 
131 Я. И. Гуммель, Некоторые памятники рание-

бронзопой эпохи Азербайджана, КСИИМК, XX, 1948. 
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պես և նրանք, որոնք օգտագործվել են նշված 

մյուս գործողությունների ընթացքում։ Կարելի է 

ռթագրել միայն, որ «գլանումը» ընթացել է 

կաշեկտորի օգնությամբ, քանի որ գլանման հիմ-

քով ընկած է մուրճի և զնդանի հարաբերակցու-

թյունը, Այս դեպքում կաշին կարող Էր կատարել 

զնդանի դերը, որի մեշ փաթաթվել Է անհարթ 

ոսկեթերթը և հարթեցվել մուրճիկի հարված-

ներով, որոնք մեղմացվել են կաշվի միջոցով, 

Սակայն սա սոսկ ենթադրություն Է և կարող Է 

հաստատվել միայն ազգագրական տվյալներով, 

1նչ վերաբերում Է մետաղալարին, ապա այն 

րտացվում Է կռման և ձգման ճանապարհով։ 

Պատրաստման առաջին եղանակի դեպքում լարը 

անհարթ և անհամաչափ Է ստացվում։ Երկրորդ 

եղանակր զուրկ Է այդ թերություններից։ Այն 

կատարվում Է այսպես, վերցվում Է նախապես 

կռմամբ ստացված որոշակի հաստություն ունե-

ցող լարը, որի մի ծայրը բարակեցվում Է։ Այղ 

գործողություններից հետո, այն սկսում են ձգել 

աստիճանաբար վւոքրացող կոնաձև անցքեր 

ունեցող տախտակի միջոցով։ Գործողությունը 

շարունակվում Է մինչև ցանկալի հաստության 

լարի ստացումը։ Նման աշխատանքի ընթացքում 

լարը բոլոր մասերում ստացվում Է հավասար 

և գեղեցիկ 

Ավելի բարդ աշխատանքի արդյունք Է մե-

տաղի ։ի ո բա զբութ յուն ը։ Այստեղ անհրաժեշտ Է 

բարձրորակ նկարիչ-վ։ որա գրիչի ստեղծազործա-

կան մոտեցումը և հատուկ փորագրող գործիք-

ների առկայությունը։ Այսպիսով, վաղ բրոնզե-

դարյան զարդերի ուսումնասիրությունը թույլ Է 

տալիս սլնղել, որ մ. թ. ա. III հազ. վարպետը 

ձեռքի տակ ունեցել Է այնպիսի գործիքներ, 

ինչպիսիք են տարբեր չավ։երի մուրճերը (դրանք 

կարող Էին պատրաստված լինել ինչպես մետա-

ղից, այնպես Էլ փայտից ու ոսկրից. մետաղից 

ւգատրաստվածները հայտնի են ուշ բրոնզի 

դարաշրջանին պատկանող հուշարձաններիցս), 

լարաձգման տախտակները (դրանց ոսկրից պատ-

րաստված նմուշները հայտնի են Լճաշենից՝՝՝), 

132 ՛Լ. Աբրահամյան) Արհեստները Հայաստանում 4— 
18 ՜ՐԴ դարերում, երևան, 1956, Էշ 149—150։ 

133 Т. С. Хачатрян, Орудия труда эпохи поздней 
бронзы и раннего железа Армении, стр. 252—255, 
рис. 00, 61. 

134 Նյութը հրատարակության Է պատրաստում Հ. Հ. 
Ս՝ն աը ական յան ըլ 

հատիչներ, ծակիչներ և աքցանաձև գործիքներ։ 

Հայտնաբերված իրերի քիմիական անալիզ-

ների տվյալների բացակայության պատճյյռով 

մենք չենք կարող գաղափար կազմել վաղ 

բրոնզեդարյան ոսկերիչի ձեռք բերած գիտելիք-

ների վերաբերյալ։ Այս տեսակետից առանձնա-

պես արժեքավոր են Լոռի-Բերդի .V 2 դամբարա-

նից հայտնաբերված ոսկյա իրերի (թվագրվում 

են մ. թ. ա. XIV—XIII և VII—VI գարերով) 

բաղադրության մասին եղած տվյալները13", որոնք 

իրենց հակիրճությամբ հանդերձ մեծ հետա-

քրքրություն են ներկայացնում։ Հետևելով անա-

լիզների արդյունքներին, տեսնամ ենք, որ դրանց 

բաղադրության մեջ եղած 25—32-ից մինչև 56 

տոկոս ոսկին որակավորվել Է արծաթով ու 

պղնձ ով։ Նման բարդ համաձուլվածքը ամենևին 

Էէ ւԷՐ կարող հանկարծակի հանդես գալ ուշ 

բրոնզի դարաշրջանում։ Նրա արմատները թաք-

նված են ավելի վաղնջական ժամանակներում։ 

Հետևաբար, խոսելով Լոռի֊Բերդի № 2 դամբա-

րանից պեղված Իրերի արդյունքների մասին, 

կարելի Է վստահ պնդել, որ դրանք եթե ոչ Լրիվ, 

ապա մեծ չավ։ով զալիս են վաղ բրոնզե դարա-

շրջանից։ Ելնելով անալիզներից տեսնամ ենք, որ 

ոսկերիչը ճանաչել Է մաքուր ոսկու վւավւկությա֊ 

նը, որը և դժվարացնում Է նրա մշակման ընթաց֊ 

քը։ Մյուս կողմից, ոսկերիչը կռահել Է նաև նրշ-

ված մետաղների տեսակարար կշիռների ( 

10,49, Си = 8,93) և հալման ջերմ աստիճանների 

(Аё հալվում Է 960,5՝ Տ, իսկ Շս-ը՝ 1083՝՝ I!) 

տարբերությունները։ Միաժամանակ պղնձի առ-

կայությունը ենթադրել Է տալիս, որ ոսկերիչը 

и լ զն ձի օքսիդացում ից խասավւելոլ համար բորակ 

(բորաթթվի նատրիումական աղ) Է օգտագործել 

որպես ֆլյուս։ Ֆլյուսը խարամ Է աոաջացնամ, 

որը և պահպանում Է պղինձը օքս իգանալու ց։ 

Վերջին и անհրաժեշտ Է, քանի որ պղնձի օքսիդր 

միաձուլվելով արծաթին և ոսկուն, անց ան կա լի 

փխրունոլթյան Է հաղորդս։մա։ 

Հե տևաբար, վաղ րրոնգեղարյան ոսկերիչը, 

չնայած մեզ հասած իրերի թվացոգ ոլարզաթյա-

նը, խոր զիտելիքներ Է ունեցել, որոնք և թայլ են 

տվել նրա սերունդներին ստեղծելու միջին բրոն-

զեդարյան այն նմուշները, որոնք մեր օրերի 

1 3 5 Ս. ԴԼԼքյսւն, Լոոի֊Բերղի էք. 2 դամբարանի ոսկե և 

տր,)ս,թե դարդերը, ՊՐՀ, 1971, Л" 1, Էշ 271—275։ 
13в С А. Селивакин, Производство ювелирных изде-

лий, М., 1951, стр. 79—80. 
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մ արդուն Հիացմանը են պատճառում։ Հարկ 

է նշ/ւլ, սակաւն, որ այդ իրերը (դավաթներ, դո։յ-

/իկներ, ւասրատեսակ դարդեր յ թվագրվում են մի-

ջին րրոնդի դարաշրջանի վերջով, դրանով իսկ նա-

խորդներից անջատվ ելով բավական դգալի ժա-

մանակամիջոցով։ Պատահական չէ, որ այստեղ 

Հանդիւդամ են ր ոչ միայն պատրաստման նախ-

կին կատ արելա գործէ/ած եղանակներին, այլև 

նորերին, որոնբ, ամենայն Հավանականությամբ, 

Հանդես են եկել այդ մ ամ ան ա կաընթա ց բում ։ 

՛էրա պարգադայն օրինակներից Է 1938 թ. Օձոլնից 

Հայտնաբերված 1,3 դը. կշոով նուրբ ոսկյա թի-

թեդից, կետային և շրջանաձև բարձրադիր դար-

դեր ո/նեցող ոսկյա մեդալյոնը (տախ. 7, նկ. 10), 

որր ւդատրաստված Է կոման և դրվագման եղա-

նակներով։ Աշիւատանքի նայն եղանակները գո-

յության ունեն ե նշված վայրից Հայտնաբերված 

արծաթյա նուրբ շրջադիրի վրա (տախ. 7, նկ.1 / ) , 

որն իր գա ր գ ան ա իւ շե ր ով կրկնում Է նախոր-

դին^, Օձանի այս նյութերը իրենց ճշգրիտ ղու-

դաՀեոներն են գտնում Ւրիալեթիի Л? 16, 17 

դամբաբանաթմբերից գտնված, ոսկյա թիթեղով 

երեսաս/ատված բրոնզյա ղարդի (տախ. 7, նկ. 12) 

և ոսկյա շրջադիրի մեջ, որը օձոլնյան օրինակից 

տարբերվում Է ցանց/լեն գծերով լցված եռան-

կյունաձև ղարդանախշերի առկայությամբ (տախ. 

7, նկ. 1 3 ) т , որոնք առանձին ճոխություն են 

հաղորդում հագարամյակնևրի հնություն ունեցող 

այդ զարդին։ Р / յ յ ց ի այս իրերից, միջին բրոնզե 

դարաշրջանից մեզ են հասել և այնպիսիք, որոնք 

իրենց բազմազանությամբ, կատարման տեխնի-

կայի նրբությամբ առանձին խումբ են կազմում 

և անջատվում են վերը նկարագրվածներից, չը-

նայած նախորդների պես թվագրվում են մ. թ. ա. 

XVI—XV գարերով։ Ղրանցից առանձնապես հե-

տաքրքիր Է 1948 թ. Կիրովականոլմ պեղված, 

ցեղային առաջնորդի հարուստ դամբարանա թըմ ֊ 

բից^՝՝ հայտնաբերված ոսկյա գավաթը, որը 

ներկայումս պահպանվում Է ՀՍ1)Հ ՊՊԹ-ոլմ 

Л! 1861/1 տակ։ Պատրաստված Է կռման հղանա֊ 

կով՝ ամբողջական ոսկեթերթից, ունի կիսագնդա-

ձև իրան, որը հանգչում Է բարձր նստուկով հա-

տակի վրա (գավաթի չափերն են. բարձր. 6,4 սմ, 

131 Б. А. Куфтин, V / . "՛շի,., Էչ 09, %կ. ւօօ, 
' 3 » նույն տեղում, կչ 99, նկ. 105 և աղ. СШ 
133 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, Л., 

1949, стр. 46—47. А. А. Мартиросян, Армения в эпоху 
бронзы II раннего железа, стр. 64—66. 

բերանի տրամ. 7,4 սմ, հատակի տրամ. 4 սմ, 

կշիռր՝ 110,4 գր.յ։ Գավաթի նստակը ունի հա-

մակենտրոն ակոսներ և ելուստն եր, որոնք թող-

նում են тհաստոցի» կիրառման տպավորություն, 

որը և Р. Ա. Կոլֆտինի կարծիքով օգտագործվել 

Է միջին բրոնզի դարաշրջանում'* ։ Ընդ որում, 

Р. Ա. Կոլֆտինը գտնում Է, որ նման իրերը պատ-

րաստվել են կռման և ձգման եղանակով, որի 

ընթացքում ոսկերիչները օգտվել են մետաղի 

սլլաստիկաթ յունից։ Սակայն նյութերի ոլսումնա֊ 

ւիրութ յունը ցույց Է տալիս, որ դրանք պատ-

րաստված են դրվագմամբ՝*՝։ Այդ են վկայում о-

վալաձև ակոսների և ելուստների անհամաչափու-

թյունն ու անոթի պատերի հաստությունը, որոնց 

ամրությունը թույլ չէր տալի կիրառել ձգման 

եղանակը։ Նախնադարյան ոսկերիչը պատրաստե-

լով այդ իրերը կռման և դրվագման եդանա կով, 

ընդօրինակել է բրուտի անիվի պտույտների ըն-

թացքում առաջացող շրջանագծերը, որոնք չէին 

կարող օվալաձև լինել։ 

Գավս/թի շուրջը, ստորին մասում զարդար-

ված է փորագրման եղանակով արված միահյուս-

ված քառակուսիների գոտեզարդով։ Ներքևում՝ 

գավաթի կենտրոնական մասում պատկերված են 

իրար դիմաց կանգնած, երախները լայն բացած 

երեք Ղ.ոլՏԳ առյուծների բարձրաքանդակներ։ 

Հետաքրքիր է այն, որ առյուծների չափերը և 

նրանց զարդանախշերը միանման են, որը և հան-

գեցնում է միասնական մոդելի առկայության և 

դրոշմման ու դրվագման եղանակների կիրառու-

թյան մտքին։ Գավաթի ստորին մասը զարդա-

նախշված է զիգզագաձև զարդերով և կետանախ-

շերով, որոնք նույնպես ստացվել են փորագրման 

եղանակով (տախ, 8, նկ. 4)։ Արվեստի հոյակապ 

նմուշ է և նույն դամբարանից հայտնաբերված 

արծաթյա փոքրիկ, կիսագնդաձև գավաթը։ Այն 

արտաքինից զարդարված է դրվագման եղանա-

կով ստացված, յոթ շարք համակենտրոն, կիսա-

շրջանաձև ելուստագծերով, որոնք անմիջապես 

սկսվում են շուրթի տակից փորագրման եղանա-

կով արված, միահյուսված քառակուսիների և 

անկյունաձև զարդագոտու տակից (տախ. 8, նկ. 

5)։ Այս իրերից բացի, նույն դամբարանից են 

հայտնաբերվել նաև արծաթյա երկու գավաթ և 

ւիոքրիկ կանթ ունեցող մեկ ղույլիկ (նյութերը 

գտնվում են ՀՍՍՀ, ՊՊՐ՝ գույք № 1860120—23), 

140 Б. А. Куфтин, ՜նչվ. աչ/,,., էչ 98—100, 
41 Վ. Ա. ԱրրաՏտմյան, նչվ. աշի,., էչ 87։ 
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Վերջինս բռնակի կենտրոնական մասում ունի 

ակոսաձև խորություն, իսկ հատակը հարթ է 

(տախ. 8, նկ. 2 ի Հետ ա բրթիր է նաև դուրս թեք-

ված շուրթերով, լայն բերանով և հարթ հատակ 

ունեցող արծաթյա գավաթի փոքրիկ ունկը, Այն, 

ի տարբերություն դույլիկի կանթի, իրանին կ 

դուրգամված խուլ կերպով և պատրաստված է 

ոլորված արծաթաթելով, որը եզրերում տափա-

կեցված է (տախ. 8, նկ. 1)։ Դուրգամելով է ամ-

րացված և փոքրիկ հատակին հանգչող, կիսագըն-

դաձև իրան ունեցող գավաթի աղեղնաձև ունկը 

(տախ. 8, նկ. 3)։ Այս իրերի զուգահեռները հան-

դիպում են միքենյան հուշարձաններում, Կարքե-

միշի խեթական ռելիեֆների պատկերներում, 

որոնք մատնանշում են նախ և առաջ տեղական 

մշակույթի շատ բարձր մակարդակը և ապա նրա 

բազմակողմանի կապերը Հին Արևելքի երկրների, 

առանձնապես խեթական թագավորության 

հետ՝՝1, 

Ոսկերչական աշխատանքների իրագործման 

ծայր աստիճան նրբության մասին են վկայում 

և նշված դամբարանից հայտնաբերված ոսկե ու-

լունքները, որոնք հանդիսացել են սարդիոնե 

ուլունքներից կազմված մանյակի բաղկացուցիչ 

մ ասր (տախ. 8, նկ. 6)ս3։ Նշված զարդերից յու-

րաքանչյուր կազմված է եզրերր միացրած երեք 

տակառիկաձև սնամեջ ուլունքներից, որոնց ծայ-

րերը ոսկյա նուրբ ամրակալների անցքերում հագ-

ցվելուց հետո թ եթ ևակի սեղմվելով տափակեց-

վել են և ամրացվել. Նշված մանյակի մասն են 

կազմել ևս երկու ոսկե ուլունք։ Դրանցից մեկը 

բաղկացած է երկու կիսյակից, ռոմբաձև է և յու-

րաքանչյուր կեսի վրա ունի երկուական գծային 

զարդ, Մյուսը (կշիոն է 0,46 զր.) պատրաստված 

է ամբողջական ոսկեթերթից, որի ծայրերը ծալ֊ 

գել են և միացվել իրար (տախ. 8, նկ. 7)։ Այն 

զարդանախշված կ փորագրությամբ ստացված 

գծերով (ուղիղ և զիգզագ) և կետ ան ա խշե ր ո վ, 

որոնք արվել են նախքան ոսկեթերթիկի ծալելը. 

Միջին բրոնզեդարյան ոսկերչության զար-

գացման բարձր մակարդակի մասին են խոսում 

և Րրիալեթիի հարուստ գամբարանաթ մ բերից 

հայտնաբերված նյութերը, որոնցից մի քանիսը 

ամենևին չեն տարբերվում կիրովականյան նը-

մո,շներից, Դրա լավագույն օրինակն է Բ՚րիալե-

142 «Հա1 Ժողովրդի պատմություն», {ք 1 71—172, 
М3 А. А. Мартиросян,նշվ. աչի,., / չ 64—66: Զար֊ 

դԼրը դտնվում են ՀՍՍՀ ՊՊԲ֊, դոլյք Л! 1860/10,18։ 

թիի Л? 7 դամբարանից հայտնաբերված, հարթ 

պատեր ունեցող ոսկե գավաթը, որը ձևով կրկը-

նելով կիրովականյան օրինակին, տարբերվում 

է նրանից զարդերի բացակայությամբ (տախ. У, 

նկ. 2) ։ Առյուծների դրոշմազարդ քանդակներր 

մենք տեսնում ենք Л՛ 15 դամբարանից հայտնա-

բերված ոսկյա բաժակի վրա г տախ. 9, նկ. 4 ՛ , 

որի հետ հայտնաբերվել է նաև արծաթյա մի 

վւոքրիկ բաժակ (տախ. 10, նկ. 1 )։ Կիրովականի 

մյուս բաժակից, թերևս կանթի վրա ունեցած 

մանրարոլքով է տարբերվում Л? 16 դամբարա-

նից հայտնաբերված ոսկյա բաժակը (տախ. 10, 

նկ. 2)։ Տարակույս չկա, որ նշված իրերից յուրա-

քանչյուրն առանձին վերցված արվեստի հոյա-

կապ նմուշ է, սակայն ինչպես նկատում է Р. Ա. 

Կոլֆտինը. « Թրիալեթիից հայտնաբերված թան-

կարժեք իրերի շարքում առանձնահատուկ տեղ 

է զբաղեցնում Л» 17 դամ բարանաթ մ բից հայտ-

նաբերված, ոսկուց պատրաստված հիաս-

քանչ գավաթ ր, որբ զարդարված լինելսվ 

հատիկավոր զարդանախշով, մանրարուքով ( ֆ ի ֊ 

լիդր ան), ագուցված է վ։իրուգայով ու վարդա-

գույն սարդիոնի կտորներով»։ Շարունակելով 

գավաթի նկարագրությունը և մ ասնավորա ։զե и 

կանգ առնելով նրա պատրաստման տեխնիկա-

յի վրա, հեզինակր այնուհետև գրում է. «Գավա-

թը պատրաստված է ոսկեթերթի ս։մ րոզջական 

կտորից, որին սկզբում կռման եղանակով տրվել 

կ ձվածիր տեսք։ Այնուհետև նրա եզրերր շուրջա-

նակի ծալելով ստացել են լայն հատակով և 

կարճ վգիկով շիշէ Դեպի ներս սեղմելով, շշի 

հատակային մասը գնգակի պատերի նմանու-

թյամբ, նախնադարյան ոսկերիչր ստացել Է կըր-

կնակի պատեր ունեցող խոր ղավաթ, որին նրս-

տուկ Է ծառայել շշի կարճ վզիկբ։ Այնուհետև հա-

տակի բացվածքր գոգվել Է ճառագայթաձև կր-

ւ/ւ րվ ած քներ ունեցող ոսկեթերթով, որբ հետո, 

ինչպես և գավաթի մակերեսր զարդարվել I, ոլո-

րաթելով ռ։ մանրարուքով։ Պատերի դեկորացիան 

ներկայացված Է առանձին, խոշոր պարուրաձև 

գալարազարդերի ոսկյա վերադիրներով, որին ե 

ամ բացվել Է ողջ նախշազարդր, ակներներւոմ 

ամրացված հղկված քարերով» (տախ. 9, նկ. 

5 ) ա , 

Կռման և դրվագման տեխնիկան 1, նկատվում 

144 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки ո Триа-
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ե Իկւի ա! Լթ ի ի X 17, -('"՛շչիի л* 36 դամ բարանա-

թմ բերից Հայտնաբերված արծաթ յա շքասեղների 

п и կ յա սնամեջ գլխիկների և Ո՛ր իալեթ իի Л* 8 

՛լամ րարսւնա թմ րից Հայտնաբերված մանյակի 

ալան բների վրա (տախ. 9, նկ. 3, 6 } , որոնք 

իրենց զուգահեռներն անեն միքենյան ոսկե ու֊ 

լանքներում։ Ո՚րիալեթիի մանյակում առանձնա-

հատուկ տեղ կ գրավում տդաթյա կուլոնը, որը 

երելւապատված Է Հատիկավոր ղարգանախշ ունե-

ցող ոսկյա նրբաթերթիկով (տախ. 9, նկ. 6)։ 

Այն իր գո՚գաՀեոն ունի Ուրուկի քրմուհի Աբբա-

րաշտիի դամբարանից հայտնաբերված կուլո-

նում։ Վերջինս սակայն շատ ավե[ի կոպիտ աշ-

խատանքի արդյունք Է։ Ոսկերչության բուոն 

ոարդացման մասին կ վկայում և Ո՛րիալեթիի 

N 5 դամբարանից հայտնաբերված արծաթ յա 

գավ աթր, որի վրա վարպետը փորագրման եղա-

նակով ։գատկերել կ ծիսական երթր և գոհաբեր-

վող կենդանիներ պատկերող տեսարաններ։ 

Պատրաստման նայն եղանակին կ պատկանում 

և. Թբիալեթիի № 17 դամբարանից հայտնաբեր-

ված ոսկյա ոլորաթելե բռնակով արծաթյա դույլի 

վրա պատկերված կենդանիների զարդանկար-

ները՝^, 

Ավարտելով միջին բրոնդի դարաշրջանին 

պատկանող պեղավայրերից ձեռք բերված ազնիվ 

մետաղներից ւդատրաստված նյութերի նկարա-

գրությանը, Հարկ կ նշել և Բ՝րիալեթիից Հայտնա-

բերված, Հավանաբար մականի ծայրակալ հանդի-

սացող կենդանու ոսկյա սնամեջ քանդակը, որը 

պատրաստված կ դրվադմ ամ բ և դրոշմ ամ բ 

(տախ. 9, նկ. 1 )՝*ռ։ Նայն եղանակով պատրաստ-

ված մականների ծայրակալներ են հայտնա-

բերվել և Կիրովականի Ղիմաց թաղամասից՝Հ7է 

Հանրագումարի բերելով միջին բրոնզեդար-

յան նյութերի ուսումնասիրությունների արդյունք-

ներր, նկատում ենք, որ ոսկերչության զարգա-

ցամր րնթացել կ ինչպես թողարկվող արտա-

դրանքի րնզլայնմամբ, այնպես կլ պատրաստման 

նոր եղանակների կիրառմամբ, որոնք համեմա-

տության եզրեր չեն գտնում նախորդ դարաշրջա-

նում հայտնի տեխնիկական եղանակների հետ։ 

Իրոք, մ. թ. ա. 2-րդ հազ., դեռևս վաղ բրոնդի 

"ծ նույն տեղում, Էշ 92, 94, նկ. 96, 98։ 
,4ն Նույն տեղում։ 

' 4 7 I). Լ. Ղ՚ևԼք յսւն, Տաշիր—Զորագետի րրոնղեղարյան մի 

քանի ոսկե և արծաթե իրեր, «Լրաբեր», 1966, № 12, 

Էշ 100— 109ւ 

դարաշրջանից եկող, վերը նկարագրված պատ-

րաստման եղանակներին զուգահեռ, տեսնում ենք 

նաև երեսապատելոլ, զոդելու, դրոշմելու, դուր-

գամելու, մ անրարոլքի, հատիկավոր զարդանախ-

շի, ագուցելու եղանակները, որոնք կարող կր 

իրագործել իր մասնագիտության մեջ լրիվ 

Հմտացած ոսկերիչը։ Այդ են վկայում պատրաստ-

ման նշված եղանակների ուսումնասիրություն-

ները։ 

Միջին բրոնզեդարյան տեխնիկական նորու-

թյուններից առանձին հետաքրքրություն են ներ-

կայացնում մանրարոլքի եղանակը և հատիկավոր 

զարդանախշը, որոնք սիրված լինելով ոսկերիչ-

ների կողմից, նուրբ և բարդ աշխատանք են պա-

հանջում։ հոսելով հատիկավոր զարդանախշի 

ստացման մասին, իտալացի նշանավոր ոսկերիչ 

Տելինին ցույց կ տալիս, որ դրա համար վերցը-

վում կ. аոսկյա կամ արծաթ յա թելը և պահվում 

ածուխի ուժեղ կրակի վրա։ Այդ րնթացքոլմ 

նրանից հալվում ու պոկվում կ մի կաթիլ, որը 

տաք կրակի Վրա ընկնելով, իր հերթին ստորա-

բաժանվում կ մասնիկների։ Այս գործողությունը 

բազմաթիվ անգամ կրկնելուց հետո, հատիկներր 

ուշադրությամբ հավաքվում են և մաղելով ա ֊ 

առանձնացնում են նույն չափիններր։ Այնուհետև 

Հ ատիկա պատվելիք առարկայի ցանկացած մասի 

վրա ցանում են մետաղի մածույցի բորակս՛֊ 

խառն փոշի և ոչ ուժեղ կրակի վրա շիկացնելով, 

հատիկները միացնում (ներքևի տափակ կամ 

ուռուցիկ) մետաղյա թերթինл148» Ինչ վերաբերում 

կ մանրարուքին, ապա այն ստացվում կ ոսկեթե-

լերի միավորումից, որոնք ստանում են հասկի 

տեսք։ Այնուհետև տալով ցանկացած զարդա-

նկարի ձևր, ոսկերիչը այն հագեցնում կ բորակի 

և ոսկու կամ արծաթի մանրափոշոլ խառնուրդը 

հանդիսացող զոդանյութով։ Կազմված պատկերը 

՚,ոդվոլմ կ սկգբոլմ լայն, բարձր, ապա ուժեղ 

սար բոցով։ Այս առումով տեղին կ հիշատակել, 

որ «հայ ոսկերիչները... մեզ են հասցրել... զո-

դելու. մի հին եղանակ. Այդ ճրագի բոցի օգտա-

գործումն կ։ Մետաղե մի բարակ խողովակով 

փչում են ճրագի բոցի վրա՝ առաջացնելով ուժեղ 

հոսանք, որի շնորհիվ բոցր բորբոքվելով ստա-

նում կր կապույտ գույն, բարձրանում կր նրա 

148 Տե՛ս Լ. 1ւ. Տեր-Ղևոնւյյան, Հայկական արծաթագոր-

ծական աշխարհիկ ղարգերը, VՏեղեկագիրя, 1965, № 11, 

Էշ 64, 
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ջերմաստիճանը, բացի այդ, փլելով կարելի էր 

բոցը ուղղել ցանկացած կետին...»՝"։ 

Դեկորատիվ զարդանախշի եղանակներից 

է նաև քարի ընդելուզումը, որն իր բարդությամբ 

չի զիշում մանրարոլքին։ Քարը բնական վիճա-

կով, շնորհիվ իր թերությունների, պիտանի չէ 

անմիջականորեն որպես զարդ օգտագործվելու 

համար։ Այս պատճառով այն մշակման է են-

թարկվում (մանրատում, հղկում, կոկում, անհրա-

ժեշտ ձևի բերվում), որից հետո այն ամրացվում 

է ակնաբնում հիմնական իրի բացվածքի եզրե-

րում առաջացած ազատ մետաղաթերթի եգրա-

շերտիկով։ Առաջացած թերությունները, ինչպես 

տեսանք իրերի ուսումնասիրության ժամանակ, 

ծածկվել են մանրարուքով։ 

Ուսումնասիրելով միջին բրոնզի դարաշրջա-

նում կիրառված տեխնիկական եղանակները, 

տեսնում ենք, որ ոսկերչությունը գտնվել է զար-

գացման բարձր մակարդակի վրա։ Իրագործելով 

նշված գործողությունները, ոսկերիչ-արհեստա-

վորը ունենալով նախորդ սերունդների փորձը, 

կատարելագործել է իր գիտելիքները առօրյա 

աշխատանքների ընթացքում։ Պատրաստելով 

բազմազան, բարդ ձևեր ունեցող իրեր, նա ձեռքի 

տակ ունեցել է այնպիսի մասնագիտացված գոր-

ծիքներ, ինչպիսիք են դրոշմիչը, տարատեսակ 

չափիչ և կտրիչ գործիքներ։ 

Տեխնիկական այս նորամուծութ յուններբ 

ավելի են կատարելագործվում և լայն տարածում 

ստանում ուշ բրոնղի դարաշրջանում։ Այգ են 

վկայում Հայաստանի բազմաթիվ վայրերից 

հայտնաբերված տարատեսակ զարդերը, որոնք 

հաճախ հանդիսանալով պատրաստման տարբեր 

եղանակների միաձուլման արդյունք, աչքի են 

ընկնում առանձին նրբությամբ։ Դրանցից պար-

զագույններն են կոփածո եղանակով պատրաստ-

վածները։ Այս խմբի լավագույն նմուշներից է Կի-

րռվականից հայտնաբերված կախիկը։ Պատ-

րաստված լինելով արծաթից այն ունի պայտի 

ձև, որի կենտրոնական մասում կախելու համար 

ունկ է արված (տախ. 11, նկ. 1)։ նման մի զարդ, 

պատրաստված բրոնզից, հայտնաբերված է և 

II ինգեչաոլրից, որն իր ճշգրիտ գուգահեռն է 

գտնում Խանլարից հայտնաբերված նմուշի մեջ15°» 

Այս զարդին շատ է նման Մինգեչաոլրից հայտ-

1 4 9 Р. ն . ԱոաքԼլ յան, Քաղաքները և արհեստները Հա-
յաստանում 9—13-րդ դարերում, հատ. 1, Երևան, 1958, 
կ 173, ձնթ. 2։ 

| 5в ОЛК, 1899, рис. 189. 

նաբերված մեկ այլ օրինակ։ Վերջինս, ի տար-

բերություն նախորդների, ունի կրկնակի պայտի 

ձև։ նման զարդեր հայտնաբերված են նաև Վար-

դաքարից ու Տոլ որսից՜5՝։ Վերջիններս, սակայն, 

ունեն երեք իրար միացած շրջանների տեսք։ 

Դրանցից ներ սինի՝ ամենափոքր շրջանի մեջ 

պատրաստված Է հարթ տապարիկի փոքրիկ մո-

դել (տախ. 11, նկ. 3 )։ Այս զարդերր պատրաստ-

ված են ձուլման եղանակով։ Նման զարդ պատ-

րաստելու կաղապար հայտնաբերվեց Այրիվան-

քից մ. թ. ա. 1-ին հազ. սկղբին պատկանող 

նյութերի հետ՝'2։ նույն ձևով Է պատրաստված և 

Կիրովականից հայտնաբերված շրջանաձև տեսք 

ունեցող արծաթե զարդը, որբ ամբողջական 

չլինելով, ներսից վարդյակներ Է ունեցել (տախ. 

11, նկ. 2)՝53։ նման զարդ հայտնի Է և Գետաբեկի 

դամբարանադաշտի Л" 66 դամբարանից, որբ, 

դատելով նկարից, պատրաստված Է լցման եղա-

նակովы« Վերջինս ուշ բրոնզի ղաբայրջանոլմ 

լայնորեն Է կիրառվել ոսկերիչների կողմից, որբ 

և 9"43 Է "՛ալիս ոսկերչական արտադրանքի խո-

շոր պահանջարկը։ Այդ են վկայում Այզեձորից, 

Մոլխաննաթ֊թափայից, Դվինից (տախ. 12, 

նկ. 1 — 9) և Է ոոի-Բերդից հայտնաբերված կա-

ղապարները, որոնք նախատեսված են տարա-

տեսակ կախիկներ, օղեր, ուլունքներ և այլ զար-

դեր պատրաստելու համար՝65։ 

Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի ) ։ յ ո ւ ֊ 

թական մշակույթի մեջ աոանձին հետաքրքրու-

թյուն են ներկայացնում ճակատակալներ/։ և զ ո ֊ 

տիները։ Դրանցից ճակատակալն!ւրր հայտնա-

բերվել են սակավաթիվ օրինակներով, որոնք 

բրոնզից կամ արծաթից, կռման եղանակով 

պատրաստված բարակ թիթեղներ են։ Դրանք 

ունեն կիսաբոլոր, աստիճանաբար նեղացող ժա-

151 Л. О. Мнацаканян, Находки предметом бронзо-
вого века в селении Толорс (в Зангезуре) Арм. ССР, 
КСИИМК, вып. ЫУ, 1954; Т. С. Хачатрян, Комплекс 
бронзовых предметов из сел. Вардакар, «Изв. общест-
венных наук», 1951, № 3. 

Նյութը հրատարակության կ ս/տտրաստում Հ. Հ. 

- Ս նա էյ ակ ան յանրէ 
153 Ս. Հ. ԴԼԼշյ ան, Տա շիր ֊սոր ադե տի րրոնդեդարյան մի 

քանի ոսկե և արծաթե իրեր, օԼրարերս, 19ЧЧ, X 12, Հյ 

100—11)91 
151 А. Л. Ивановский. По Закавказью, табл., VI, 

рис. 11—12. 
155 К. X. Кушнарева, Производственный комплекс 

древнего Двина (сб. статей, «Кавказ и Восточная Ев-
ропа в древности»), М., 1973, стр. 235 ֊ 242, рис. 1. 
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и/ ա վեհ ի ա 1,11/1, որի ծայրերը ոլորված են կամ 

ծակված։ Այդ օղակների միջով անը է կացվե/ 

նուրր կաշեփոկը, որն այդ իրր ավե/ի լավ կ 

ամ /ւացրե/ ճակատի վ ր ա г Սովորաբար դրանը 

/այնո։թ յո։նը կենտրոնական մասում Հասնում կ 

2— 4 սմ, իսկ ծայրերին՝ 1—1,5 սմ։ Երկարու-

թյունը տատանվում է 30—35 ս մ ֊ ի միջև։ Այս 

դարդերից ինր Հատ քպեղւ/ած 51 в դամբարանա-

թ մ բերից) Հայտնարերե/ I; Ե, Լալայանը Սևանի 

տվ ադանում կատարած պեղումների ընթացքում 

(տախ. 13, նկ, 1 Ա ր ծ ա թ ի ց պատրաստված 

նման ճակատակալ Հայտնաբերեց և Հ. Ա. Մար-

տիրոս յանր 1У56 թ. Գեղարոտի № 1 գամ բա ր ա ֊ 

նաթմրից (տախ. 13, նկ. 2 ) ՝ 5 7 , Նման մի ճակա-

տուկս։/, ւդատրաստված րրոնդից, Հայտնաբերվեց 

և Դի/իք անից։ Վերջինիս ծայրերը նույնպես կլո-

րացված են և իրար են միանում բրոնղե լարով։ 

ճակատակալի արտաքին երեսը ունի բազմաշարք 

եղևնաձև նախշ՝'*, որը ստացված կ փորագրման 

եղանակով։ Նո։յն տեխնիկայով են պատրաստ-

ված և Ղալիանի շրջանի ՇիկաՀող և Շբվենանց 

գյուղերից հայտնաբերված ճակատակալները1,ւ9ւ 

Հիշատակված նմուշներից չեն տարբերվում Ա ր ֊ 

թի կից (տախ. 13, նկ. 3 ) т , Աոաջաձորից և Գե-

տս։ բեկից Հա յտն ա բերվածն եր ր՝0* ։ 

Աււանձնաո/ես հետաքրքիր են և բրոնզյա գո-

սւիներր, որոնք и/ատ բաս տված են կռմամբ և 

հաճախ ղարդարված՝ փորադիր պատկերներով։ 

Կատարելով դարդ֊ղրահի դեր և միաժամանակ 

ունենալով մոգական նշանակություն"՞2, գոտի֊ 

ներն իրենցից ներկայացնում են բարակ թիթեղ-

ներ, որոնք ամրացվել են կաշվե ժապավենի վրա 

(որոշ օրինակների վրա պաՀպանված են կաշվի 

մնացորդներ)։ Չծանրանալով Հայաստանի և 

րնգՀանրապես Անդրկովկասի բազմաթիվ հրնա֊ 

|Г>0 I). Լսւլսւյսւն, Դամրարանների պեղումներ Խորհրդա-

յին Հայաստանում, Երետն, 1931։ 
157 А. А. Мартиросян. Армения ո эпоху бронзы..., 

стр. 90, рис. 43(1). 
|Г]Я Դիլիչան/ւ Երկրագիտական թանգարանի կատալոգ, 

հրեան, 1909, աղ. 21, նկ. 2ւ 

'•О 0. II. Խնկիէդ ան, Հետա/սուղական պեղումներ Ղա~ 
լիանի շրջանում (1970—1971 թթ.), ՊՐՀ. 1973, М 3, էշ 

234 — 240, աղ. 1, նկ. 7—3, 
1ո'յ Т. С. Хачатрян, Материальная культура древне-

го Лртика, стр. 74, рис. 14. 
101 /1. Л. Ивановский, По Закавказью, табл., VIII, 

рис. 3. 
|пг Հ. Ռ. ւ ՚սոսյել յսւն, Հայաստանի րրոնզե գոտիների 

որ՛, որ գա կան տեսարաններր, ՊԲՀ, 1906, К 2, էշ 239—248։ 

վայրերից հայտնաբերված գոտիների ուսումնա-

ոիրության վրա, որն արդեն կատարված կ Հ. Ա. 

И արտիրոսյանի կողմից 6 ' , նշենք միայն, որ դը-

րանց զա րդա թեմ աները կապված են որսի, կեն-

ցաղի, հավատալիքների և այլ թեմաների հետ^Տ* 

(տախ. 13., նկ. 4 — 8)։ 

Ինչպես ցույց են տալիս ազգագրական տըվ-

յալները, բրոնզե գոտի կամ թերթ պատրաստե-

լու համար, մետաղագործը վերցնում կ համա-

պատասխան հաստություն ունեցող բրոնզե ձող 

և այն մեջընդմեջ տաքացնելով անընդհատ ծե-

ծում կ, մինչև ցանկալի հաստությամբ թիթեղի 

ստացումը։ Այնուհետև հատուկ հարթիչների մի-

ջոցով ստացված բրոնղե թերթը հարթեցվում կ, 

իսկ եզրերի անհարթությունները կտրվում АЬ1б5( 

Այս առումով տեղին կ նշել, որ տարաչափ ձողեր 

ձուլելու կաղապարներ հայտնաբերվել են Թեյշե-

բաինի քաղաքի ն ախ աուրա րտական շերտից և 

ԱրգՒ 2տՒՒյՒ^յՒւՒՒ մետաղագործի արհեստանոց-

ներից։ Վերջինս չնայած պատկանում կ ուրար-

տական ժամանակաշրջանին, բայց նման կ բրոն-

զեդարյաններին։ Այստեղ «Համադրված են 

մետաղագործական Հիմնական սարքավորում-

ները (ձուլարան, քուրա, հարստացման համալիր), 

գործիքները (հալոցներ, աղորիքներ, թակեր, 

մուրճեր), արտադրության թափոնները (տարբեր 

մետաղների խարամներ), ստացված մետաղը 

(երկաթե բլիթաձև կտորներ, բրոնզների նըստ-

վածք ներ), ինչպես նաև արհեստանոցում պատ-

րաստված իրեր ու առարկաներւ 

Վերոհիշյալ նյութերի հնագիտական, քիմիա-

կան և սպեկտրալ ուսումնասիրությունները 

բերում են այն համոզման, որ Արգիշտիխինիլիի 

արհեստանոցում կատարվել են մետաղամշակու-

թյան հետ կապված բոլոր պրոցեսները...»ա։ 

Ри/ցի կռման, լցման, փորագրման եղանակ-

ներով պատրաստվածներից, ուշ բրոնզեդարյան 

պեղավայրերից հայտնաբերվել են զգալի թվով 

զարդեր, որոնց վրա առկա կ հատիկավոր զար֊ 

163 А. А. Мартиросян, ՛նշվ. աչի., էչ 133—140, 

, 0 < ձ. Ռ. ւ ՚ ս ր ա յ Լ լ յ ա ն , Պաշտամունքն ու հավատալիքը ուշ 

րրոնզե գար յան Հայաստանում, երևան, 1973, էջ 115—170։ 
105 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ-

ний Мннгечаур, Баку, 1959. 
161 А. А. Мартиросян, Древнеурартская металлур-

гическая мастерская в городе Аргиштихипили, ИФЖ, 
№ 1, 1973, стр. 157—168; А. А. Мартиросян, Армения в 
эпоху бронзы..., стр. 187; А. А. Мартиросян, Город Тей-
шебаннп, Ереван, 1961՛. 
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ղանախշը г Դրանց պարզագույն օրինակներից 

մեկը հայտնաբերվել է Կիրովականից: Այն ար-

ծաթյա կախիկ է և ձևով նման է վերը հիշատակ-

ված վարդյակներ ունեցողին։ Սակայն վերջին 

օրինակը վարդյակների փոխարեն ունի խաչա-

ձևող ժապավեններ, որոնցից մեկի վրա հակա-

ռակ կողմից մածուցված է տափակ թիթեղից 

պատրաստված խողովակիկը, որով անց է կաց-

վել լարը (տախ. 11, նկ. 4)։ նկարագրված զար-

դը, ինչպես նշում է Ս. Հ. Դևեչյանը, պատրաստ-

ված է արծաթյա լարը մուրճով ծեծելու միջո-

ցով՝'7։ Պատրաստման այս եղանակի շնորհիվ, 

նշված զարդը պատկանում է նախորդ խմբին, 

բայց նրանցից տարբերվում է շրջանակի և ժապա-

վենների վրա ունեցած արծաթյա փոքրիկ գըն-

զիկներով։ ՛Հարդերի այս խմբում են դասվում և 

Կիրովականի նույն դամբարանից հայտնաբեր-

ված արծաթյա հատիկներից պատրաստված գլա-

նաձև ուլունքները (տախ. 11, նկ. Տ ) , որոնց 

բրոնզյա նմանօրինակները հայտնաբերված են 

Արթիկի Л! 9 դամբարանից՝®։ Պ ատրաստման 

նույն Կզանակի արդյունք է նաև Լճաշենից հայտ-

նաբերված մ. թ. ա. XIV—XIII դարերով թվա֊ 

գրվող ոսկե մանյակը, որի ուլունքները նույնու-

թյամբ կրկնում են Կիրովականի և Արթիկի նը-

մուշների ձևը (տախ. 11, նկ. 6)։ Գեղեցկությամբ 

և մտահղացման նրբությամբ Լճաշենի մանյակին 

չի զիշում, իր տեսակի մեջ առայժմ եզակի, Տո-

լոբսի մ. թ. ա. XI—X դարերով թվագրվող դամ-

բարանից հայտնաբերված ոսկյա կախիկը՝տ։ 

Այն ողկույզաձև, հատիկավոր եղանակով պատ-

րաստված զարդ է, որն իր ստորին և վերին մա-

սերում ունի նույնպես ոսկուց պատրաստված 

գնդիկաձև ուլունքներ։ Վերևի ուլունքի միջով 

անցնում է բարակ լարից պատրաստված, իրա-

րից չբաժանվող, զույգ օղակներ ներկայացնող 

շղթայիկը (տախ. 11, նկ. 7 ) , որի արծաթյա 

կրկնօրինակը հայտնաբերված է Կիրովականի 

Դիմաց թաղամասի նշված դամբարանից (տախ. 

11, նկ. 8 ) , Հատիկավոր զարդանախշի լայն 

կիրառության մասին է վկայում և Լճաշենից 

հայտնաբերված, ոսկուց պատրաստված կոճակը, 

որն առայժմ նույնպես եզակի է իր տեսակի մեջ 

167 Ս. Լ. Դեեչյան, նշվ. աշխ., էշ 102, աղ. 1, նկ. 6, 
161 Т. С. Хачатрян, ьշվ. աշխ., աղ. 7, Էչ 83 
1И А. О. Мнацаканян, Находки предметов бронзо-

вого века в сел. Толорс, КСИИМК, 1954, вып. 54, 
стр. 104. 

(տախ. 11, նկ. ւ օ բ , Այս կոճակի վրա, բացի 

հատիկավոր եղանակից, առկա են նաև սեղմման 

և ընդելուզման եղանակները։ Երոք, այղ կոճակը 

սլատրաստելոլ համար մետաղագործը սկզբից 

կոփածո եղանակով պատրաստել է անհրաժեշտ 

հաստություն ունեցող ոսկե թերթիկ, ապա սեղ-

մելով նրան տվել է ուռուց ի կ կոճակի տեսք, 

որի վրա քառաթերթ ծաղկի տեսքով րնդելոլզել 

է թանկարժեք քարեր։ Կոճակ-զարդի եզերքր, 

ինչպես և ծաղկաթերթիկների արանքներն ու 

նրանց եզրերը զարդարված են հատիկավոր զար-

դանախշով։ Պատրաստման նույն եղանակն է 

կիրառված և Լճաշենի .XI 2 հարուստ գամբւս-

րանաթմբից հայտնաբերված ոսկե զորտուկի 

վրա՝'՝։ Վերջինիս ողնաշարը և ետևի թաթիկների 

միջև ընկած տարածությունը զարդանախշված Լ 

ոսկեհատիկ զարդանախշով, իսկ աչքերի տեղում 

ընդելուզված են թանկարժեք քարեր (տախ. 11, 

նկ. 11)։ Պատրաստման նույն հնարքներն են առ-

կա և Լոռի-9երգի Л-" 2 դամբարանից հայտնա-

բերված ոսկե ուլունքի վրա (տախ. 11, նկ. 9)՝'1։ 

Ոսկերչական արհեստի այդ հիասքանչ նմուշը 

պատրաստված է բարակ ոսկյա թերթիկր ծա-

լելու միջոցով, որից հետո կարերի տեղերր միաց-

վել և աննկատելի են դարձվել պարուրաձև 

լարաղարդի միջոցով։ Ի լրումն այդ բոլորի, վե-

րոհիշյալ զարդը, իր վերջնական տեսքն է րս-

տացել հատիկավոր զարդանախշի երեսապատ-

ման միջոցով, որը ոչ միայն առանձին հմայք է 

տալիս այդ ուլունքին, այլև խոսում է այդ հեռա-

վոր ժամանակների ոսկերիչ վարպետների բարձր 

վարպետության և նուրբ ճաշակի մասին։ Այդ է 

վկայում և նույն դամբարանից հայտնաբերված, 

18 գր. կշռով ոսկե ճակատագարդը, որի վրա 

սեղմելու եղանակով արված են յոթ ֆանտաստիկ 

կենդանիների պատկերներ'73» Այս տեսակետից 

ուշագրավ է Խզնառլզից հայտնաբերված րրոնզե 

կաղապարի բեկորը, որը նախատեսված է եղել 

զարդեր դրվագելու համար։ Կաղապարի «կենտ-

րոնական մասում արված է 4 սմ տրամագծով 

կիսաշրջանաձև հանույթ։ Կաղապարի եզրերին 

նկատվում են հարվածների հետքեր։ Հանվածքա-

171 А. О. Мнацаканян, Раскопки курганов на побе-
режье оз. Севан в 1956 г., СА., 1957, № 2, стр. 151. 

՝7[А. О. Мнацаканян, Лчашенскис курганы (раскоп-
ки 1956 г.), КСИА, выи. 85, 1961, рис. 24. 

173 Ս. Հ. ԴԱեչյան, Լոոի֊Բերղի М 2 ղամրարան/ւ ոսկե 

և արծաթե զարդերը, ՊԲՀ, 1971, X 1, էշ 271 — 273։ 
173 Նույն տեղում, նկ 1։ 
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յին մասում աոկա են օվալաձև տերևների կետա֊ 

պատկերներ, որոնց կենտրոններում արված են 

ծառերի նկարներ։ Այդ կաղապարով պատրաստ-

վ,:դ ղար դան կարն երր ոելիեֆ են ստացվո։մյյ 

(ատի,. 12, նկ. 1 0 Ր , 

Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի դարդե-

րի մեք Իրենց բանակով և ձևերի բաղմ աղանոլ֊ 

քհամր սդրի են րնկնում աւդարանջաններր, որոնք 

Հիմնականում ս/ատրաստված են ձուլման եղա-

նակով։ Կանդ չառնելով Հայաստանի տարբեր 

վայրերից Հայտնաբերված Հարյուրավոր ապա-

րանք անների ոաումնասիրության վրա, որն ար-

զեն կատարված է մ ասն ադե տների կողմից՝'', 

նշենբ միայն, որ չնայած դրանք Հիմնականում 

պատրաստված են բրոնղի ց՝ ձուլման եղանակով, 

բայց Հանդիս/ում են և. րրոնդե լարից ծեծելու 

եղանակով /դ ա տ ր տ и տ վ ա ծն ե ր ։ 

Զա/մ էսն եղանակի լայն կիրս։ ո ու թ յան մա-

սին են վկայում և մյուս դարղերր, որոնք առա-

վելապես պատրաստված են բլանդից։ Դրանց մեջ 

Հսկայական թիվ են կա դմա մ ղանադան պեղա-

վայրերից Հայտնաբերված բոժոժները (տախ. 

11, նկ. 14), ղարդակոճակներր, կախիկները, 

սայլերի լծավւայտր ղարդարող ղանադան կենդա-

նիների արձանիկ֊դարդերր և այլն։ Վերջիններս 

արվեստի նրբին նմուշներ են՝ պատրաստված 

մոմե բաղադրյալ կաղապարների օգնությամբ։ 

Նշված դարդ-արձանիկները Հա յտնարերված են 

Լճաշենի ց (տախ. 11, նկ. 16)™, Կամոյից (տախ. 

11, նկ. 1 5 ) " 7 , Արթիկի ց և Հայաստանի այլ վայ-

րերից և մեծ մասամբ Հագցված են շարժական 

առանցքակալների վրա։ Ինչպես արձանիկները, 

այն պես կլ առանցքակալները ծակոտկեն են և 

հերսում ունեն մետաղե գնդիկներ, որոնք կատա-

րել են զանգակների գեր։ Արձանիկների մեծ մա-

սը պատրաստված Է երկու կաղապարի օգնու-

թյամբ (առանցքակալը և արձանիկը առանձին֊ 

174 Т. С. Хачатрян, Орудия труда эпохи поздней 
бронзы..., стр. 250, рис. 59. 

|7Տ Л. Л. Мартиросян, Раскопки ո Головине, Ере-
в а н 1 9 5 4 . II. |к. ե ս ա յ ա Ա , Հայաստանի պատմությա՛ն թան-

գարանի րրո՚հէլհ ապարանջանները, էՏե ղե կաղի ր է, Л5 2, 

1014, զ 83—94։ 
170 Լ. Հ. Մնաց ական յան, Հուշարձանները համր չեն, 

Երևան, 1960։ 
1 7 7 Դ . Հ . Մ ի ք ս ւ յ ե լ յ ա ն , Սևանի ավազանի կիկլոպյան 

ամրոցները, երևան, 1968։ 

առանձին յ։ Նման արձանիկներ պատրաստելու 

Համար մետաղագործը սկզբից կավով ծեփել Է 

մետաղե գնդիկները, որից Հետո կավին տվել Է 

անՀրաժեշտ արձանիկի կոպիտ ձևը։ ԱյնաՀետև 

այդ կավաղանգվածը ծածկել Է անՀրաժեշտ իրի 

ձևն ունեցող մոմի նուրբ շերտով։ Այս գործողու-

թյուններից Հետո տվյալ իրը առանցքակալի 

Հետ մի ւսցման մասում ծածկվել Է առանցքակալի 

տեսք ունեցող կա վազան գվա ծ ով, որն իր Հերթին 

ծածկվել Է մոմաշերտով։ Այս գործողություններից 

Հետո պատրաստված մոգելները ծածկվում են 

կավե Հաստ շերտով։ Չորացումից և թրծումից 

Հետո լցվում Է մետաղը, որը զբաղեցնելով մո-

մից աղատված տարածությունները, ստանում Է 

ցանկալի իրի տեսքը։ Մետաղը սառելուց Հետո 

կավածածկույթը Հեռացվում Է, իսկ իրը ենթարկ-

վում Է վերջնական Հարդարման։ 

ԸնդՀանրացնելով բրոնղեդարյան ոսկեր-

չության արդյունքները, տեսնամ ենք, որ մետա-

ղադործության զարգացման և ոսկերչական ար-

տադրանքի աճող պաՀանջարկին զուգընթաց, 

ոսկերիչները անընդՀատ կատարելագործում են 

տեխնիկական Հին եղանակները։ Դրանք զգալի 

չափով պայմանավորված Լին ժամանակակից 

արևելյան արվեստի Համ ընդՀանուր առաջադի-

մությամբ։ 

Դեռևս վաղ բրոնղի դարաշրջանում կռման, 

վարագրման և լարաձգման եղանակները, միջին 

բրոնղի դարաշրջանում լրացվում են այնպիսի 

բարդ նորություններով, ինչպիսիք են մանրարոլ-

ԲԸւ ընդելուզումը, Հատիկավոր զարդանախշը, 

դրվագումը, դրոշմումը, գլանումը, դուրգամումը, 

մոմե նուրբ կաղապարների օգտագործումը, որոնք 

ավելի լայն տարածում են ստանում ուշ բրոնզի 

դարաշրջանում։ Այդ ժամանակաընթացքում թան-

կարժեք մետաղներից պատրաստված զարդերի 

կողքին Հանդես են գալիս բրոնզյա նույնանման օ-

րինակներ, որը վկայում կ բրոնզեդարյան Հասա-

րակության ներսոլմ խորացող շերտավորման մա-

սին։ Մյուս կողմից ոսկյա իրերի եզակի նըմոլշ-

ների անալիզները ցույց են տալիս, որ արՀես-

տավորը ճանաչելով ոսկու Հատկությունները, 

խուսափել Է այն մաքուր վիճակով օգտագործե-

լուց. վերջինս պայմանավորված Էր նաև մաքուր 

.ոսկու սակավությամբ։ 

ԱՀա այսպիսին Է այն ժառանգությունը, որը 

թողեց բրոնղեդարյան ոսկերիչը իր սերունդնե-

րին։ 
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Գ Լ Ո Ի Խ Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ 

Խ Ե 8 Ե Գ Ո 1 ' Ծ Ո Ի Թ 8 Ո Ի 1 , 

Կավը բոլոր ժամանակաշրջաններում տնտե-

սության տարբեր բնագավառներում մեծ կիրա-

ռություն է ունեցել։ Հումքի այս տեսակը, որի 

մակերեսային երևակումները տարածված են 

Հայաստանում, օգտագործվել է գործիքներ (իլիկի 

գլուխներ, ծանրոց-կախիկներ, հալոցներ, մետ ա֊ 

ղալից շերեփիկներ, փքսափողեր, հնոց-ձոլլա-

ր աններ, կաղապարներ), տարատեսակ պաշտա-

մունքային առարկաներ (կուռքեր, սրբազան օ-

շախներ, արձանիկներ և այլն), բնակարաններ 

պատրաստելու համար։ Կավը անփոխարինելի 

հումք է հանդիսացել և խեցեգործության համար, 

որի արտադրանքը հաճախ տվյալ հուշարձանը 

թվագրող միակ նյութն է։ Ասվածից դժվար չէ 

նկատել, որ խեցեղեն արտադրանքի զարգացու-

մը, նրա ձևերի փոփոխումը պատմական բարդ 

պրոցես է, որը ենթադրում է տեխնոլոգիայի և 

հետևաբար աշխատանքի գործիքների կատարե-

լագործում ։ Այդ է վկայում Հայաստանի բրոնզե-

դարյան խեցեղեն արտադրանքի ուսումնասիրու-

թյունը։ Չխորանալով խեցեղենի տեսակների, 

տեղային առանձնահատկությունների, պարբե֊ 

րացման և ձևաբանական քննության մեջ, որն 

արդեն կատարված է մի շարք ուսումնասիրող-

ների կողմից՝, կանգ առնենք նրա պատրաստ֊ 

1 Л. А. Мартиросян, նշվ. աշխ., Հ. Ա. Մսւրւոիւոսյան, 
Ուշ բրոնզեդարյան բնակավայրեր և դամ բա րանադաշտ եր, 

Երևան, 1969, էշ 33—35։ է . վ . Խանղւայ յան, Հայկական լեռ 
I աշխարհի մշակույթը մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում, Երևան, 

1967։ Т. С. Хачатрян, Материальная культура древнего 
Лртнка, Ереван, 1963; К. X. Кушнарева, Т. Н. Чуби-
нишвили. Древние культуры Южного К а в к а з а , стр. 
136—161; Л. Л. Карапетян, История гончарного произ-
водства древней Армении (III тыс.—VI в. до н. э . ) . 
Ереван, 1966 (автореферат) . 

ման եղանակների վրա, դրանով իսկ փորձելով 

վեր հանել խեցեգործության զարգացման ընդհա-

նուր տենդենցը և արտադրանքի ձևերի փոփոխ-

ման օրինաչափությունները։ Նման մոտեցումը 

թույլ է տալիս պարզել աշխատանքի գործիքների 

կատարելագործման ընթացքը և ցույց է տալիս 

այդ ուղղությամբ տարվող որոնումների ընդհա-

նուր պատկերը։ Հարցին մոտենալով այս տեսանկ-

յունից, այնուամենայնիվ, հարկ ենք համարում 

թեմայի ամբողջականությունը պահպանելու նր-

սլատակով, ընդհանուր գծերով շարադրել տվյալ 

ժամանակաշրջանի խեցեղենի ձևաբանական զար-

գացման հանգուցակետերը։ 

Վաղ բրոնզեդարյան խեցանոթները ներկա֊ 

յացված են լայնաբերան կարասներով, թաղար-

ներով, գավաթներով, կճուճներով, քրեղաններով, 

բաժակներով։ Թվարկված տեսակները վաղ բրոն-

զի դարաշրջանի սկզբնական վւ ուլերի համար 

ունեն շեշտված անցումներով եռմասանի կա-

ռուցվածք։ Սրանց զարդանախշերը կատարված են 

թաց կավի վրա սեղմելու, փորելու և նուրբ կա-

վաժապավենը կպցնելու եղանակով, որի հետե֊ 

վանքով դրանք հանդես են գալիս ուռուցիկ ևներ-

ճըկված տեսքով։ Սիրված մոտիվներից են պա-

րույրները, համակենտրոն շրջանները, բուսական 

ո։, կենդանական ստիլիղացված պատկերներր։ 

Անոթներին աոանձին գեղեցկություն են հաղոր-

դում բարձր և ուղիղ վզի հիմքամասում կամ իրա-

նին փակցրած կիսագնդաձև կեղծ ունկերր (տախ. 

14, նկ. 1—4)։ Դրանք պահպանվում են նաև կիբո-

վականյան ու շենդավիթյան, տեղային առանձնա-

հատկություններ ունեցողի, նույնպես մ. թ. տ. 3-

րդ հազ. 1-ին կեսով թվագրվող Խեցեղենի վրա։ 

1 է. ՛Լ. հյաՇքրսդյաքյ, նշվ. աշխ., էշ 74— 761 
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'Լերջիններս ունենալով հոմ ասանի ձևով իրան, 

ձեռք են բերում և կտրելու, փորելու եղանակով 

արւէած նրբագիծ երկրալաւիական մոտիվներ, 

որոնքդ ղարղարում են անոթների ուղիղ և բալւ-

ձրր վիղր (տախ. 14, նկ. 5—8յ։ Զարգացման հև֊ 

տ աղ ա րնթ աց բում զարդանախշման այս եղա֊ 

Նակր իշխոգ գառնալով, գարս է մղում սեղմման 

և վւակցնելու. եղանակներով կատարվող զարդա-

նախշերինւ Սեղմման եղանակը ծայր աստիճան 

ւգարգեցվելով, երևան է գալիս փոքրիկ փոսիկ-

ների տեսբով։ Զգալի փոփոխման են ենթարկ-

վում և կավանոթների ձևերը) Անհետանում են 

եոմասանի, շեշտված անցումներով իրան ունե-

ցող անոթներր կամ հանդես են գալիս որպես 

վերաս/բակային ձեւ Այս շրջանին, որը լավա-

գույնս արտացոլված է կլարից հայտնաբերված 

նմուշներովբնորոշ է դառնում կավանոթների 

իրանի սահուն անցումները և համեմատաբար 

ձգված ձևերր։ Նախկին նեղ նստուկներին փո-

խարինելու են զալիս համեմատաբար լայն հա-

տակն երր, իսկ կեղծ ունկերը աստիճան արար 

իրենց տեղը զիջում են աղեղնաձև կամ ծնկաձև 

բարակ կանթերին։ Հանդես դալով մ. թ. ա. 3-րդ 

հ/սղ. 1-ին կեսի վերջում*, էլարյան խեցեղենը 

(տախ. 14, նկ. 9—14) նույն հազարամյակի վեր-

ջին հարյուրամյակներում իր տեղը զիջում է խե-

ցեղենի արա զած յան խմբին, որի նմուշները 

հայտնի են Արազածից (տախ. 14, նկ. 15—19, 

24 )г', Լենին ականից (տախ. 14, նկ. 2 0 ) , Ջաոջա-

ոիսից (տախ. 14, նկ. 2 3 ) , Լճաշենի № 120 դամ-

բարանից (տախ. 14, նկ. 21, 2 2 / , Արթիկից, 

Գառնիից7 և բազմաթիվ այլ վայրերից, որոնց թը-

վաըկումը անիմաստ է։ Ինչպես նկատել է տալիս 

Հ. Ա. Մ արտիրոսյանը, արագածյան խեցեղենը 

էլարյան խմբի հետ ունենալով զգալի ընդհանրու-

թյուններ (սև փայլեցրած մակերես, իրանի և վզի 

կառուցվածքր, անոթների համեմատաբար փոքր 

նստուկներ, սակավ հանդիպող կեղծ կանթեր), 

անի և նկատելի տարբերություններ։ Դրանք ար-

տահայտվում են հետև յա ըու մ. 1) կիսագնդաձև 

ունկերի և շրջանաձև փոսիկների գրեթե լրիվ 

անհետացում և աղեղնաձև կամ ծնկաձև կանթերի 

3 /1. Л. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 
стр. 34 -38. 

4 նույն տեղում, էշ 34—38։ 
5 Նույն տեղում, էշ 42—47։ 
6 Հ . Հ . Ս՛նաց ական յսւն, Լճաշենի մշակույթի զարգաց-

ման հիմնական էտապները, ՊՐՀ, 1965, М 2։ 
7 է . Ч- Խւսնդաւյյան, Գաոնի, պրակ 4, երևան, 1969, 

էշ 108—110։ 

գերիշխում, 2) իրանի բիկոնիկ ձև, Յյ ուռուցիկ 

զարդանախ շերի վերջնական անհետացում և 

կտրելու, գծելու եղանակով կատարված զարդերի 

տարածում, որոնք հետագա զարգացում են ը սա-

տանում միջին բրոնզի դարաշրջանում, որի ըն-

թացքում Անատոլիական և Հյուսիսային Միջա-

դևտքի հետ ունեցած ուժեղ կապերի շնորհիվ 

լայն տարածում են ստանում կարմրափայլ մա-

կերես և սև ներկով կատարված զարդանախշեր 

ունեցող տարատեսակ անոթները։ Վերջիններիս 

վաղագույն նմուշները հանդես են գալիս դեռևս 

վաղ բրոնզի դարաշրջանում (Շենգավիթ, Մոլ-

խաննաթ-թափա և ա յ լ ն / ։ Այս խեցատեսակների 

վաղագույն օրինակները հայտնաբերվել են Բ՛ա-

զա քենդից (տախ. 14, նկ. 25—27, 29, 31)9, Կա֊ 
մո1ե9 ("՛ախ. 14, նկ. 2 8 ) , Էլարից (տախ. 14, նկ. 

30) և այլ վայրերից10» Թվագրվելով մ. թ. ա. 

XX—XVIII դարերով1!, ա յ Ա խեցանոթները վաղ 

բրոնղեդարյան օրինակներից տարբերվում են 

կատարելագարծված ձևերով, տեսակների բազ-

մազանությամբ և զարդանախ շերի ստացման 

եղանակով։ Սակայն զարդամոտիվներով (ցանց-

կեն, ալիքաձև և զիգզագ գծեր, եռանկյունիներ, 

կեռիկներ, պարույրներ և այլն) նրանք հիմնա-

կանում կրկնում են խեցեղենի արագածյան խմբի 

զարդանախշը, որը և մատնանշում է նրանց տե-

ղական զարգացման փաստը։ Այս տեսակետից 

առանձին հետաքրքրություն են ներկայացնում 

Սևան֊Ոլղերլիկյան խմբի խեցանոթները, որոնց 

մասնագետները թվագրում են մ. թ. ա. XVIII— 

XVII դարերով["» Սրանք արտացոլում են ինչպես 

գունազարդ, այնպես էլ սև փայլեցրած խեցեղենի 

հետագա զարգացման ընթացքը։ Դրա լավագույն 

օրինակներն են Սևան ԳԷՍ֊ի շինարարության 

ժամանակ բացված դամբարանից հայտնաբեր-

ված խեցանոթները (տախ. 14, նկ. 32, 3 5 ) , ո-

րոնց նմանօրինակները հայտնի են Կամոյից 

(տախ. 14, նկ. 34), Ապարանից™, Լճաշենից 

(տախ. 14, նկ. 3 6 — 3 9 ) н , Ղարաբաղի Ո լզեր լիկ 

՚ А. А. Мартиросян, նշվ. աշխ., էչ 43—44, 

9 К. X. Кушнарева, Т а з а к е н д с к и й м о г н л ы ш к в Ар-
мении, СЛ., № I, 1960. 

10 Л. Л. МартирОСЯН, նշվ. աշխ., էչ 49, նկ. 18—19. 
11 Նույն տեղում, էշ 47—55, 
13 Նույն տեղում, էշ 56, 

13 Նույն տեղում, էշ 57—60, Т. С. ХаЧСИПрЯН, С. А. 
Есаян, Археологические находки в селе Апаран, СА.. 
№ 4, 1958. 

1 4 Է. ч . Խանզաւ յ յան, Լճաշենի Л5 6 կուրգանը, ւՏեղե-

կագիր։ ՀԳԱՀԳ, 1960, քՏ 2, 
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բնակավայրիցւՏ և այլ վայրերից* Նշված հնա-

վայրերից հայտնաբերված խեցանոթներն ունեն 

ինչպես գունազարդ, այնպես էլ սև փայլեցրած 

մակերես, որը զարդարված է կտրման, գծման 

կամ ատամնաշար եղանակով արված նախշերով։ 

Վերջիններս ընդելուզված են ճերմակ շաղախով 

և հանդես են գալիս ալիքաձև, ցանցկեն գծերի, 

կեռիկների, զիգզագների և այլ զարդամոտիվների 

տեսքով։ 

Միջին բրոնզեդարյան խեցեգործական ար-

տադրանքի վերջին փուլն ( մ . թ. ա. XVI—XV դդ.) 

են արտացոլում Կիրովականից (տախ. 14, նկ. 

4 0 յ , էջմիածնից (տախ. 14, նկ. 43—46)՝", Ծի-

ծեռնակաբերդից (տախ. 14, նկ. 41—42)՝7 և Հա-

յաստա նի բազմաթիվ այլ հնարավա յրերից 

հայտնաբերված խեցանոթները, որոնք հանդես 

են դալիս ինչպես գունազարդ, այնպես էլ ճերմակ 

շաղախով ընդելուզված, սև փայլեցրած խեցեղե-

նի բազմաթիվ տարատեսակներով, որոնց ճըշ-

գրիտ զուգահեռները հայտնի են Թրիալեթիոլմ։ 

Ելնելով դրանց ուսումնասիրությունից, Բ. Ա. 

Կուֆտինը ցույց է տալիս, որ խեցեգործ վար-

պետն աշխատելով կարկինի, քանոնի , դուրգնի 

օգնությամբ, ստեղծել էր ուշ բրոնզեդարյան խե-

ցեգործությանն անցնելու նախադրյալները"» Այս 

անցումն են արտահայտում 1955 թ. Լճաշենի 

դամբարաններից մեկում հայտնաբերված խեցա-

նոթները, որոնք կապող օղակ են միջին և ուշ 

բրոնզի դարաշրջանների միջև։ Այստեղ հանդես 

են դալիս «ձեռքով պատրաստված, մրածածկ 

յրեղաններ կամ թասեր, որոնց վաղ զուգա-

հեռներն են Կիրովականից, Ուզերլիկից և Լճա-

շենի № 6 դամբարանից հայտնաբերված անոթ-

ները. .. ւ Լճաշենի մյուս խեցանոթներր սովորա-

կան են ուշ բրոնզեդարյան արտադրության հա-

մար։ Ղրանց շարքում են դասվում բարձր գա-

վաթները, արկղաձև ծխամանները, նրբախեցի 

քրեղանները և երկարավիզ անոթներր (տախ. 14, 

նկ, 47—53»՝՝3։ Այս խեցանոթներից ոչնչով չեն 

15 К. X. Кушнарева, Новый данные о поселении 
Узерлик-тепе около Агдама, МИ А., 125, М.—Л., 1905, 
стр. 75—88. 

|в А. А. Мартиросян, 1>չվ. աչի., էչ в*—73,աղ.ւ—4, 
17 С. А. Есаян, Ереван, 1969, табл. 28, рис. 1, 3. 
" Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Трна-

летн, стр 86—87. 
" А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

стр. 77—78. А. О. Мнацаканян, О двухцветной керамике 
Л и ш е н а , էկ՛արեր», Л5 Տ, 1ВВ7, էչ 107, 

տարբերվում Լոռի-բերդի .V 2 դամբարանի վաղ 

շրջանի նյութերը՞՝։ Դրանց մեջ առանձին խումբ 

են կազմում կարմիր ներկով և ճերմակ շաղախով 

ընդելուզված զարդանախշեր ունեցող պաշտա-

մունքային անոթները։ Այս գծերով նրանք կապ-

վում են միջին բրոնզի դարաշրջանի արտադրան-

քի հետ, բայց փայլեցման եղանակով արված 

ցանցկեն զարդագոտի ունեցող անոթներով 

նրանք կապվում են ուշ բրոնզի դարաշրջանի վս՚ղ 

փուլին պատկանող Թազաքենդի (տախ. 14, նկ. 

54—56, 58 — 60), Գեղարոտի (տախ. 14, նկ. 57, 

61 — 62)2՝, Արթիկի (տախ. 14, նկ. 63—65)* և 

հայաստանի այլ պեղավայրերից հայտնաբերված 

խեցեղենի հետ։ Վերջիններս աչքի րնկնելով 

իրենց բազմազանությամբ, կատարման նրբու-

թյամբ, ձևերով և զարդամոտիվներով հարազատ 

են մնում լճաշենյան անոթներին, դրանով իսկ 

արտացոլելով ուշ բրոնզեդարյան խեցեղենի զար-

դանախշերի ավանդական կ ա պ երր միջին բրոնդի 

գունազարդ խեցեղենի զարդամոտիվների հետ։ 

Սակայն զարգանա/и շերի ստացման եղանակր ուշ 

բրոնզի զարաշրջանոլմ վախ վու մ է։ Այս ընթաց-

քում գործածությունից աստիճանաբար զուրս են 

գալիս ճերմակ շաղախով ընդելուզված, վարելու 

եղանակով ստացված զարդամոտ/ւվները։ Դրանց 

վ։ ո խարին ո։ մ են կոկման, վ/այլեցման եղանա-

կով արված զարդամոտիվները։ Ինչպես ցույց են 

տալիս ուսումնասիրությունները. «Ուշ բրոնզե-

դարյան 2-րդ փուլի (մ. թ. ա. XII—XI գգ.) խեցե-

ղենի (տախ. 14, նկ. 66—73) գոյության ժամա-

նակ, ուշ րրոնզե զար յան աոաջին '/">(//> (տա/ս. 

14, նկ. 47—65), այսինքն՝ մ. թ. ա. XIV—XII 

դարերին պատկանող ողորկ, սև վւայլեցրած մա-

կերեսով, սպիտակ, երբեմն էլ կարմիր ո։ սպի-

տակ ինկբուստւսցիայի երկտակ, եռաս։ակ, քառա-

տակ ալիքների, եռանկյունիների վսսյլաներկ 

կամ վարաղիր զարդերի և այլ երկրաչափական 

զարդանախշեր/։ համադրությամբ խեցեդենր հիմ-

նականում անհետանում է։ Խեցեղե)։/։ հիմնական 

զանգվածը պատրաստվում է նոր տեխնիկական 

եղանակներով։ Խեցեղեն արտադրանքը այս շրր-

ջանում գրկվում է մակերեսի նախկին սև վւայ-

լուն գույնից։ Զարդանախշը կատարվում է թաց 

կավի վրա լայնակոս ու նեղ գծեր քաշելու եղա-

™ Ս. Գ ե Ա յ ա ն . Լոոի֊Բերդի Л ' 2 դամբարանը, ՊԲՀ, 
М 2, 1972, էչ 2С7—274 ադ. 1, 5։ 

21 А. А. Мартиросян, "եչվ, այի., էչ яз 03, 
21 Т. С. Хачатрян, Материальная культура древнего 

Артнка, Ереван, 1963. 

— 54 — 



հակա/, որոնք ավելի գեղեցիկ և սիմետրիկ ձևով 

են Հանդես դալիս հետագայում։ Նկարագրված 

խեցեղենի Հետ, վերապրուկային ձևով շարունա-

կում է Հանդես գալ սև փայլեցրած խեցեղենը, 

որր կրկնում է Լճաշենի և Գեղարոտի խեցեղենի 

րոլոր աոանձնաՀատկությունները։ Հաջորդ՝ X— 

IX ( մ . թ. ա.) դարերում Հանգես են դալիս ձե-

վավոր կանթեր ունեցող սափորների և այլ ա-

նոթների բազմաթիվ տարատեսակներ, որոնք 

զարդանախշվում են խորը սիմետրիկ, փայլեց-

ված ու վարաղիր օրնամենտներով։ Սակայն զար-

դանախշման գլխավոր ու ամենատարածված մո-

տիվը ոպղադիծ կամ Հորիզոնական կանելյո ։ր-

ների խիտ շարքերն են, որոնք անոթի մակերեսը 

դարձնում են ալիքավոր։ Վերջապես այս փուլից 

Լ, որ գերիշխող է դաոնում արևածաղկի սերմ 

Հիշեցնող զարդամոտիվը (տախ. 14, նկ. 74 — 

НЗ ի™, 

Հենվելով նախկինում կատարված աշխա-

տանքների վրա, մենք վարձեցինք ընդՀանուր գը-

ծեըով ո։րվադծել րրոնղեղարյան խեցեղենի Հիմ-

նական տեսակների զարզացմ ան Հանգուցակե-

ս/երր։ Ընդ որում, նույնիսկ քննության Հակիր-

ճությունն իսկ ցույց տվեց, որ բրոնզեդարյան 

խեցեղենի զարղացոլմը ընթացել է ինչպես ար-

տագրանքի տեսակների բնգլայնման, այնպես 

էլ նրանց կատարելագործման ուղիով, որը պայ-

մանավորված է մի կողմից խեցանոթների գոր-

ծած։! ան բնագավառների բազմազանությամբ, 

մյուս կողմից մասնագետ արՀեստավորի առկա-

յությամբ, որը ձգտելով բավարարել բնակչու-

թյան աճող պաՀանջները, սերնդից սերունդ փո-

խանցել է փորձը և կատարելագործել արտա-

դրանքի թողարկումը։ 

Բրուտագործական արտադրանքի պատրաս-

տումը կազմված է Հետևյալ Հիմնական գործո-

ղություններից 1. Հումքի և վառելափայտի նա-

խապատրաստում, 2. կավախմորի պատրաստում, 

3. անոթի պատրաստում (ծեփածո կամ դուրգնի 

օգնությամբ) 4. արտադրանքի չորացում և զար֊ 

զանախշում, 5. թրծում։ 

Հայտնի է, որ կավաՀողի ձեռք բերումը 

առանձին ղժվարություն չի ներկայացնում, քանի 

որ ամենուր կարելի է գտնել դրա մակերեսային 

երևակումները։ Կան կավերի մի քանի տեսակներ, 

որոնցից գերադասելի է պարարտը։ Սակայն պա֊ 

23 Լ. Ա. Մ ւ ս ր տ ի ա ս յ ա ն , Ուշ բրոնզեդարյան բնակավայ-

րեր և դամրարանա դաշտեր, էշ 34—35։ 

րարտ կա վահ ողը անմիջապես չի կարելի օգտա-

գործել, որովՀետև նոր Հանված պարարտ կավի 

ճարպոտությունը և նրա անհավասարաչափ նըս֊ 

տվածքները, անոթը չորացնելու և թրծելու ժա-

մանակ կլ՛ա քեցն են այն։ Կա։Լի այդ բացասական 

կողմը վերացնելու համար բրուտը թուլացնում է 

այն, խառնելով, ինչպես այղ երևում է անոթների 

Իլսումնասիրությոլնից, գետավազ, խճավազ, 

շամ ոտ (հին խեցեղենի մանրացրած կտորներ), 

բուսական նյութեր։ Այս փաստը ցույց է տալիս, 

որ արդեն վաղ բրոնզի դարաշրջանում խեցեգոր-

ծը քաջատեղյակ է եղել ոչ միայն պարարտ կա-

վերի բացասական Հատկություններին, այլև տե-

սել է, որ ավազով կամ այլ թուլացնող նյութե-

րով Հագեցած կավյւ շուտ է չորանում, լավ է 

տանում ջերմության փոփոխությունները և ամուր 

է լինում (թուլացնող նյութերը միաժամանակ 

կարկասի ղեր են կատարում)ս։ Ընդ որում, պետք 

է նշել, որ մեր օրերում երեք մաս կավին խառ֊ 

նըվում է մեկ մաս սնուցիչ բաղադրվածի։ Կավ-

ավազի այդ զանգվածի վրա ջուր է լցվում և 

թողնվում Հագեցման Համար։ Վաղ բրոնղեդար-

յան խեցեղենի ուսումնասիրությունը ցույց է տա-

լիս, որ նրանց կավախմորը Հունցված է Հոյակապ 

կերպով։ Այս փաստը խոսում է այն մասին, որ 

բրուտագործը Հնարավորության սաՀմ աններում 

մանրացնելով կավա գուղձերը, նպաստել է ճար-

պամասերի Հավասար տեղաբախշմանը և արա-

գացրել ընդՀանուր ջրաՀագեցոլմը։ Հետագա գոր-

ծողությունները, ելնելով ազգագրական տվյալ-

ներից, ընթացել են Հետևյալ կերպ. Համաչափո-

րեն խառնված կավախմորը թողնվել է Հասունաց-

ման կամ ինչպես ժողովրդի մեջ ընդունված է 

անվանել՝ թթվեցման Համար 3—10 օր։ Այդ ըն-

թացքում կավը, շնորՀիվ օրգանական նյութերի 

խմորման վիճակի, որոնք տալիս են թթու միա-

ցություններ, դառնում է ավելի առաձգական"6։ 

Հա սուն ան ալուց Հետո այդ կավախմորից առանձ-

նացվում են անՀրաժեշտ մեծության գնդեր, ո-

րոնցից և պատրաստվում են տարատեսակ կա-

վանոթներ։ Այս տեսակետից առանձնապես Հ ե ֊ 

24 Э. В. Сайко, К истории гончарного круга и раз-
вития форы керамики, стр. 17. 

25 Այս և հետագա տեղեկությունները մեղ հաղորդել է 

Շահում յան գյուղի բնակիչ, բրուտագործ Ոսկան Պետրոս֊ 

յանը, որի համար հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը։ 
2 6 ե . Ս. Ս ա ո յ ս յ ա ն , Խեցեգործության «ձեւիաձոи տեխ-

նիկան հայերի մեշ, ՊԲՀ., 1968, М 2, էշ 205։ 
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տաքրքիր են Գառնիի վաղ բրոնզեդարյան բը-

նակատեղիի արդյունքները, Այստեղ 16 կ քառա-

կուսում բացված կացարանի օջախի շրջակայքում 

հայտնաբերվել են «հունցած, սև դույնի կավից 

գնդեր, որոնք հավանաբար խեցեղեն պատրաս-

տելու համար են բերվել կացարան, Այս կավե 

գնդերից ընդամենը 3—4 մ դեպի հյուսիս 14 զ 

քառակուսում 1960 թ. պեղումների ժամանակ 

բացվեց հունցած սև կավով լի մի հոր՝ 1,5 մ 

տրամագծով, որտեղից հավանաբար տարվել են 

վերոհիշյալ կավե գնդերըս27։ 

Ծեփածո տեխնիկայով (տնայնագործական 

եղանակ) խեցանոթ պատրաստելու ժամանակ 

բրուտը այդ գնդից վերցնում է համապատասխան 

չափի մի կտոր, որից և պատրաստում է ամանի 

հատակը։ Այնուհետև ձեռնափերով պատրաստ-

վում են երկարուկ գլանիկներ, որոնք և տափա-

կեցնելով աստիճանաբար բոլորակի ձևով ծեփում 

են անոթի պատերը կամ իրանը և ապա միաց-

ման տեղերի անհարթությունները վերացնում են 

քերիչի (փայտյա շեղբիկ, որի մի մասը սուր է, 

իսկ մյուսում՝ բութ) բութ մասով և ապա սուր 

կողմով սկսում են հղկել պատերը։ Այս գործո-

ղություններից հետո, ձեռքերը ստեպ֊ստեպ 

լվանալու ընթացքում առաջացած թանձր կավա-

ջրով հագեցած լաթի կտորով, բրուտը կոկում և 

հարթեցնում է խեցանոթը։ Այս գործողության 

մասին են խոսում վաղ բրոնղեդար յան խեցա-

նոթների ներս ում անկանոն ուղղությամբ ընթա-

ցող կարճ, իրար հատող հետքերը, որոնք 

դրոշմվել են խեցանոթների ներսում լաթի կամ 

խոտի գուղձի շփման ընթացքում։ Դրա հետե-

վանքով անոթի մակերեսը պատվում է կավի 

մաքուր բարակ շերտով, որը և կոչվում է օծա-

նոլմ, բայց ոչ անգորում, որի հետ այն հաճախ 

շփոթվում է։ Անգորը, որը կիրառվում է որպես 

վերնիճում «խիստ լոսված կավ է՝ սպիտակ կամ 

ներկված հողային ներկերով և կամ մետաղների 

օքսիդներով, որը քսվում է ամանի խեցուն՝ ջր-

նարակից առաջ որպես աստառում և կամ որպես 

ուրույն զարդարանք։ Անգորն արվում է սւոար-

կայի վրա սերուցքի համակազմվածք ունեցող 

կավե զանգված ցանելով կամ առարկան այդ 

զանգվածի մեջ մտցնելով.,.։ Օծանումը... կի-

րառվում է խեցուն ամրություն և որոշ գեղեց-

կություն տալու համար։ Ի տարբերություն ան-

գռբից ւ "ՐԸ մնում է ամանի մակերեսին, օծան-

2 7 է . Վ. 1սան(լւսւ|յա1ւ| Գառնի, կ 13—14։ 

վածքը ներծծվում է խեցու ծակոտիների մեջ և 

ջարդվածքում չի ա ռանձն ան ում V՜'։ 

Ելնելով հետազոտվող ժամանակաշրջանի 

խեցեղենի ուսումնասիրությունից և հաշվի առ-

նելով կավի առանձնահատկությունները, տեսնում 

ենք, որ բրուտը ինչպես այժմ, այնպես էլ այդ 

Հեռավոր ժամանակներում, ձևավորված իրերը 

տեղագրել է ստվերոտ վայրում, նպաստելով ջրի 

աստիճանական գոլորշիացմանը և իրի վերջնական 

ամրացմանը։ Իրոք, ջուրը լցնելով կավի մաս-

նիկների միջև եղած դատարկ տարածություն-

ները, նպաստում է դրանց միացմանը։ Սակայն 

եթե ջրին հնարավորություն տրվի արագ գոլոր-

շիանալ, այսինքն՝ վարձենք առանց նախնական 

չորացման թրծել, ապա ջրի մ իկրոմ իացութ յան ֊ 

ները կսկսեն եռալ և գոլորշին, որի ծավալր մեծ 

է ՀՐԻյ՛ կսկսի դուրս գալու ելք որոնել և կճա֊ 

քեցնի իրը, քանի որ կավախմորի մոլեկուլների 

ֆիզիկական կապերի ձևավորման պրոցեսը մնում 

է անկատար և իրը ամրացած չի լինում։ Ատվե֊ 

րոտ վայրում մնալու ընթացքում ջուրը նրա մի-

ջից աստիճանաբար է գոլորշիանում. Այս գործո-

ղության լավագույն ապացույցր խեցանոթների 

ճաքեր չունենալն է։ 

հոսելով ծեփածո եղանակի մասին, անհրա-

ժեշտ է կանգ առնել և, դեռևս վաղ րրոնգի դա-

րաշրջանից լայնորեն գործածվող, կարասների 

տեխնոլոգիայի վրա։ Ինչպես ցույց են տալիս 

Բ եյշեբաինիից (Կարմիր բլուր) հայտնաբերված 

կարասների ուսումնասիրություններ/։, դրանց 

պատրաստումը ընթացել է հետևյալ կերպ։ Պատ-

րաստի կավից բրուտը վերցնելով մի քանի գունդ, 

պատրաստում է կարասի հատակը և ցածի մասը 

ՏՕ ֊ 3 0 սմ բարձրությամբ։ Այնուհետև վերցվում 

է մի գունդ կավ և պատրաստվում 3 — 5 սմ հաս-

տությամբ կավագոտի, որն ամրացվելով կարասի 

հատակի կիսախոնավ պատերին, հարթեցվում և 

բարձրացնում է կարասի պատեր/։։ Կարասի վարի 

լայնացմանը զուգընթաց կավագոտիներ/ւ աստի-

ճանաբար երկարացվել են։ Ամեն մի կավաժա֊ 

պավեն ւիակցնելոլց հետո, կիսավարս։ կարաս/։ 

2 8 I). Ս. Սսւրքյսյւսն, նշվ. աշխ., կ 208։ Այս տեսակէ֊ 
տից աոանձին հետաքրքրություն ( ներկայացնում Ո. Պետ-

րրսյանի արհեստանոցում պահպանված հին կարասը, որը 

երկար <1 ամանակ մնալով խոնավ վայրում, դուրս Լր րեր. 

վել արևի տակ։ Ենթարկվելով մթնոլորտային սպդեցության, 

նրա վրայի օծանված նուրբ կավաշերտը բավական բայ-

րայվել կլ, մերկացնելով պատերի անհարթությունըI 
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Հւ/կվե/ և մասամբ չորացվել Է։ 4 ավաժ ապա վեն-

ների /ш'1 միացման Համար, տակի կավապոտոլ 

//հրին հէլ րին մ ատնևր ի ճնշումով վասիկներ են 

տրվում, որոնց մեշ ատամնավոր ելուստներով 

մտել կ վերին դոտոլ ցածի եւլրր։ հման եղանա-

կով կարասր պ ա տ ր ա и սւ վ ե լ Է 10—12 օրվա ըն-

թացքում։ Աչս ս/ատճառով բրուտը ժամանակը 

շաՀեքո։ և աոանց րնդՀատումներով աշխատելու 

Համար ձեոնամուխ կ լինում 6 —10 կարասների 

միաժամանակյա и/ ատրաստմ ա՛հ/,, որի ընթաց-

քում անրնղՀատ Հյուսում Է կավաղոտիներըյ3ւ 

Ա.ոաջին Հ այաց րից ղժվարութ յուն չներկայացնող 

այս ս։շխ ասսսն բնե ր ր, իրականում շատ ավելի 

ըարգ են և մեձ վարս/ետո։թյո։ն են պաՀանշում, 

որբ Հտտկաւղես անՀրաժեշտ կ ս/ատերի պատ-

րաստման ժամանակ (իրանի տրամագծի մեծու-

թյուն/։, ւգատե/ւի Հավասար Հաստությունը, չո-

րացման Համար անՀրաժեշտ ժամանակի ճիշտ 

պահպանումը և այլնի ՊատաՀական չէ, որ մեր 

օրերում նույնիսկ, ամեն մի վարպետ ձեռնամուխ 

չի լինում կարասի պատրաստմանը։ Հաշվի առ-

նելով կարասների սլատրաստման դժվարություն-

ներ/։, ենթադրում ենք, որ կավանոթների այս 

տեսակ/։ այգ Հեռավոր ժամանակներում պատ-

րաստվել I; ոչ թե տնայնագործական եղանակով, 

այ/՝ մասնագետ արՀեստավորի կողմից։ 

Ան ոթր չսրանալուց Հետո ձեռք կ բերում 

բավականսւչավ։ ամրություն, որի Հետևանքով 

Հ)։աբավոր կ դաոնում այն կոկել քարե կոկիչով։ 

Այդս/իսիբ Հայտնաբերվել են պեղված բոլոր 

բնակատեղիներից։ Կոկելու շնորհիվ անոթի մա-

կերեսը Հարթվում կ և ձեռք կ բերում ւիայլատ 

երանգ։ Նշված աշխատանքներից Հետո վար-

ւդետր անցել կ խեցանոթների զարդանախշմանը։ 

1'նչպես նշվեց վերևում, վաղ րըոնզի դարաշրր-

ջանի սկզբնական վ։ոլլերո։մ զարդարում ր կա-

տարվել կ նուրբ կավաժապավենը փակցնելու 

(ուռուցիկ զարդանախշ) կամ վարելու, սեղմելու 

I.զանակով։ Վերքին։։ Հետ աղա զարգացման րն -

թացբում պարզեցվելով ստանում կ խազելո։ ե-

դանակով արված գարզանախշի տեսք, որբ մ քէ-

շին բրոնզի դարաշրջանում լցվում կ ճերմակ 

շաղախով։ Համեմատած զարդանախշման այս 

եղանակի Հետ, գունազարդումը, որը ծաղկում կ 

աս/ըռւմ միջին բրոնզի դարաշրջանում, ավելի 

2 9 Ц. Մ. Ղասսւրյան, Բ֊եյշեբաինիի (Կարմիր բլուրի) 

գինու կարասները, ՊՐՀ., X 4, 1959, կ 211—220։ 

բարդ և աշխատատար պրոցես կ։ Պատահական 

չկ, որ վարպետը փնտրելով աշխատանքի արտա-

դրողականության բարձրացման և որակի բարե-

լավման ուղիներ, ուշ բրոնղի դարաշրջանում 

վաբագրման եղանակի հետ սկսում կ կիրառել և 

գարդանախշի ստացման փայլեցման եղանակը։ 

Սակայն վերջինիս աշխ ատ ատ արոլթ յոլնը ըս-

տիպում կ բրուտին գերադասությունը տալ խա-

զելու և ապա սոսկ փորագրման եղան ակով 

ստացվող տարատեսակ զարդանախշերին։ Ավե-

ւին, ո։շ բրոնղի գարաշրջանում երևան են զալիս 

հատուկ վւայտյա դրոշմիչներ, որոնք լայնորեն 

կիրառվում են և հետագայում՝ ուրարտացի վար-

պետների կողմից301 

Ծեփածո եղանակով են պատրաստվել և խո-

հանոցային խեցեղենի տարատեսակ ձևերը, ո -

րոնք հանդիպում են բրոնղի դարաշրջանի բոլոր 

վ։ո։լերո։մ։ Սակայն այս եղանակի Հանդամ անալի 

քնն ութ յան նպատակը ամենևին կլ խոՀանոցա-

յին խեցեղենը չկ. այն խեցեգործության զար֊ 

զացման ցուցանիշ չի Հանդիսացել։ Պատրաստ-

ման այս եղանակը վե րապրոլկա յին ձևով գո-

յատևելով մեր օրերում, բնորոշ կ եղել վաղ բրոն-

զի դարաշրջանի եռմ ասանի խեցեղենին, որը 

պատրաստվել կ առանձին մասերը (ներքնամաս, 

վար, վիզ) ձեռքով միացնելու եղանակով՝՝։ Բայց 

այս պարզունակ տեխնիկան կր, որ զում արվե-

լով ձեռք բերված մյուս գիտելիքներին (կավի 

ս/լաստիկոլթ յունը, շարժվելու և ձևավորվելու 

Հատկությունը, անիվի պտույտը, իներցիան, 

կենտրոնախույս ու կենտրոնաձիգ ուժերի առկա-

յության թերևս ենթագիտակցաբար կռաՀելը և 

այլն), Հանդիսացավ այն Հիմնական նախադըր-

յալներից մեկը, որից սկիղբ առավ բրուտային 

տեխնիկայի ամբողջ Հետաղա զարգացումը ու 

Հասավ բրուտի դուրգի Հայտնադործմանը"։ 

Աստիճանական զարգացման այս ընթացքը ա-

ռավել ցայտուն կ նկատվում ազգագրական 

տվյալների ուսումնասիրության ընթացքում։ Այս 

առումով Հետս։քրքիր կ այն ւիաստը, որ մինչև 

այժմ Հանգի/զում են այնպիսի դարզեր, որոնք 

«իրենց շինվածքով Հեռու չեն գնացել այն նախ-

30 Д. Մ. Ղասսւրյան, նշվ. աշխ., կ 215, 

3' Լ՛, վ . հյանզսւ զյան, Հայկական լեռնաշխարհի մշա-
կույթը..., կ 69։ 

3 2 Ս. Ս. Ս ս ւ ո յ ս յ ա ն , Հայերի բրուտագործական ձեոքի 

դուրգի ուսումնասիրության շուրշը, о Լրաբերս, № 5, 1968, 

կ 94, 
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նական ձևից, երբ ամանը սարքելիս, դուրգի փո-

խարեն, հենց նույն պրիմիտիվ ծեփածո տեխ-

նիկայի դեպքում, օգտագործվել է անշարժ հար-

մարանք, որը կարելի է ենթադրել, հետագայում 

հանգեցրել է պտտեցման մտահղացմանն ու 

հայտնաբերմանը։ Ըստ որում, անցումը կա-

տարվել է մոտավորապես հետևյալ կերպ։ Շին-

վող ամանի համար որպես տակդիր սկզբում օգ-

տագործվել են բոլորաձև ծանր տափակ քարերը։ 

Նման տակդիրները անհրաժեշտ են եղել միայն 

նրա համար, որպեսզի հնարավոր լինի տեղա-

շարժէդ պտտվող ամանը առանց այն այլա ձևելու 

վտանգի։ Այդ տակդիրների պտույտը, հանգեցրել 

Է բրուտի ձեռքի դուրգի գյուտին»31։ Հետևաբար 

ծեփածո եղանակի դեպքում կատարվող կավա-

ժապավենի ձեռքի պտույտին փոխարինում Է քա-

րե կամ փայտե տակդիրի պտույտը, որը ոչ միայն 

դյուրացրել, այլև ժամանակ առ ժամանակ իներ-

ցիայի վ՚ոքր ուժի շնորհիվ ազատել Է բրուտի 

ձեռքերը։ Սակայն իներցիայի այդ փոքր ուժը 

միաժամանակ հնարավորություն չի տվել բը-

րոլտին ձևավորել անոթը մեկ ամբողջական 

կավակտորից։ Անոթը պատրաստվում Է դեռևս 

ծեւիածո եղանակով, բայց նախնական քայլը 

դեպի դուրգ արդեն կատարված Էր և դրա հետագա 

կատարելագործումը ընթանում Է բրոնդի դարա-

շրջանում։ Իրոք, խոսելով դուրգի մասին, նշենք, 

որ վաղ բրոնղեդար յան խեցեղենը ղուրկ Է անիվի 

պտույտների ընթացքում մատների շփումից ա-

ոաջացող հետքերից։ Ավելի ճիշտ մ. թ. ա. 3-րդ 

Հազ. կեսերի բարձրավեստ, սահուն անցումներով 

խեցեղենը ղրսից և ներսից կոկված Է և հետե-

վաբար այդ հետքերը անհետացել են կոկման 

ընթացքում։ Այդ մտքին Է հանգեցնում խեցա-

նոթների Համ աչա։իւ.ւթ յունը, նրանց կատարման 

նրբությունը, պատերի հավասար հա ստ ութ յունը, 

որը չի նկատվում եռմասանի խեցանոթների վրա։ 

Արանից հետևում Է, որ մ. թ. ա. Յ ֊ ր դ հազ. կե֊ 

ս1.րին Հայաստանում կիրառության մեջ Է եղել 

ձեոքի դարդը, որը անցումային վ՛ալ Է կավա-

գործության պարզագույն ձևից դեպի րարձրա-

գույնը։ Դուրգի այս ձևի առկայության մասին են 

վկայում և Հյուսիսային Կովկասից, Թեթրիցկա֊ 

րոյից և Արևելյան 'Լրաստանի տարբեր պեղա-

վայրերից հայտնաբերված, մ. թ. ա. 3-րդ հազ. 

կեսերով և վերջով թվագրվող խեցեղեն նմաշնե-

*> I). Ս. Սար(]սյա&, նշվ. աշխ., Էշ 97—99։ 

րի ուսումնասիրությունների արդյունքներըՏ>։ Մ. 

թ. ա. 3-րդ հազ. 2-րդ կեսով են թվագրվում և 

Միջին Ասիայի տարբեր պեղավայրերից (համազ-

գա 4-րդ, 5 ֊ ր դ շերտ, Անաոլ 3-րգ և այլն) հայտ-

նաբերված, դուրգով պատրաստված անոթները։ 

Դրանց կավազ ան գվածի մասնիկները, ինչպես 

ցույց են տալիս ռենտգեն ուսումնասիրություն-

ները, կտրուկ яանշարժացել են անզուսպ սը-

լացքի պահին»3՝։ Բերված փաստերը ցույց են 

տալիս, որ ձեռքով պտտեցվող դոլրգր Հայկական 

լեռնաշխարհում մ. թ. ա. 3-րդ հազ. 2-րդ կեսից 

ուշ հանդես գալ չէր կարող։ Այդ իր հերթին ս/այ-

մանավորված էր ինչպես ներքին զարգացմամբ, 

այնպես էլ արտաքին կապերի շնորհիվ, որոնք 

ինչպես նշվեց վերևում, գոյություն ունեին Հայ-

կական լեռնաշխարհի և Միջագետքի միջև։ Ինչպես 

նշում է Ա. Ռիտը, մ. թ. ա. 4 — Յ ֊ ր դ հազ. միջա֊ 

գետք յան խեցեղենը պատրաստվել է արադ պր-

տըտվող անիվի վրա, իսկ Փոքր Ասիայւոմ այն 

հայտնի է եղել մ. թ. ա. Յ ֊ ր դ հագ. (Տրոյա 

2-րդ)։ Նույն կարծիքին է և Գ. Չայլդր։ Նա նշում 

է, որ արագ պտտվող դոլրզր Շոլմերում հայտնի 

է եղել մ. թ. ա. 3250— 2500, Սիրիայում և Պա-

ղեստինում՝ 3000, Եգիպտոս։,,մ՝ 2750 թթ. և 

այլն՝№։ Դուրգի վաղագույն տեսակների այգ նր-

մուշները հայտնի են Աւրից (տախ. 15, նկ. 5 ) , 

Երիքովից։ Վաղագույն այդ դարգերր անեն պարզ 

կառուցվածք։ Դրանք հիշեցնելով վերը նկա-

րագրված բոլորակաձև քարե տակդիրներր, իրեն-

ցից ներկայացրել են հարթ սկավառակներ, որոնք 

ամրացվել են գետնի մեջ թաղված սեպաձև հար-

մարանքին։ Դժվար չէ նկատել, որ նման դուրգը 

անհարմ արությունից բացի, որն արտացոլվում է 

նրա ցածրության մեջ, .անի և մի շարք թերու-

թյուններ, որոնցից հիմնականր իներցիայի ։իո֊ 

բրր աժն է և պտույտների արագության անհա֊ 

մաչավւոէթյունը, որբ և թայլ չի տալիս անոթր 

պատրաստել ամ բոդջակւսն կավակտորից ձգման 

եղանակով։ Մյուս կողմից անիվի պտտեցումը 

3՚' Л. А. Бобринсшш, Ր. М. Мунчаев, 1 հ дреииеЙ-
шей истории гончарного круга на Северном Кавказе, 
КСПЛ, вып. 108, 1960, стр. 17—21; К. //. Пицхелаури, 
Основные проблемы истории племен Восточной Грузни 
(XV—VII вн. до н. э.), Тбилиси, 1972 (автореферат), 
стр. 52. 

Յտ Э. В. Сайки, К истории гончарного круга..., 
стр. 11, 88-91 . 

35 Մ անրամ ա սն ո լիէ յ անն /, ր ր տե՛ս Է. Վ. Սայկոյի ն;վս։՚1 
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մեկ ձեռքով և Հետևաբար տակդիր-դար դի տա֊ 

աանամների անհամաչափությունը անոթին Հա֊ 

/ / / / / / / / / / 1 / 7 է որոյ ասիմետբիկաթյոլն։ Այսուհան-

դերձ, նման անկատար գործիքի երևան դաւը 

բրուտին տվեց և դդալի ա ո ավելոլ թ յոլններ, ո-

բոնբ Հեղաշրջում առաջացրին խեցեգործաթ յան 

ասս/արեգամ, ՚երան ցից նախնականը այն Էր, որ 

չնայած կավանոթ ր ււ/ատրաստվամ Էր կավաժ ա ֊ 

սյավենով, բայց նրա պատրաստումը ավելի ա-

րադ Է ընթանում, բանի որ բրուտը չկատարելով 

ավելորդ շարժումներ, ձեռքի հարվածով իրեն Է 

մոտեցնում անոթի անհրաժեշտ մասըւ Իր հերթին 

անիվի ։ղտո։յտր բրուտին ծանոթացրեց իներ-

ցիային, որի մեծացումը և հետևաբար պտույտ-

ները արա դացն ելու ձդտումով նշանավորվեց 

11Ո1 բդի հես/ադա զարգացման ողջ ընթացքը! 

Դրա լավագույն ապացույցը կարոդ են հանդիսա-

նա/ միջին բրոնդեդարյան, մեկ ամբողջական 

կավակտորից ւդատրաստված, բարձր և սիմետրիկ 

։\եեր ունեցող ստվարները, որոնց հավասար 

հաստությամբ ս/աաե/ւի ներ սի կողմից երևամ են 

/րն դհա տվող, հավասար և իրար զուգահեռ գը-

ծեբր։ Այո ւիաստերի համադրությունը ցույց Է 

աա/իս, որ միջին բրոնդի դարաշրջանում բրուտը 

կարողանալով կարգավորել անիվի շարժման 

աբտդա թյանր, կարողացել Է ստանալ անհրա-

ժեշտ տևողականությամբ և հավասարաչափու-

թյամբ շարժում։ Հակ աո ակ/։ ենթադրել մեգ ան-

հավանական Է թվամ, քանի որ մեկ ամբողջա-

կան կավակտորից անոթի ս/ատրաստամր մատ-

նանշում Է և կավագանդվածի ռ/լաստիկաթ յան 

մեծացում, որբ անհրաժեշտ չէր ծեփածո եղանա-

կի համար։ Սակայն այս բոլոր գործոնների առ-

կայությանը վկայամ է կարգավորված, երկարա-

տև շարժման մասին, քանի որ շարժման կտրուկ 

վավախաթյունր (զան գազեցա մ կամ արագա-

ցում), գործողության մեջ դնելով կենտրոնս։֊ 

/սայս աժերին, կպա յթեցներ ամ ան ր իր ամենա-

խոյն մասում։ Արանից հետևում է, որ միջին 

ր/ւոնզի դտրտշ/ւջանամ ցած/։, ս/տո։յաների ան-

համ ա չավ։ և վաք/։ արագության ունեցող դուրգր 

վախարինվել էր ավելի կատարելագործված զոր֊ 

ծիքատեոակով։ Ա՛յդ է վկայամ և մ. թ, ա. XVIII 

դ. պատկանող եգիպտական մի դամբարանի 

( Էլ-Բերշեամ) պատին պատկերված բրուտագոր-

ծի նկարլ։ (տախ. 15, նկ. 4)3'։ Նկարից երևում է, 

31 ՇԽրԽտ ՏէոՀՏՐ Е. ./. Но1туап1 апй Л. /?. НаЧ, 
Л 1ւ 1տ 1огу оГ է6ւ՚հոօ1օշյ՚, 0.чГог<1, 19о5, \ ՚օ1. I, զ гоо, 
%կ. 123, զ 201, նկ. 124. լ 

որ սկավառակի ներքևի կոնաձև մասը ամրացվել 

Է երկար առանցքակալին։ Այս մանրամասը 

ցույց Է տալիս, որ առանցքաձողի երկարացումը 

աղատելով բրուտին ոչ հարմարավետ դիրՔոՎ 

աշխատելուց, ստիպել Է նրան ավելացող ճոճում-

ները նվազեցնել սկավառակի մեծացման և 

հետևաբար նրան լրացուցիչ ծանրություն հա-

ղորդելու ճանապարհով, որը և երևում Է նկարից։ 

Հետագայում փնտրելով իներցիայի մեծացման, 

պտույտների արագացման ուղիներ, բրուտը 

հնարում Է ոտքի ուժով գործող անիվը։ Վերջինս 

ձեռքի ուժով գործող, նույն բարձր առանցքաձող 

ունեցող գործիքն Է, որը սակայն, ի տարբերու-

թյուն նախորդի, ստորին մասում ունի ոտքի ու-

ժով գործող թափանիվ։ Գործիքի այս տեսակը Հա-

մեմատած նախորդի հետ ունի մեծ առավելություն-

ներ։ Ղրանցից հիմնականներն են 1. անիվի ո/ր-

աա յաների համ աչավաւթ յան և անընդհատու-

թյան 2. իներցիայի ուժի մեծացում և պտույտ-

ները կանոնավորելու հնարավորություն 3. ոտքի 

ս ՚ շ խ ատ ան քր աղատեց ձեռքերը, որը ավելի 

արագացրեց և կատարելագործեց արտադրանքի 

թողարկումը։ 

Պե տք Է ենթադրել, որ ոտքի ուժով գործող 

անիվր հանդես Է եկել ուշ բրոնզի դարաշրջանում։ 

Այդ կարծի թին Է հանգեցնում նշված ժամանակտ-

շ/։ջանին պատկանող նուրբ ստվարների ուսում-

նասիրությունը։ Վերջիններս անեն ւրիվ համա-

չափ։ ձևեր (ձեռքով գործող անիվր պտտվելու ժա-

մանակ տատանումներ Է տալիս և անոթը այս 

կամ այն չավավ անհամաչավ։ տեսք Է ձեռք 

բերում), իսկ պտույտների հետևանքով առաջա-

ցած գծերը հավասար են և մաքուր։ Մյուս կող-

մից սրանց պատերը նուրբ և հավասար լինելով 

անեն բավական ձևավոր անցումներ, որը, ինչ-

ս/ես նշեց վերևում, խոսում Է արաղ և կանոնա-

վորված պտույտների առկայության մասին։ Վեր֊ 

ջաս/եո կավաժ ապավենները լրիվ բացակայում 

են, 

Խոսելով ուշ բրոնղեդար յան դուրգի մասին, 

նշենք, որ ս/եդումների ընթացբո/մ հա յան ա բեր-

վել են բրուտի անիվներ և այդ գործիքից ս/ահ֊ 

ս/անված մասեր, որոնց ոլսումնա սիրութ յունր 

ցույց Է տալիս, որ դրանք շատ չեն տարբերվել 

ներկայումս օգտագործվողներից։ Այսս/ես, №՝եյ-

շեբաինիում (Կարմիր բլուր) № 4 բնակարանից 

հայտնաբերվել Է թրծված կավից պատրաստված 

դուրգի սկավառակ (տրամագիծը 30 սմ, հաս-

— 59 — 



լռությունը 5 սմ), ոըի ներքևի՝ առանցքակալ ծա֊ 

սայած մասը կարճ լինելով, սկավառակը միաց-

րել է թափանիվին՛7', Առանցքակալի կենտրոնա-

կան մասում արված է կոնաձև խուլ փորվածք, 

Ամենայն հավանականությամբ սկավառակը ա-

ռանցքա ձողին է ամրացվել կուպրով (տախ. 15, 

նկ. 6 ) , Բրուտի անիվներ և բաղկացուցիչ մասեր 

են հայտնաբերվել և Լճաշենից, Արգիշտիխինի֊ 

լիից (Արգիշաիխինիլիից հայտնի է երեք սկա-

վառակի, էրեբունիիցՅՏ, ինչպես և Վրաստանի 

հւովլե ղյուղից (տախ. 15, նկ. 3)Ю, Վերջինս 

պատրաստված լինելով թրծված կավից, ունի 

երկար առանցքակալ։ 

Խեցեգործական տեխնոլոգիայի ավարտա-

կան փուլի, այսինքն՝ թրծման ուսումնասիրու-

թյան համար էական նշանակություն ունեն առա-

ջին հերթին վառարանները, որոնց տարբեր տե-

սակները հայտնաբերվել են Մինգեչաոլրի ուշ 

բրոնղեդարյան բնակավայրի շրջակայքում4,« 

Պեղված չորս վառարանները ունեն կառուցված-

քային որոշ առանձնահատկություններ, որոնք 

մատնանշում են դրանց զարգացման ընթացքը։ 

Այս հանգամանքը ստիպում է ավելի մանրամասն 

կանդ առնել վառարանների նկարագրության 

վրա։ 

Վառարաններից № 1-ը ունենալով փոսի 

տեսք, բաղկացած է եղել 4X2 մ թրծման հրա-

պարակից, որն ունեցել է հարդակավի և մանրա-

խճի շաղախից պատրաստված ծածկ։ Թրծման 

հրապարակի առանցքը հատվել է 4 մ երկարու-

թյամբ, 0,4 մ լայնությամբ և 0,25 մ խորությամբ 

ուղղանկյուն կտրվածք ունեցող հնոցանցքով, 

որն անմիջապես փորված լինելով մայր հողում, 

ունեցել է կավաշաղախով հարթեցրած պատեր։ 

Վերջիններս կրակի երկարատև ազդեցությունից 

թրծված են եղել 10 —15 սմ հաստությամբ (տախ. 

15, նկ. 1 )։ Ավելի կատարելագործված է եղել 

37 ~ й. С. Сорокин. Раскопки древнего поселении 
(см. Б. В. Пиотровский, Кармир-блур, т. II. Ереван, 
19Г>2, стр. 79—8(5, рис. 46). 

33 Արղիչտիխինիլի- Արմավիրից հայանտրերվածներր 

Հրատարակության են պատրաստվում Հ. II. Մ ա ր տի ր ո՛ւ յսւնի 

կողմից, իսկ Լճաւենից հայտնաբերվածը լի Հրատարակված։ 

39 Գտնվում է երևանի հիմնադրման թանգարանում։ 

« Գտնվում է ՎՍՍՀ, ՊՊՐ֊, Գույքահամար չունի, 
41 Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ-

ний Мингечаур, стр. 143—147; рис. 104—106; Г. И. Но-
не, Гончарные печи древнего Мингечаура, КСИИМК, 
1919. Л» 24, стр. 42—47 

•V 2 վառարանը։ Արա առանցքը հատող հնոց-

անցքը կտրվածքում ունեցել է սեղանաձև տեսք։ 

Վերևից այն ծածկված է եղել իրարից որոշ հե-

ռավորության վրա դրված սալիկներով, որոնց 

ծածկող կավաշերտը միաժամանակ դրանք ամ-

րացրել է աշխատանքային հրապարակին։ Մյուս 

կողմից հնոցանցքի եզրերին շարված են եղել 

ավազաքարի սալիկներ, որոնք նախատեսվել են 

փլվածքը կանխելու համար։ Դրանք իրար են 

միացվել և ակոսի պատին ամրացվել կավաշա-

ղախի օգնությամբ, .V 3 վառարանի հնոցանցքը 

կտրվածքում նույնպես ունեցել է ձգված սեղա-

նաձև տեսք։ Վերջինս, ի տարբերություն նա-

խորդների՝ իր նեղ ծայրում ունեցել է զետնի մա-

կերես ելնող ուղղահայաց անցք, որն իր հերթին 

ճյուղավորվել է մի ծայրով միացել է հնոցին, 

իսկ մյուսով ծխնելույզին։ Л» 4 վառարանի թրր-

ծման հրապարակը երկար կողմերում ունեցել է 

ավազաքարից և գետաքարից մի քանի շարքով 

չոր շարվածք, Հնոցանցքր նույնպես սեղանաձև 

է եղել։ Նրանից դեպի երկու կողմերն են ձդվել 

երեքական ոչ խոր ճյուղեր, որոնք թրծման հը-

րապարակը բաժանել են չորս գո՛յդ ոչ մեծ մա-

սերի։ Ինչպես հնոցանցքի, այնպես էլ ճյուղերի 

հատակները ունեցել են նշանակալի թեքություն, 

որի հետևանքով առաջացել են տարբեր խորու-

թյուններ (10—110 սմ), Հնոցանցքր լայն մա-

սում ավարտվել է 1 մ խորության ունեցող կլոր 

վւոսով (տախ. 15, նկ. 2)։ 

Ինչպես իրավացիորեն մատնանշում են 

ուսումնասիրողները, այս վասալ, անն երբ ոչ 

այլ ինչ են, եթե ոչ и/արզ հնոց-օդանցքներ, ռ-

րռնք նախատեսվել են խարայկի կրակը թեժաց-

նելու համար։ Սակայն այդպիսիք չէին կարողա-

նամ լիովին ապահովել բարձր ջերմության հա-

վասար տեղարախշումը թրծման հրապարակում։ 

Այս թերությունները վերացնելու համար բրուտը 

սկզբում մեծացրել է հնոցանցքի հատակի թեքու-

թյոլնր, վախելով նրա ձեր և ապա՝ կառուցված֊ 

բը։ Միաժամանակ ։սվ1,լացվել է ուղղահայաց 

ծխնելույզը և հնոցանցբին տրվել են ճյուղավո-

րումներ, որոնք ուժեղացնելով կլ։ ակր, նպաստել 

են ջերմության հավասար տեղարախշմ։ոնըՀ2 ։ 

Կառուցվածքով այս վառարաններից չեն 

տարբերվում Հարավային Միջագետքի Նիպար, 

Ուրուկ, ինչս/ես և Եգիպտոսի Մեդամոսո բա֊ 

43 Նույն տեղում, Լշ 146։ 
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գ ա րն ե րի д Հայտնաբերվածները, որոնբ թվա-

գրվում են մ. թ. ա. 3—2-րդ Հաղարամ յակնե-

րովռ։ 

4.նդ րադս։ ոն ա/ով ուսումնասիրվող ժամանա-

կաշրջանի իւեցեդեն արտ ա դրան թին բնորոշ սև 

դույնի ստացման եղանակներին, տարբեր ուսում-

նասիրողներ աոաջ են թաշել տարբեր կաըծիքներ։ 

Այսս/ևս, !). Լա/այանր Համամիտ /ինելով ժ. Մ որ-

դանի Հետ, դանում կր, որ անոթները ծածկված 

են սև վւայւաներկո։!, որը ստացվել Է մ ան դան ի 

օբսիդից Л М п О / 4 » Ո՛- Վիրխ"վր, Կդերր և 

!11 վարով ր անոթների սև դույնր Համարում կին 

ս/սւտտՀականու թ յան արդյան թ, թանի որ խա-

րույկի վրա (նրանբ դտնամ կին, որ բրոնզի դա-

րաշրջանում բրատադործական վառարաններ 

դոյաթյան չեն ունեցել) անոթի թրծումը թերի 

կ մնամ։ Րսա Դ. Կ. նիորաձեի՝ սև դույնի կավ 

օդտադոբծելու Հետևանբն կ45» Սակայն այս կար-

ծիքներր Հնագիտական նյութի ուսումնասիրու-

թյան րնթացբամ չեն Հաստատվում։ Իրոբ, բրոն-

ղեդար յան խոՀանոցային խեցեղենի կոտրված-

քում, որբ Հիմնականում սև կամ դորշ դույնի կ, 

հաճախ դիտվում են և թուլացնող նշանակության 

անեցոդ ածխացած օրզանական նյութերի մնա-

ցորդներ։ Ինչ վերաբերում կ շքեղ խեցեղենին, 

ապա դրան ցից վաղ բրոնզի դարաշրջանին պատ-

կանողներ/։ կոտրվածքում անեն տարբեր երան-

գավորումներ (սևից-գորշ, սև-կարմիր-գորշ, 

կ ա ր մ ի բ ֊ ղ ո ր շ ֊ վարղա դո։ յն ), որոնց մեջ սակայն 

գերակշռում կ ներսից կարմիր (վարդագույն), 

դրսից սև դույնր։ Մյուս կական տարբերիչ գիծը, 

գա շքեղ խեցեղենի մակերեսի արտակարգ սև 

ւիայլն կ, որն անվ/այլ, անզարդ, մ րից սևացած 

ս/ատերով խոՀանոցային խեցեղենի Հակապատ-

կերն կ, 

Նշված առանձն աՀա տկաթ յաննե րի ուսում-

նասիրությունը մեծ նշանակության անի նկա-

րագրված վառարաններում ստացվող ջերմու-

թյան աստիճանր որոշելսւ և հետևաբար թրծման 

43 II. Лурье, К. Ляп у попа, М. Матье, Б. Пиотров-
ский, И. Флиттнср, Очерки по истории техники Древне-
го Востока, Л., 1940; В. Ф. Гайдукевич, Керамическая 
обжигательная печь Мунчак-тепе, КСИИМК, XXVIII, 
стр. 72—82. 

4 4 I). Լսւլսւյան, Դամբարանն!,րի պեղումներ Խորհրդային 

Հայաստանում, Երևան, 1931։ 
45 Տե՛ս 3. П. Майсурадзе, Технология черных и се-

рнх лощенных сосудов..., стр. 251—256. 

ընթացքը լիովին պատկերելու համար։ Այս տե-

սակետից հիմնականը, որին հարկ կ առաջին 

հերթին անդրադառնալ խոհանոցային խեցեղե-

նի անհամաչափ թրծման փաստն կ և նրա սև 

կամ գորշ գույնի կոտրվածքում նկատվող ած-

խացած օրգանական նյութերի առկայությունը։ 

Նման երևույթի պատճառը, ինչպես նշում են 

ուսումնասիրողները. <гթրծման ցածր ջերմ աստի-

ճանն Է, որն իրագործում կ, բայց լի ավարտում 

ջերմային պրոցեսների հետ կապված, կավա-

ղանգվածում տեղի ունեցող ֆիզիկա-քիմիական 

փոփոխությունները։ Դրա հետևանքով օրգանա-

կան նյութերը ածխանում են, բայց չեն այրվում, 

իսկ մետաղական աղերը, այդ թվամ և երկաթի֊ 

նր, գտնվելով կավում բնական միացությունների 

տեսքով... փոխակերպվում են մետաղական օ ք ֊ 

'•իգի այլ ոչ թև ենթօքսիդի, որը տեղի կ ունենում 

УОО—МОО՞ 8 ջերմության ժամանակ»", Հետե֊ 

վարար խոհանոցային խեցեղենի թրծումը տեղի 

կ ունեցել ցածր ջերմության պայմաններում 

(450—500 Տ ) , որը մատչելի կ եղել յուրաքան-

չյուր տնտեսությանը։ Նույնը չի կարելի ասել 

վաղ բրոնզեդարյան շքեղ խեցանոթների մասին, 

որոնք թրծվել են բարձր ջերմության և ապա 

լրացուցիչ ծխահարման պայմաններում։ Իրոք, 

եթե ենթադրենք, որ խեցեղենի սև գոլյնր ստաց-

վել կ ներկելու եղանակով, ապա կոտրվածքում, 

նայած ջերմության աստիճանի, այն պետք կ 

ունենար ամբողջությամբ կարմիր, գորշ կամ սև 

գույն և միայն մակերեսի շատ բարակ (ներկի 

հաստությամբ) շերտիկը պետք կ ունենար սև 

ւիայլուն գույն։ Նման երևույթ ուսումնասիրվող 

խեցեղենի վրա չի նկատվում։ 

Համոզիչ չի թվում նաև խարույկի ու պատա-

հականության հետ կապված վարկածր, որը մեր-

ժվում կ և ազգագրական տվյալներով։ Ա յագես, 

Ա. Տ. Բրայանտր նկարագրելով խեցեղենի թրր՜ 

ծման եղանակը զուլաների մոտ, նշում կ, որ 

նրանք խեցեղենր թրծում կին խարույկի մեջ, 

որից հետո, ռայն ծածկվում կր կարմիր, դեղին 

և սև գույնի բծերով, նմանվելով վատ թրծած 

աղյուսի»*7։ Ինչ վերաբերում կ Գ. Կ. Նիորաձեի 

կարծիքին, ապա այն մերժվել կ Ջ. Պ. Մայսա-

46 Г. Асланов, Р. Ваидов, Г. Ионе, Древний Мин-
гечаур, стр. 146. 

47 А. Т. Брайант, Зулусский народ до прихода ев. 
ропейцев, М., 1953, стр. 247. 
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րաձեի կատարած փորձերի արդյունքներով 

րրոնք հաստատվում են և ազգագրական տըվյալ-

ներով, Ըստ հեղինակի, վառարանի ջերմ ութ յունր 

աստիճանաբար բարձացվելով հասցվել է 800— 

900՜ 8-ի։ Այս ջերմաստիճանում խեցեղենը ըս-

տանում է դեղնա-կարմրավոլն գույն (բնորոշ է 

վաղ բրոնզեդարյան խեցեղենի աստառին)։ Ւըր-

ծ ումից հետո անոթների մակերեսի փայլը, որը 

ստացվել էր անոթը չթրծված վիճակում կոկելու 

ժամանակ, խամրում է։ Այնուհետև ջերմությունը 

աստիճանաբար իջեցվել է մինչև 4002 Ց-ով և 

սկսվել է ծխեցման գործողությունը։ Հեղինակը 

մատնանշում է, որ եթե ծխեցոլմը սկսվի 800՝ 

• յ ֊ ի տակ, ապա անոթի սև գույնը չի կարող ա-

ոաջանալ, քանի որ մուրը օրգանական նյութ 

լինելով, անմիջապես այրվում է։ Այդ ընթացքում 

անոթների մակերեսը լրիվ և հավասարաչավ։ 

ծածկվում է մրով, որբ միաժամանակ ներծծվում 

է բերանքսիվայր դրված անոթի պատերի մեջ։ 

Այս գործողության ժամանակ, նայած անոթի 

շրթի հավասարությանը և բերանի մեծությանը 

շատ քիչ մուր է թափանցում, որի հետևանքով 

էլ անոթների աստառը ստանում է տարբեր ե ֊ 

րանգավորումներ։ Սակայն հիմնականը մնում է 

կարմիրը կամ վարդագույնը, որը առաջանում է 

սկզբնական թրծման ընթացքում։ Խեցանոթների 

բերանքսիվայր շարվելու մասին են վկայում և 

նրանց վաքրիկ, գոգավոր հատակները, որոնք ի 

վիճակի չեն մեծ ծանրություններ պահելուն։ Հե-

տագայում, դատելով միջին և ուշ բրոնզեդարյան 

անոթների կոտրվածքի համաչափ սև գույնից, 

դրանք թրծվում են հատակի վրա դրված վի-

ճակում։ 

Այս գործողություններից հետո անոթի մա-

կերեսը ստանում է սև գույն և թողնվում է վա-

ռարանում հովանալու։ Այնուհետև նրա մակերե-

սր, հաճախ և շուրթի ներ սի կողմը ծածկվում է 

կենդանական ճարպով կամ մոմով ու կոկվում 

մորթոլ կտորով։ Ահա այսպիսի մշակումից հե-

տո խեցանոթի մակերեսը ձեռք է բերում հայե-

լանման սև վւայլուն գույն։ Անոթը նման սև 

վւայլ է ձեռք բերում և խարույկի մեջ թրծելու 

ժամանակ, վերոհիշյալ գործողությունների առ-

կայության դեպքում։ Այդ են վկայում աղգագը-

րական տվյալները։ Այսպես, շարունակելով թրր-

ծրման պրոցեսի նկարագրությունը, Ա. Տ. Բրայան-

4" 3. П. Майсурадзе, Технология черных и серых 
лощенных сосудов..., стр. 249—256. 

տը գրում է, որ տարբեր գույնի բծերով ծածկված 

անոթները. <гթաղվում են չոր խոտի կույտի մեէ, 

որի այրման ժամանակ անոթը պատվում է ծխի 

թանձր շերտով։ Դրա հետևանքով անոթի մա-

կերեսը սևանում է։ Սառելուց հետո անոթին 

քսվում է կենդանական ճարպ, որից հետո այն 

կրկին կոկվում է քարե կոկիչով։ Նման մշակու-

մից հետո անոթը ստանում է հղկված ագաթի սև 

վւայլուն գույն»*՝։ Բհրված փաստերր ցույց են 

տալիս, որ սև փայլեցված գույնը ստսւցվել է 

գիտակցաբար և պատահականությունր կապ չու-

նի իրականության հետ։ Բնականաբար հարց է 

առաջանում, թե որքանով է արդարացվում ժա-

մանակի և վառելանյութի վատնումը անոթը ծբ-

խ ապատ ելու և փայլեցնելու վրա, եթե թրծումր 

անթերի է։ Կարելի է ենթադրել, որ այս հանգա-

մանքը սլայմտնավորված էր մի կողմից վառա-

րանի անկատար կառուցվածքով, որբ ջերմությու-

նը հավասար չէր տեղաբաշխում և հետևաբար 

անոթի գունավորումը տարբեր երանգներով էր 

հանդես գալիս, մյուս կողմից՝ սև գո։յնր, րստ 

երևույթին, նպատակ ուներ քողարկել անոթի մր-

րոտվելը և կեղտոտվելը։ Հետևաբար գունավոր-

ման անհրաժեշտութ յունր պայմանավորված էր 

գեղարվեստական պահանջով, ճիշտ այնպես, 

ինչպես միջին բրոնզեդարյան խեցեղենի գունա-

զարդումը։ Այս տեսակետից հետաքրքիր է այն 

հանդամանքր, որ սև փայլեցրած խեցեղենի հետ 

դեռևս վաղ բրոնզի դարաշրջանում գործածվում 

է և գունազարդ խեցեղենը, որը խոսում է ծխա-

հարության բացակայության մասին։ Սակայն 

դրանք հիմնականում այն անոթներն են, որոնք 

անմիջականորեն չշվ՚վելով կրակի հետ, զերծ են 

մնացել մրոտվելուց։ 

Այսպիսով տեսնում ենք, որ արդեն վաղ 

բրոնղի դարաշրջանում արտադրողական ուժերի 

հետագա ղարղացոլմ ը նպաստելով երկրագոր-

ծության ու անասնապահության վերելքին առաջ 

է բերում մթերքների ավելցուկ։ Դրանց ւգահւգա֊ 

նության, մշակման և կուտակման անհրաժեշտու-

թյունը մեծացնում է տարատեսակ խեցանոթնե-

րի պահանջարկը, որը և ստիս/ում է բրուտին 

աղիներ որոնել արտազրանքի թռղարկամր արա-

գացնելու և որ ակր բարձրացնելու համար։ Այդ 

զարգացումը նկատվում է ա) ւգատըտստման 

եղան ակի, բ) ձևի ու ղարզանախշի մեջ։ Ընզ 

որում, շքեղ խեցանոթների ուսումնասիրությանը 

" А. Т. Брайант. V/- " ՚ յ / " ՚ < էչ ~Հ?՛ 
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ցո։յց է տաքիս, որ բրոնզի դարաշրջանի վաղ 

վ՚ուքհրին բնորոշ ծեվ։ածո Լղանակր, Հետագա-

յում իր տեգր աստիճանաբար ։քիշում է պատ֊ 

րաոտմ՚յւն ձղման եգանակին, որբ պայմանավոր-

ված էր տակգիր-սկավառակի, ձեռքիյ և ապա 

ւ՚տբի աժով դործոդ դարդի երևան գալով։ 

Մատբ գործելու/ տնտեսության մեշ, ղուրդբ իս-

կական Հեղաշրջում աոաջ բերեց բրուտագործու-

թյան ասպաբեղումւ Այգ նշանակում է, որ արա-

գացել է ոչ միայն արտադրանքի թողարկում ը, 

բարձրացեք նրա որակր, այլև՝ խեցանոթների 

պատրաստում ր կնոջից անցել է տղամարդու 

ձեռքր և րրուտադործութ յունր դարձել է աոան-

ձին, ինքնուրույն արՀեստաճյոլղ։ Ա՛յդ են վկայում 

Լ վառարանների կաոուցվածքում կատարված 

բարեփոխություններրւ Ուղղված լինելով ջեր-

մության բարձրացմանն ու. նրա Հավասար տե-

ղա րաիւ շ մ ան ր, օժանդակ Հնոցանցքերի դեր կա֊ 

աարոդ ճյազավորամներր, մեծացնում են նաև 

թրծման Հրապարակի տարողութ յունր։ ՛Լեր ջինս 

բարձրացրել կ աշխատանքի արտազրողականոլ-

թյունբ, որը և պայմանավորված էր խեցանոթ-

ների մեծ պահանջարկով։ Իր Հերթին լրացուցիչ 

արտադրանքի առկայությունը անհրաժեշտու-

թյուն է դարձնում փոխանակել դրանք։ Իրենց 

Հերթին տնտեսության հիմնական ճյուղերի զար-

գացումը, ինչպես և անհայտ սպառողի երևան 

գալբ նպաստելով փոխանակության զարգաց-

մանը, ստիպում են բրուտին կատարելագործել և 

արագացնել արտագրանքի թողարկումը։ Այս 

պայմաններում բնական է, որ բրուտը կձգտեր 

իրեն ապահովել լրացուցիչ աշխատող ձեռքերով 

(արհեստի ժառանգականություն)0, որին և տա-

նում էր արտադրողական ուժերի և խեցեգործու-

թյան զարգացումը։ 

® 'հման պատկեր է նկատվում և Ա/թին-թեվւեի բրոն-

ղեդարյան բնակատեղիի ուսումնասիրության րնթացքումւ 

Տե՛ս И. Магчмов, Г о н ч а р н о е п р о и з в о д с т в о р а н н е г о р о д -
ского центра эпохи бронзы (по материалам раскопок 
Ллтындепе), см. Тезисы докладов сессии, посвященной 
итогам полевых археологических исследований 1972 г. 
в СССР. Ташкент, 1973, стр. 8?. 
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Փ Ա 8 8 Ա Մ Շ Ա Կ Ո Ի Թ 8 Ո 1 ՝ Ն 

Հնազույն ժամանակներից ի վեր մարդր քա-

րի հետ միասին լայնորեն օգտագործել է նաև 

։իայտը երկրագործության, տրանսպորտի և ընդ-

հանրապես նյութական արտադրության բոլոր 

ճյուղերում ու կենցաղում։ Սակայն լինելով օրգա-

նական նյութ, փայտը վատ է պահպանվում և 

հասկանալի է, որ պեղումների ժամանակ փայ-

տյա գործիքները, տարատեսակ իրերը, որոնք 

այնքան լայնորեն են օգտագործվել բրոնղի դա-

րաշրջանում, շատ սակավ են գտնվում։ Հետե-

վաբար սոսկ դրանց ուսումնասիրությունը չի 

կարող տալ մեզ հետաքրքրող ժամանակաշրջանի 

վ,այտամշակո։թ յան լրիվ պատկերը։ Այս բացը 

գգալիորեն լրացվում է այն կողմնակի նյութե-

րով, որոնք այս կամ այն չափով առնչվում են 

վ։այտագործության հետ (նկատի ունենք տարա-

տեսակ գործիքների և զենքերի փայտյա բաղ-

կացուցիչ մասերը)։ Մեր պատկերացումները 

ուսումնասիրվող արհեստաճ յուղի մակարդակի 

վերաբերյալ բավականին հարստացնում են և 

ժայռապատկերները, որոնցում նախնադարյան 

մարդր, պատկերելով իր առօրյա կյանքր, ցույց է 

տվել և գործածած փայտյա իրերի զգալի մասը։ 

Այդ են վկայում Գեղամա լեռների, Սյունիքի և 

Iերագածի ւիեշերին սփռված ժ ա յո ապատկե րն երի 

ուսոլմնասիրությւոններր*, որոնք լրացվելով տզ-

1 Տե՛ս Հ. Ս.. Մաոոիրոսյան և Հ. (V. ւ ՚սոսյԼլ յւսն, Գե-
ոամա լեոների մ ա յոասլատկերնե րը, ՀՀՀ, հատ. 6, պրակ 2, 

հրեան, 1Я71, Լ Ա. 1Гш ГШ |ւ ո ւ ս յ ա ն , ժա յոապատ կ հ րներ /ւ 

ւ/ս/սակա/ս/ման մի քանի նախնական տվյալներ, «ԼրաբերՆ, 

1970, А? 9, էք 54 — 70, Գ. Կաւ-սւիւանյան և Պ. Սաֆյան, 
Սյունիքի մ ա յոապա տկերներր, ՀՀՀ, հատ. 4, պրակ 1, 

հրեան, 1970, II. Հ . Ա ա ո լ ա ր յ ա ն , Նախնադարյան հասարա-

կությունը Հայաստանում, աղ. 23, 24 , 32։ 

գագրական տվյալներով, հնարավորություն են 

տալիս պատկերել բրոնզեդարյան ւի այտա մշա-

կության զարգացման մակարգակը։ 

Ժայռապատկերների թեմատիկան բազմա-

զան է։ Գրանցում իրենց անդրադարձումն են գր-

տել որսի, առօրյա աշխատանքների տեսարան-

ներր, որոնցում նախնադարյան որս որդ-ռազմիկը 

հաճախ հանդես է գալիս մահակով, գուրզով, 

տեգով, նիզակով, նետ ու աղեղով և այլ հարձա-

կողական ու պաշտպանական միջոցներով զին-

ված (տախ. 16, նկ. 1 — 7)։ Հասարակության 

զարգացման ստորին աստիճանների վրա դրա-

նը փող ցեղերի կողմից մինչև այժմ էլ օգ ուա գործ -

վող նշված զենքերի պատրաստման եղանակ-

ների ուսոլմնասիրութ յունր ցույց է տալիս, որ 

դրանց ստացումը աոանձին հմտություն չի պա-

հանջել։ Իրոք, ինչպես ցույց են տալիս Ս. Ա. 

Սեմ ան ովի արշավախմբի կատարած վարձերի 

արդյունքները, կեչու փայտից դուրգ պատրաս-

տելու համար անհրաժեշտ է եղել րնգամենր 

աշելյան տիպի քարե հատիչ և 35 րոպե աշխա-

տաժամանակ։ Ընդ որում, այդ ժամանակից ՝ձՕ 

րոպե ծախսվել է 6սմ տրամագիծ ունեցող կեչու 

ծառաբունը հատելու, իսկ 15 րոպե՝ դոլրդր վերջ-

նական հարդարման (ավելորդ շիվերի և ծառա-

կեղևի հեռացում ու բոնելատեղի պատրաստում) 

ենթարկելու վրա։ Աշխատանքների այս հիմնա-

կան մասից հետո ւիայտի բնական անհարթու-

թյունները վերացնելու, ինչպես և անհրաժեշտ 

ամրություն տալու համար, դենքր թրծվում է և 

ուղղվում կրակի օգնությամբ2։ Դժվար չէ նկա֊ 

2 С. А. Семенов, Развитие техники ո каменном пе-
стр. 89. 
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//. ել, որ փայտի մշակության վաղագույն՝ պալե-

"ւիթիւյ /՛կոդ Հատելու և թրծելու եղանակը լայն-

որեն Լ կիըաովեւ և րրոնզի դա րա շրշան ում տա-

րատեոտկ ղենրեր սլատրաստելոլ ընթացքում։ 

Պարդունակ նույն տեխնիկայով է պատրաստված 

ե. թանգարանի վերածված Մեղրի քաղաքի եկե-

ղեցում սյ աՀ ։գ ա՛հ վո զ Հոնի փայտից ստացված 

դուրդր (տախ. 16, նկ. 8 / ։ Վերջինիս վրա առկա 

է և տաշելու եղանակքւ, որը բաշ ծանոթ է եղել 

բրոնղեդարյան մարդուն։ Պատրաստման առան-

ձին դժվարություն չպաՀանջող այս զեն քատեսա-

կր, ունենալով բավական աղղեցիկ տեսք, գործ-

նականում գերադասելի է քարե փոքրիկ ծայրա-

կալ ունեցող դուրգերից։ Ավելին, քարից պատ-

րաստված դուրգերի ծայրակալների տրամագիծը 

(միայն դրանց գայւիկոնումր պաՀանշում է Հինգ 

մամյ փոքր ւինելով, մատնանշում է և նման 

զարդերի Վ՚ոբր շաւիերը, որբ Հասկանալի է, չի 

կարոդ Լական արդ յան բներ տալ մարտի դաշ-

տում։ Այս Հանդամանքր կարող Լ վկայել այն, 

որ քարե դո/րգերր, ինչպես և բրոնզյա նուրբ 

եզաններր, ունեցեք են ոչ այնքան գործնական, 

որքան խորՀրդանիշի նշանակության (իշխանու-

թյան)՝։ Ավարտելով դարդի պատրաստման 

ո։ սա մնասիրո։ թ յունր, նշենք որ նայն եղանակով 

են պատրաստվել և նիզակներն ու տեդերը։ Ամե-

նայն Հավանականությամբ այգ զենքերի մի 

զ զ աքի մասի մարտասայրր վաղ բրոնզի դարա-

շրջանում կոթի շարունակությանն է Հանդիսա-

ցել։ Այն քարի վրա սրվելուց (Հղկման եղանակ) 

Հետո, թրծվել է կրակի կամ տաք մոխրի մեջ և 

ստացել անՀրաժեշտ ամրություն։ Նման մարտա-

սայրր Հեշտությամբ կարելի է վերանորոգել։ Այս 

իմաստով բնական Լ վաղ բրոնղի դարաշրջանում 

մետաղյա գեղարդների սակավոլթ յունր, որոնք 

Հիմնականում պատաՀական գյուտեր են։ Նման 

շյւեգաթ յունից կարող Լին օզտվել Համայնքի՝ 

իշխանությամբ օժտված անղամները։ Միայն 

Հետագա յամ մետաղի էժանացումը և տարած,,,֊ 

մբ Հնարավորություն տվեց և շարքային ան-

գամներին ձեոբ բերել նման զենքեր։ Ինչ վերա-

բերում է քարից պատրաստված նիզակասայրե-

րին, ասրս գրանք վազ բրոնզի դարաշրջանում 

3 նյութր գույքահամար չունի, Բ՝անգարւսնին է հանձնը-

IԼած նույն շրշանի Վարգավար գյուղի բնակիչ Աիլպհրյանյան 

Ղագարի կողմից։ 
Հ Л. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы..., 

стр. 144; К. X. Кушнарева, Некоторые памятники эпохи 
поздней бронзы в Нагорном Карабахе, стр. 168. 
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սակավ են Հանդիպում, որն, ըստ երևույթին, խո-

լամ է զգույշ և լարված աշխատանքի ու արագ 

կոտրվելու վտանգի մասին։ 

Փոքր-ինչ բարդ է նետերի պատրաստման 

սւեխնիկան։ Ինչպես ցույց են տալիս Կարմիր բը-

լարից (Р՝Ь յշեբաինիյ Հայտնաբերված նետերի 

փայտի քննության արդյունքները, նետ պատրաս-

տելու Համար Հատուկ փայտատեսակներ են 

օգտագործվել, բայց գերադասությունը տրվել է 

թղկենուն, Հացենուն և կեչուն՛։ Դրա Համար նըշ-

ված փայտատեսակներից ընտրվել են Համեմա-

տաբար ուղիղ ճյուղեր։ Հնարավոր Տաքոցները և 

կոտրվածքները կանխելու Համար դրանք թրջվել 

են և ապա կրակի ու ջրի օգնությամբ վերջնակա-

նապես ուղղվել են Հարթիչի (կլոր անցք ունեցող 

փայտե կամ ոսկրե գործիք} միջոցով։ Ընդ որում 

նետի Հարթեցումը ընթացել է աստիճանաբար, 

մաս առ մաս ուղղելով ձողի յուրաքանչյուր կո-

րությունը։ Ուղղումից Հետո, որը խլում է 10 —15 

րոպե ժամանակ, ձողը Հղկվում է քարի և ավաղի 

միջոցով։ Պատրաստման նույն գործողություն-

ներն են կիրառվում և աղեղ պատրաստելու ժա-

մանակ։ Այս վ։ աս տերը ցույց են տալիս, որ վաղ 

բրոնղի դարաշրջանի (և դե ո ավելի վաղ) մարդր 

լավ ճանաչելով վ։ա յտ ատես ակների մեխանիկա-

կան ու քիմիական Հատկությունները, Հմտորեն 

օգտվել է իր գիտելիքներից։ Այսպիսով, վաղ 

բրոնզեդարյան փ ա յտ ամ շա կութ յան եղանակնե-

րի ուսումնասիրության նախնական տվյալները 

խոսում են այն մասին, որ մարդը իր առօրյա 

կարիքները Հոգալու Համար, լայնորեն օգտվել է 

Հնուց եկող տեխնիկական եղանակներից։ Սակայն 

տնտեսության Հետագա զարգացումը անՀրաժեշ-

տ ութ յան է դարձնում ոչ միայն կատարելագոր֊ 

ծել վերոՀիշյալ եղանակները, այլև կիրառել և 

այնպիսիները, որոնք նախկինում կարող էին 

միայն սւատաՀական երևույթ Հանդիսանալ։ Դը֊ 

րանց ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

վաղ բրոնզի ղարաշրջանում կային Հյուսն արՀես-

տավորներ, որոնք, ինչպես և մետաղագործներն 

ու բրուտները, սկսել էին աշխատել անՀայտ 

սպառողի Համար։ Իրոք, կրկին անդրադառնա-

լով ժայռապատկերների ուսումն ա սիրո ։ թյանր, 

Հարկ է նշել, որ գրանցում մենք տեսնամ ենք ոչ 

п В. Паланджян, Урартские древки стрел (см. 
Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, с. III, Ереван, 1955, 
стр. 65—66). 

8 С. А. Семенов, "եչվ. « չ ի է չ 109, 
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լէ իա յն որսորդության ու ռազմի պատկերներ, 

այլև՝ խաղաղ, ստեղծագործ աշխատանքի տեսա-

րաններ, որոնցում մարդը սովորաբար ուղեկ-

ցըվում Է տարատեսակ տրանսպորտի միջոցնե-

րով։ Դրա նց շարքում առանձնանում են քաշան-

ների (տախ. 17, նկ. 1—2), սայլերի ու մարտա-

կառքերի մի քանի տեսակներ, որոնք պատրաստ-

վել են բրոնզի դարաշրջանի տարրեր փուլերում։ 

Դրանցից վաղագույնները հանդիսացել են բաց 

թափքեր և զանգվածեղ անիվներ ունեցող քառա-

նիվ ու երկանիվ ծանր սայլերը (տախ. 17, նկ. 

3 4 / , որոնք շատ են նման հայ իրականության 

մեջ գործածված կոռնի և օրանի սայլերին6։ Զար-

գացման ավելի ուշ ժամանակաշրջանի արգասիք 

են Սյունյաց լեռների ժայռապատկերներում հա-

ճախ հանդիպող ճաղավոր անիվներով թեթև 

ճանապարհորդական սայլերն ու մարտակառքերը 

տախ. 17, նկ. 5—7ք, որոնց իսկական նը-

մուշներն ու բրոնզյա մոդելները հայտնի են ուշ 

բրոնզեդարյան պեղավայրերից՛՞յ Նախնադար-

յան արվեստի այս հոյակապ նմուշները զգալի-

որեն լրացվում են բրոնզեդարյան բնակավայրե-

րի և դամ բաբանների պեղումների ընթացքում 

ձեռք բերված նյութերով։ Դրանց շարքում յուրա-

հատուկ տեղ են գրավում մ. թ. ա. 3-րդ հազ. 

պատկանող հնավայրերից հայտնաբերված անիվ-

ների մոդելները (Շրեշ բլուր, Գառնի և այլն, 

տե՛ս տախ, 17, նկ. 8 — և հատկապես Հաոի-

7 Միանգամայն հավանական Է թվում այն կարծիքը, 

որ սահնակը, ինչպես և սայլը աոաչաըել Է քաշանից, որը 

ոչ այլ ինչ Է, եթե ոչ թափքի և առեղի միացություն։ Մարդը, 

անտարակույս, ծանր և ծավալուն բեռներ տեղափոխելիս 

օգտվել Է թաչանից, որի տակը տեղագրել Է գլաններ, 

ընթացքը հեշտացնելու համարլ Նման քաշան֊սայլերի մի 

քանի պատկերներ կան Գեդամա և Սյունյաց ւեոների 

ժայռապատկերներում։ Գլանի և քաշանի միացությոլնր հան-

գեցնում Է սայլի գաղափարինլ Տե՛ս Լիպս, իրերի ծագումը, 

ինչպես և Н. И. Добронравов, Б е с е д а о колесе , М . — Л . , 
1951, стр . 12—16, рис. 1. 

* ձ. Մալիւասյան, Հայ դեղչուկի ալբոմը, «Ազգագրա-

կան հանգես։։, գիրք Գ, Ր-իֆլիս, 1898, նկ. 5—6։ 
0 Դ. ձ. Կարաիւսւնյան, Պ. Դ. Սսւֆյան, նշվ. աշխ., 

աղ. 107, 117, 122 և այլնւ 
10 А. А. Мартиросян, А р м е н и я ո э п о х у бронзы. . . 

стр. 95—101 ; А. О. Мнацаканян, Д р е в н и е п о в о з к и нз 
к у р г а н о в б р о н з о в о г о в е к а па п о б е р е ж ь е оз . С е в а н , СА. , 
№ 2. 1960. стр. 139; С. Л. Есаян, О р у ж и е и военное 
дело.. . , стр . 139—143. 

1 1 է . վ . Խսւնզւսզյան, Հայկական լեռ նաշխ արհի մշա-

կույթը..., աղ. 5, նկ. 1 — 2։ նույնի. Գառնի, աղ. 23, նկ. 
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ջից հայտնաբերված, երկանիվ սայլի կավածեփ 

օրինակը՛՜: Նշենք, որ ամբողջական քառանիվ 

սայլ Է հայտնաբերվել ՎՍՍՀ Բեդենի գյուղի 

•V 10 դամբարանից, որը թվագրված Է ւԷաղ 

բրոնզի դարաշրջանի 3-րդ փուլով["» Ամբողջական 

սայլեր և նրանցից պահպանված մասեր են 

հայտնաբերվել և միջին բրոնզի դարաշրջանին 

պատկանող այնպիսի պեղավայրերից, ինչպիսիք 

են Կիրովականից ու Բ՝ր իալեթիի (տախ. 17, 

նկ. 10)՝՝ ցեղային առաջնորդներին պատկանող 

դամբարանները։ Բերված փաստերը վկայում են, 

որ տրանսպորտի նշված տեսակները դեռևս վաղ 

բրոնզի ժամանակաշրջանի բնակչության կենցա-

ղում արտառոց երևույթ չեն հանդիսացել։ Ավե-

լին, դրանք իրենց ճշգրիտ զուգահեռներն ունեն 

Միջագետքի և Առաջավոր Ասիայի տարբեր պե-

ղավայրեից հայտնաբերված նմուշներում։ Այս-

պես, Բ՝ելիե-Հավրայից, Քիչից՝", Բ ց ՚ ի ը " հայտ-

նաբերված քառանիվ սայլերի մ ո դելն երր ամենե-

վին չեն տարբերվում Հայաստանում հայտնա-

բերվածներից։ Այս հանգամանքը ցույց Է տալիս, 

որ փայտամշակությունը Հայաստանում գտնվել 

Է զարգացման այն մակարդակի վրա, ինչ և 

հարավում։ Այդ ավելի ակնհայտ Է ուշ բրոնզի և 

վաղ երկաթի ժամանակաշրջանի նյութերր ուսում-

նասիրելու ընթացքում, որը աոատ ու բազմա-

զան Էէ Այդ են վկայում ինչպես Ներքին Գետա-

շենից, Լճաշենից1տ ու. Քեթիից հայտնաբերված 

երկու տասնյակի հասնող տարատեսակ սայլերն 

ու մարտակառքերը (ամբողջական և թերի պահ-

պանված), այնպես Էլ բազմաթիվ ժայռապատ-

կերները, մարտակառքերի բրոնզյա մոդելները 

և գոտիների ու խեցանոթների վրա ւիորագրված 

13 Т. С. Хачатрян, Д р е в н я я к у л ь т у р а Ш и р а к а , Ере-
ван , 1975, նկ. 35, 37, 

13 Г. Ф. Гобеджишвили, Р а с к о п к и па Бсденп, АО. 
1970., М. . 1971, стр . 374. 

14 Б. Б. Пиотровский, А р х е о л о г и я З а к а в к а з ь я , 
стр. 46— 47; А. Л. Мартиросян, Армения в э п о х у брон-
зы,. . , стр. 64—66. 

1Տ Б. А. Куфтин, Археологические раскопки и Трип-
л е т а , стр. 81; О. М. Джапаридзе, Археологические рас-
копки в Т р н а л е т п 1957—1958 гг., Тбилиси, 1960. 

10 /՝. Чайлд, Д р е в н е й ш и й В о с т о к в свете новых рас-
копок , М. , 1956, стр . 230. 

17 А. Н. Тюменев, Г о с у д а р с т в е н н о е х о з я й с т в о древ-
него Ш у м е р а , М . — Л . , 1956. 

1 0 Ь. Լալայան, նշվ. աշխ., էշ 194 — 196, А. О. Мна-
цаканян, նշվ. աշխ., Էչ 139։ Քեթիից հայտնաբերված սայ/ի 
մասին մեզ տեղեկացրել Է Լ. Ա. Պետրոսյանըլ 
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и/ատ կերն երր։ Աքս տեսակետից ուշագրավ է Դի~ 

/ ի ՚ յ ա՛հ ի ց Հայտնաբերված փոքրիկ կճումը, որի 

վրա ւզատկերված են երկանիվ սայլի, մարդկանց 

ե տ/ծերի նկարներ ՛։ ՛հման սալ/եր են ւզատկեր-

ված ե Սեոնի ավազանից, Սանահ ին ի ց , Ստե-

ւի ան ավ ան ից Ափւթա/աքից'1 Հայտնաբերված 

բրոնզե դոտիների վրա։ Ամբոդշական սայլեր և 

մ ո դե քներ են Հայտնաբերվել և Դմանիսիից, Մին֊ 

դեչաաբից'՝ ու այլ վայրերից։ 

Մասնս։ դիտակ ան դրականության մեջ ման-

րակրկիտ կերպով լուսաբանված է սայլերի նը-

կարադրությունր, լափադրո։ թ յո։ն ր, դասակար-

զո։մր, կառուցողական առանձն աՀատկո։ թյուն-

ներր, ո։ստի Հարկ ենթ Համարում ուսումնասիրել 

միայն նրանց ։դաարա ստման եղանակները՝1*։ 

'հերբին-՚Իետաշենի ու Լճաշենի դամբարանա-

դաշտերից Հայտնաբերված սայլերր պատրաստ-

ված են մեծ վարպ ետո։ թ յամ բ և աչբի են րնկր-

նո։մ իրենց բազմազան ձևերով ո։. կառուցողա-

կան առանձնահատկություններով։ Դրան բ «բարձ-

րակող, ցածրակող, կամարակասլ ծածկով, 

երկանիվ ո։ բաոանի։վ սայլեր, մանկական սայ-

լա1լներ, ճանապարՀորդական կառքեր ու ճեւզրն-

թաց մարտակաւ/բեր»2* են։ Անկախ տեսակների 

բազմազանությունից, պեղված բոլոր սայլերր 

ր/սղկտցած են երեր Հիմնական մասերից՝ թափբ, 

ոոնի (սռնիներ) անիվներով և /ծավւայտր առեղ-

ների Հետ։ Այս մասերի ո։ սո։ մնասիրո։ թյո։նր 

Հնարավորություն Լ տալիս պարզել ինչպես սայ-

լերի սլատրաստման րնթացքր, այնպես Լ լ փայ-

տամշակման աշխատանքների այն մ ա կար զա կը է 

որի վրա կանգնած Լր բրոնղեդարյան Հյուսն-

ա տա զծաղռրծը։ 

Р՝ Ա Փ Ք.֊Պարզագույն օրինակներն են Լճա֊ 

<» Գտնվում Է ՀՍՍՀ "1"11}՝> գույք X 1919/հ 
: 'ո Հ . Հ . 1ՐնէԱքյէււկանյան, Արևապաշտության հետ բերը 

Հայաստանում, Աշխ. ՀՊՊՐ՚֊ի, հատ. 1, 1948, նկ. 1, 3։ 

" Л. Л. Мартиросян, ' » ՚ շ ՚ / . աշխ., Էչ ւօօ, նկ. вп, 
» յ . (1с Могдап, 1.а ргёЫвМге 0г1еп(а1е, ՛նկ. 297, 

23/՝. Асланов, Р. Ваидов, Г. Ионе, նշվ. աշխղ՛եկ. 

!>8, в, А. Куфтин, նշվ. աշխ., էչ 79, 
м А. Л. Мартиросян, Армения и эпоху бронзы..., 

стр. 96—101; С. Л. Есаян, Из истории колесного тран-
спорта древней Армении, ИФЖ., № 3, 1960; С. А. Еса-
ян. Об одной неправильной реконструкции, ТГИМЛ, 
т. 5, 1959, стр. 95—103; С. А. Есаян, Оружие и поенное 
дело..., стр. 130—143; А. О. Мнацаканян. Раскопки кур-
ганов на побережье оз. Севан..., стр. 151. 

2 5 Լ. №. Մ ա ա փ ո ւ ս յ ո ւ ն , Ուշ բրոնզեդարյան բնակա-

վայրեր..., էշ 27—28։ 

շենի Л* 2, 6, 10 դամ բարանաթմ բերից Հայտն я.-, 

բերված, զանգվածեղ անիվներ ունեցող սայլե-

րին ը։ Դրանց թափքերը կազմված են առաջամա-

սում անցքեր ունեցող երկու ձողերից։ Վերջին-

ներս իրար միանալով այդ անցքերում ագուցված 

փայտյա սեպիկների օգնությամբ, ձևավորել են 

անկյունաձև Հարմարանք, որի բացվածքի լայն 

մասում արված փորվածքներում ամրացվել են 

սռնին և թափքին Հատակ ծառայած տախտակ-

ները։ Դժվար չէ նկատել, որ այդ ձողերը թափքի 

Հիմնամաս լինելուց բացի, կատարել են և առեղի 

զեր (տախ. 17, նկ. 11), որով և Հիշեցնում են 

քաշանը։ Սայլի նման կառուցվածքի առավելու-

թյունը նրա պատրաստման դյուրության մեջ է, 

բայց նրա թերությունը եզրակողերի բացակայու-

թյունն է, որը և փոքրացնում է թափքի բեռնա-

տարողությունը։ Պատահական չէ, որ զարգաց-

ման Հաջորդ վ։ ուլում թափքը վերջնականապես 

ձևավորվում է, ստանալով նաև եղրակողեր, որը 

և մեծացնում է բեռնատարողությունը։ Այդպիսի 

թափքերի օրինակ են Լճաշենի № 1—3, 9 — 11 

դա մ բարանաթ մ բերից Հայտնաբերվածները, ինչ-

պես և Ն. Դետաշենի, аիշխանականа զամ֊ 

բարանաթմբից Հայտնաբերված սայլի թափքը։ 

Սրանք նույնպես կազմված են երկու Հիմնաձո-

ղերից։ Դրանց ծայրերում արված Հատուկ փոր-

վածքներում լայնակի կերս/ով ամրացված եր-

կու այլ ձողերի շնորՀիվ ստացվել է ուղղանկյու-

նաձև շրջանակ, որին ամրացված տախտակները 

կատարելով Հատակի ղեր, լրացուցիչ ամրություն 

են Հաղորգել թափքին։ Հատակի Հիմնաձողերի 

վերին եզրերում բացված ուղղաՀայաց անցքերում 

ամրացվել են վ։այտե ձողեր, որոնք կատարել են 

կողաճաղերի դեր։ Կողաճաղերի վրա, թափքի եր-

կու կողմերից ագուցվել են կողափայտերը, որոնք 

ամուր ղարձնելով թափքր, թույլ չեն տվել բեռնե-

րին րնթացքի ժամանակ կողերից թափվել։ Այս 

թավւքերր, ի տարբերություն նախորզների, ունեն 

շարժական սռնիներ և առեղներ, որբ և թույլ է 

տվել սայլին ազատ շրջադարձեր կատարեի։ Ա յ ս ֊ 

պիսի կառուցվածք ունի Լճաշենի № 11 դամբա-

րան ա թմբից Հայտնաբերվածը, ինչպես և ն.- Գե֊ 

տաշենից պեղված սայլի թափքր (տախ. 17, նկ. 

12)։ Հիշատակված մնացած գամ բարանաթմ բերից 

Հայտնաբերված սայլերի թավւքերը ունեն կամա-

րաձև ծածկ։ Վերջինս կազմված է մեկ տասնյա-

26 Մանրամաս/լ տե՛ս С. А. ЕСПЯН, О Р У Ж Н В И 

военное дело..., стр. 131—136. 
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կից անցնող ճկուն, կամարի ձևով ծռված ձողե-

րից. որոնցից յուրաքանչյուրի վրա բացված (40 

հատ) միջանցիկ անցքերով անց են կացվել բա-

րակ փ այտա ձողեր, որոնց վրա հավանորեն ամ-

րացվել է թաղիքից կամ խսիրից պատրաստված 

ծածկը (տախ. 17, նկ. 13ի Առանձին հետաքրքը֊ 

ր ութ յո մ։ են ներկայացնում Լճաշենից հայտնա-

բերված ճանապարհորդական թեթև կառքերի 

մնացորդները և մարտակառքերի բրոնզե մոդել-

ների թափքերը (տախ. 17, նկ. 14, 15)։ Ինչպես 

իրավացիորեն նշում է Ա. Ա. Եսայանը, բրոնզե 

մոդելների թափքերը էապես տարբերվում են 

մնացածներիցՀայտնաբերված երեք մոդելնե-

րի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ դը-

րանց փոքր թափքը, որի վրա կանգնած են երկու 

զինվորներ, երեք կողմից ծածկված լինելով բար-

ձրը եզրակողերով, բաց է եղել ետևի կողմից։ Մի-

աժամանակ առջևում գտնվող բարձր կանգունը 

հնարավորություն է տվել ռազմիկներին պահպա-

նել հավասարակշռությունը ընթացքի ժամանակ։ 

նույն կառուցվածքն ունի և Շամշադինի շրջանի 

Լեզգի-ձոր վայրից (Պառավաքար գյուղից 8 կմ 

հյուսիս) հայտնաբերված մարտակառքի բրոնզե 

մոդելի թափքը (տախ. 17, նկ. 16)2'։ Ի տարբե-

րություն բրոնզից պատրաստված մարտակառքե-

րի մոդելների, փայտից պատրաստված թեթև 

ճանապարհորդական կառքերի թափքը, բաց է 

միայն առջևի կողմից (նկ. 14)։ Թափքի նման 

կառուցվածքը, ինչպես նշում է վերոհիշյալ հեղի-

նակը, բխում է գործնական անհրաժեշտությու-

նից։ Իրոք, եթե առաջին դեպքում մարտիկը 

հնարավորություն ունի շարժման ժամանակ 

արագ բարձրանալ և իջնել մարտակառքից, ապա 

ճանապարհորդական կառքի թափքը ապահովում 

է արադ ընթացքը և թույլ է տալիս ճանապար-

հորդին նստած ղեկավարել ձիերը։ 

Ընդհանրացնելով թափքերի ուսումնասիրու-

թյան արդյունքները հանգում ենք հետևյալին. 

1. թախքը և առեղը քաշանի հետագա զարգացման 

արգասիք են 2. զարգացման ընթացքում թափքը 

անջատվելով առեղից, ձեռք է բերում տվյալ 

սայլի նշանակությանը համեմատ կաոուցվածք. 

3. մեղ հասած սայլերից եղրակողեր չունեցող 

բաց թավւքերը հարմար են բեռներ տեղափոխե-

լու համար, որր չի բացառում նրանց մարդատար 

Նույն տեղում, կ 139—140։ 
2' С. Л. Есаян, А. О. Мнацаканян, Находки новых 

бронзовых статуэток в Армении, СА„ №2,1970, стр. 160. 

լինելու հանգամանքը. 4. ճանապարհորդական 

կառքի և մարտակառքի թափքը հարմարեցված 

է արագ ընթացքի համար. 5. թափքերի պատ-

րաստման տեխնոլոգիան համարյա նույնն է, 

բայց օգտագործման նպատակները տարբեր են։ 

Ա ո ե ղ և լ ծ ս ւ փ ա յ Ш. — Ինչպես թափքերը, 

այնպես էլ առեղները, աչքի են ընկնում իրենց 

բազմազանությամբ, որը պայմանավորված է 

տվյալ սայլի կատարած ղերով: Սկզբնական 

շրջանում, ինչպես արդեն նշվեց, առեղ֊թավւքը 

կազմված էր երկու փայտաձողերից, որոնք գրլ-

խամ ասում միացված էին միմյանց հորիզոնա-

կան դիրք ունեցող անցքերում ագուցված փայտե 

ցցի օգնությամբ։ Հեշտ է նկատել, որ առեղ֊ 

թափքի նման կառուցվածքը ուներ այնպիսի 

թերություններ, ինչպիսիք են. 1. փոքր բեռնա-

տարողություն. 2. չունի կտրուկ շրջադարձ կա-

տարելու հնարավորություն. 3. ծանրության կեն-

տրոնը ընկնում է թավւք-առեղի կենտրոնական 

մասի վրա, որի հետևանքով այն կարող է կո-

տըրվել, ընթանալով խորդուբորդ ճանապարհնե-

րով։ Պատահական չէ, որ մինչև վերջերս պահ-

պանված «մառան սելի» ա նիվներր տեղագրվում 

էին ոչ թե սայլի ետնամասում, ինչպես հայտնա-

բերված օրինակի վրա, այլ կենտրոնում։ Առեղ-

ների կատարելագործված ձևը հանդես է գալիս 

մարտակառքերի և аթեթև» կառքերի վրա։ Նշված 

փոխադրամիջոցների առեղները իրենցից ներկա-

յացնում են մի դեպքում քառակող ուղիղ ձող, 

մյուս դեպքում՝ առեղը իր ետնամասում ունի 

ուժեղ արտահայտված կորություն։ Պետք է նշել, 

որ մեկ առեղ ունեցող սայլը զգալի չափով թեթև 

է, որը և մեծացնում է արա գութ յունր, մի հանգա-

մանք, որն այնքան անհրաժեշտ է ռազմակառքին։ 

Առեղները (առեղր) լծին են միացվել կաշեփոկի 

և փայտյա ցցի օգնությամբ։ Հայտնաբերված 

լծափայտերը չնայած բարդ կառուցվածք չունեն, 

բայց վերջնականապես ձևավորված են։ Դրանք 

քառակող փայտեր են, որոնց ծայրերին արված 

են հատուկ կորություններ, որր դրվել է կենդա-

նու պարանոցին։ 

Ա ն ի վ . — Դրանք երկու տեսակի են՝ զանգվա-

ծեղ կառուցվածք ունեցող և ճաղավոր անիվներ։ 

Առաջին տեսակի անիւէները պատրաստված են 

երեք կտոր կոպիտ տաշած տախտակներից, 

որոնց հպվող երեսներր իրար են միացվել վւայ-

տյա գլանաձողերով։ Գլանաձողերը ամրացվել են 

նախապես փորված անցքերում։ Անիվր կազմող 
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կ ե Ն տ ր ո Ն ա կ ա ն տախտակի երկու կողմերից ար-

վ ա հ են անվաթմբակի նման Հավելվածներ, 

г/անց մեք բացված անցբերամ տեղադրված է 

ոոնին։ Ըստ աւյդա դրա կան տվյալն երի, անիվի 

ւդատբաստումր ընթանում կ Հետևյալ ձևով։ Խո-

նավ վւայտից պատրաստում են անվատախտակ֊ 

ներր (տաշելու, ճեղքելու, Հատելու եղանակ յ , 

որոնց մեք, ինչ։գես երևամ կ մեղ Հասած անիվ-

ների ոաումնասիրությանից, դրի օդնաթյամբ 

անց բեր են փորումւ Անց քերամ ամրացվող փայ-

տե դլսւնաձոդերր պատրաստվում են լոր կամ 

չորացված ւիայտից։ Այդ բոլորից Հետո անիվը 

թրծամ են բավական տա բ մոխրի մեջ։ Թրծման 

րնթացբամ խոնավ վ/այտը աստիճանաբար չո-

րանամ կ և իր մեջ սեղմ ո։ մ ադացված գլանա-

ձոդրւ Չոր դլանաձոդր այդ ընթացքում պահպա-

Ն ել ով իր ծավալր չի սևղմվամ, չի բարակում 

ա չ]։ շարժվում բնի մեջ։ Անվի պատրաստման 

նման եղանակը աւղաՀովում է նրա ամրությունն 

ու տևական դիմացկունությանը, ինչպես և թույլ 

չի տալիս, որւղեսդի չափսերը Հետագայում 

խախտվեն*'։ 

1Լվհլի բարդ կառուցվածք անեն ճաղավոր 

անիվները՝ կաղմված տարրեր քանակի մ ը-

շ/սկված անվաճազերից, որոնք մի ծայրով ամ-

րացված են անվաթմ բուկին, մյուսով՝ անիվի 

վւայտյա ' / " ' / А մեջ։ Այսս/ես են պատրաստված 

ինչպես ճան ա պա րՀ որ դա կան կառքերի, այնպես 

էլ մարտակառքերի բրոնզե մոդելների անիվները։ 

մազավոր անիվ պատրաստելու Համար, ինչպես 

ցույց են տալիս աղղագրական տվյալները, վեր-

ցրվում է Համապատասխան Հաստություն և երկա-

րության Iունեցող կոճղ, որի ծայրերը բարա-

կեցվում են։ Կոճղի կենտրոնական մասում, ճա-

ղերի Համար վարվում են անՀրաժեշտ քանա-

կությամբ ւիոսիկներ։ Այնուհետև կոճղի մեջ գրի 

և կրակի օգնությամբ անցք է բացվում։ Անվա֊ 

թմբակր ւդատբաստելաց հետո, հյուսնը անց-

նում է անվադողի պատրաստմանը, ընտրելով 

համ ապատասխան երկարության և հաստություն 

ունեցող ւիայտ, որի վրա բացվում են անցքեր, 

իսկ ծայրերր միացնելու համար վարվում են 

ելուստներ և խորություններ։ Այնուհետև հյուսնը 

կրակի օդնաթյամբ աստիճանաբար կլորացնում 

կ ւիայտըւ Ստացված օղակի ծայրերին փորված 

®® Լ. Ն. ՊԼւա ՚ոո յ ւսէ , էչեր Հայաստանի փոխադրամի-

ջոցների ղարդտցման պատմությունից, ՊԲՀ, 1966, Д5 3, 

Լք 210—212։ 

ելուստները և փոսիկները մտցվում են իրար մեջ 

և ամրացվում փայտե սեպիկների օգնությամբ։ 

Այսպես են կորացված և սայլերի կամարաձև 

ծածկերը։ 

Ավարտելով սայլերի բաղադրյալ մասերի 

նկարագրությունը, անհրաժեշտ է Հիչատակել, որ 

որոշ սայլերի թափքերը (Լճաշենի „ V 9, 10 դամ-

բարանաթմբերից Հայտնաբերվածները յ իրենց 

ետնամասում ծածկված են բավական բարակ 

տախտակներով, որոնք իրենց եզրամ ասերում 

սղոցվել են և ամրացվել կողափայտերի վրա։ 

Տախտակները իրար են միացված փայտե ս ե ֊ 

պիկներ ով և ունեն Հարուստ զարդանախշեր, 

որոնք պատրաստված են ապշեցուցիչ նրբու-

թյամբ։ Դրանք անվերջանալի պարույրներ են, 

դիգղագներ, վարդյակներ, խաչաձև ու ցանցկեն 

գծեր, եռանկյունիներ և երկրաչափական այլ 

պատկերներ։ Նման նուրբ փորագրությամբ ու-

ռուցիկ զարդանախշեր ունեն և Ն.-Գետ աշևնից 

հայտնաբերված սայլի կողափայտերը։ Հետա-

քրքրական է այն, որ նախշերը ունեն միանման 

տեսք, արված են Հավասարաչափ ու շարքով, մի 

բան, որի կատարումը անհնար կ առանց նախ-

նական գծագրության և չափագրության։ Հետևա-

բար հյուսն-ա տա ղծա գործը, նախքան փայտի 

փորագրությանն անցնելը, գծագրել է անհրաժեշտ 

նախշը և միայն դրանից հետո գործելով տարբեր 

տեսակի գրերով և փոքրիկ մուրճով, հասցնելով 

որոշակի ուժգնության հարվածներ, փորա-

գրել է տախտակի ողջ մակերեսը։ Պ ատկերը 

վարա գրելուց հետո, փայտագործը ստացված 

անհարթությունները վերացրել կ տաքացրած մե-

տաղյա գործիքով, ավազով կամ քարով (տախ. 

17, նկ. 17), 

Ընդհանուր գծերով այսպիսին են սայլերի 

բաղկացուցիչ մասերի կառուցվածքները և պատ-

րաստման եղանակները։ Դժվար չէ նկատել, որ 

սայլերը դարերով կուտակված հսկայական վարձի 

և հմտության արգասիք են։ Սայլերի փայտի 

բնակազմ ական մանրազնին քննությունը ցույց 

է տալիս, որ նախնադարյան հյուսնը ոչ միայն 

մշակել էր սայլերի պատրաստման որոշակի կա-

նոններ, այլև շատ լավ էր ճանաչում յուրաքան՛-

չյուր ծառատեսակի տեխնիկական ու դեկորատիվ 

հատկությունները։ Իրոք, հայտնաբերված սայ-

լերի փայտի անալիղների արդյունքները կարող 

են այս խոսքերի լավագույն ապացույցը հանդի-

սանալ։ Պարզվել է, որ սայլը պատրաստվել է 
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այնպիսի ծառատեսակներից, ինչպիսիք 1՚ն կաղ-

նին, թեղին, կարմիր ծառը (տիսըի Ընդ որս,մ, 

սայլի տարբեր մասերի պատրաստման ընթաց֊ 

քռ,մ հաշվի է առնվել յուրաքանչյուր ծառատե-

սակի հատկությանը։ Այսպես՝ անիվը պատ-

րաստել են թեղու, սռնին, թևերը, առեղը՝ կաղ-

նու, առեղի ականջները մի դեպքում թեղ։։։, 

մյուսում՝ կաղնեփայտից, իսկ ծածկը՝ կարմիր 

ծառի վ/այտից։ Նշված ծառատեսակները, ինչ-

պես ցույց է տալիս Վ. Փալանջյանը, անեն 

տարրեր հատկություններ։ Այսպես, կարմիր ծա-

ռի բնավ։այտը ունի հաճելի գույն և հղկման 

բարձր ունակություն, թեղին և կաղնին աչքի են 

ընկնում ամրությամբ ու կայունությամբ՝՝։ 

Փայտամշակման աշխատանքների ուսում-

նասիրության դործամ առանձնահատուկ տեղ 

պետք է հատկացնել երկրագործության բնագա-

վառում կիրառված գործիքներին, որոնք մատ-

նանշում են ոչ միայն երկրադարձության բառն 

զարգացումը այլև՝ մեր հեռավոր նախնիների 

ձեռք բերած վարպետությանը վւայտամշակոլ֊ 

թյան ասպարեզում։ 

Դեռևս անցյալ դարի վերջերին Ժ. դե Մոր-

գանը Ախթալայի դամբարանադաշտում բացեց 

։էաղ երկաթի դարաշրջանին պատկանող մի քա-

րարկղ, որի մեջ հայտնաբերվեցին փայտի խոշոր 

բեկորներ։ Դրանք իրենց վրա կրում էին երկա-

րատև աշխատանքի հետևանքով հղկված բազալ-

տե փոքրիկ քարաբեկորներ, որոնք տեղադրված 

էին վւայտի ստորին հարթության վրա պատ-

րաստված քառակուսի փորվածքներում (տախ. 

16, նկ. 0)։ Ֆրանսիացի հնագետը նման քարա-

բեկորների է հանդիպել նաև Շեյթան-դաղի ու 

Մ ուսիերիի բազմաթիվ դամբարաններում։ Լալ-

վարի դամբարանադաշտի հիշատակված նյութե-

րը, անկասկած, կամերի մնացորդներ էին31, 

որոնք լայնորեն օգտագործվում էին մ. թ. ա. 

1-ին հազարամյակի սկիզբն երին Հայկական լեռ-

նաշխարհում և նրան կից շրջաններում։ Այդ են 

ապացուցում Սամթավրոյից, Բեշթաշենից, Հա-

րավային Օսեթիայից33 և այլ վայրերից հայտ-

նաբերված կամերի մնացորդները, որոնք ցոլյզ 

են տալիս երկրագործության բուռն վերելքը ողջ 

30 В. Паланджян, Деревянные повозки из раско-
пок у сел. Лчашен Севанского района Арм. ССР, 
ТГИМА, т. 5, Ереван, 1959, 266—269. 

11 յ. с1е Мог^ап, ծ1ւտտ1օո 8с1епШ1аие аи С а и с а з е 
է. I, Рапе, 1889, էչ 13в. 

32 Б. Б. Пиотровский, Основные этапы древнейшего 
земледелия в Армении, ИФЖ., 1961, № 3—4, 
стр. 114—115. 

Անդրկովկասում։ Սակայն ասվածից չի հետևում, 

թե կամ երր հանդես են եկել մ. թ. ա. 1-ին հաղ. 

սկզբում։ Դրանց քարե օրինակները ունենալով 

տարրեր կառուցվածք, հայտնի են և մ. թ, ա. 

2-բդ հագ. կեսերով թվագրվող հաշարձաննե-

ըիցտւ Այս առումով դժվար կլիներ ճշտությամբ, 

վերականգնել Լալվարից հայտնաբերված կամի 

ձևը և չավ։ երր, եթե Խան լա րի № 2 զամբտրանա-

չհայտնաբերվեր լավ պահպանված կամր, 

մ. թ. ա. 2-րդ հազ, վերջին պատկանող նյութերի 

ուղեկցությամբм/ Գործիքը (չափերն են 1 2 0 / 6 ' ) 

Х4.5 սմ) բաղկացած էր երկու իրար միացած 

տախտակներից, որոնց առջևի մասր ուներ որո-

շակի թեքություն և երկկողմանի կորության։ 

հման կառուցվածքը նպաստում է աշխատանքի 

ընթացքում գործիքի սահուն շարժմանը։ Առջևի 

մասում կա մը վերին հարթության վրա ուներ որոշ 

ուռուցիկություն փայտի և պարանի ամրացման 

համար։ Ստորին հարթության վրա արված էին 

շախմատաձև դասավորություն ունեցող խուլ, 

ուղղանկյուն անցքեր (չավ։երը 1,6X1,6X1,4սմ), 

որոնց մեջ ամրացված էին քարաբեկորները 

[տախ. 16, նկ. 10)։ Նկարագրությունից դժվար չէ 

նկատել, որ կամը այդ հեռավոր ժամանակներում 

վերջնականապես ձևավորված է եղել և ոչ մի 

վ։ ոփոխա թ յան չի ենթարկվել անցած ավելի քան 

3000 տարիների ընթացքում։ Խանլարի կամի 

փայտի անալիզը ցույց է տվել, որ այն պատ-

րաստված է եղել կաղնուց։ Հայ ազգագրության 

մեջ պահպանվել է կամ պատրաստելու եղանակը։ 

Այսպես, կամի փայտը ընտրելուց, կտրելուց ևչո-

բացնելաց հետո (հետագայում ճաքեր չառաջա-

նալու համար), կտրվում և նախնական ձևի 

է բերվում կացնով։ Այնուհետև փայտը բա-

րակացնելուց և վերջնական տեսքի բերելուց 

հետո, կոլ է քսվում և մարագում չո-

րացվում ավելի քան մեկ տարի։ Այդ քսվածքը 

թ "Ալ չի ավել, որ տախտակը ծռվի կամ ճեղքվի։ 

Կ ամ ադործր չորացած կամ ատախտակը հղկելուց 

հետո, դրի օգնությամբ խուլ քարափոսեր է վ։ո-

րել, որոնցում և տեղագրվել են քարաբեկորները։ 

Այն ոլհետև կամի տակի երեսը օրվա ընթացքում 

կամ գիշերը թրջվել է, որի հետևանքով տախտա-

կը ուռելով սեղմել է քարաբեկորներըՅՏ, 

33 С. А. Есаян, ,4. Н. Шагинян, Археологические 
находки в Зангезуре, СА., 1962, № 3, стр. 200—201. 

31 Я. И. Гуммель. Курган № 2 близ Ханлара, 
КСИИМК, № 24. 1949. стр. 56—57. 

3,1 ՛Լ. ձ. Րւրւյաէէ, եր կրագործական մշակույթը Հայաս-

տանում, Երևան, 1972, էշ 402, 404։ 



Առաշին հայացքից հեշտ թվացող աչս աշ-

խատանքը՝ւ իրականում ավելի քան բարդ է։ 

Հմտություն, լարված ու համբերատար աշխա-

տանք և մեծ փորձ է պետք մարդուն, որպեսզի 

կաղնու երկար և բավական հաստ ծառաբնից 

կարողանար միայն ճեղքելով ու տաշելով պատ-

րաստել որոշակի ձև ունեցող շատ թե քիշ ուղիղ 

տախտակ։ Խոսելով տախտակի ստացման մասին, 

որն անհրաժեշտ է եղել և տրանսպորտի բոլոր 

տեսակների պատրաստման համար, նկատենք, որ 

տախտակի ստացումը խոշորագույն առաջընթաց 

էր փայտամշակության ասպարեզում< Իրոք, հե-

տազոտ ելով գուրզի, նիզակի և այլ զենքեր պատ-

րաստելու համար կիրառված աշխատանքային 

գործողությունները, տեսնում ենք, որ մարդկու-

թյան զարգացման վաղագույն շրջաններում դը-

րանք հիմնականում ուղղված են եղել հում 

նյութի թերությունները շտկելուն (ուղղել, կտրել, 

հատել, հղկել), բայց տախտակի պատրաստումը 

նշանակում Է հում նյութի ձևափոխում, որը մե-

ծացնում Է մարդու տեխնիկական հնարավորու-

թյունները! Այդ իր հերթին ենթադրում Է ոչ միայն 

նախկին, այլև նոր աշխատանքային գործողու-

թյունների կիրառում, որոնք հիմնականը հան-

դիսանալով, կատարելագործվել են բրոնզի դարա-

շրջանում! Դրանք ճեղքելու և տաշելու գործողու-

թյուններն են, որոնք պահանջում են հատուկ 

գործիքներ և հմտություն։ ՛Ասվածը շոշափելի 

տեսք կ ընդունում տախտակի պատրաստման ըն-

թացքը ուսումնասիրելու ժամանակ, արը կրկին 

հանգեցնում Է մ. թ, ա. 3-րդ հազ. փայտագործ 

արհեստավորի առկայության մտքինէ 

Ինչպես ցույց են տալիս փորձերի արդյուն-

քները, 25 սմ տրամագծով սոճոլ բունը 500 գ 

կշռող պղնձյա կացնով հատելու համար պա-

հանջվել Է 5 րոպե մաքուր աշխատաժամանակ3^։ 

Հայտնաբերված սայլերի անիվները բաղկացած 

լինելով թեղու 3 տախտակից, ունեն 1,5 մ տրա-

մագիծ, իսկ կամի յուրաքանչյուր տախտակի 

լայնությունը (կաղնի) հավասար Է եղել 50 — 60 

սմ։ Այս կապակցությամբ տեղին Է հիշատակել 

այն հանրահայտ փաստը, որ ծառաբնի տրա-

մագծի մեծացումը հակադարձ համեմատական 

Է նրա հատման համար անհրաժեշտ աշխատա-

ժամանակին։ Այս հանգամանքը, ինչպես իրա-

վացիորեն նկատել Է տալիս Ս. Ա, Աեմյոնովը17, 

36 С. А. Семенов, , V / . աշ/"-< Էչ 80> 
37 Նույն տեղում, Էչ 90։ 

շատ որոշակի Է երևում է շ = ( — ] • էւ ֆոր-

\ օ յ 
մոլլայից, որտեղ նւ արտահայտում Է ծառաբնի 

25 սմ տրամագիծը, Ը շ ֊ ը ՝ 40 սմ տրամագծով 

ծառաբունը, է ւ - ք ՝ 25 սմ տրամագծով ծառաբունը 

քարե կացնով հատելու վրա ծախսված աշխատա-

ժամանակը (15 րոպ.), իսկ էշ -ք ՝ 40 սմ տրամա-

գծով ծառաբնի հատմանն անհրաժեշտ աշխա-

տաժամանակը։ Տեղագրելով հայտնի թվերը 

տվյալ ֆորմուլայում, կտեսնենք, որ էշ=/'———^ • 
\ 2 5 0 / 

15=4,096 . 15 = 61,44 րոպ.։ Հետևաբար 40 սմ 

տրամագիծ ունեցող սոճոլ ծառաբունը հատելու 

համար անհրաժեշտ 61,44 րոպե աշխատաժամա-

նակը մոտավորապես 2 անգամ ավելանում Է 

նույն տրամագիծն ունեցող կաղնու ծառաբունը 

հատելու համար, որովհետև կաղնու բնափայտի 

դիմադրությունը, համեմատած սոճոլ հետ՝ մեծ 

Է» Այս դեպքում հարկ Է ընդունել, <որ 40 սմ կաղ-

նու ծառաբունը հատելու համար նվազագույնը 

անհրաժեշտ Է եղել 90—120 րոպե անընդհատ, 

լարված աշխատանքային ժամանակ։ Հետևաբար 

4 անիվ պատրաստելու համար (ենթադրենք, որ 

մեկ անիվ պատրաստելու համար անհրաժեշտ 

Է մեկ ծառաբուն), հյուսնը միայն հում նյութ ըս-

տանալոլ համար ծախսել Է մինիմում 6—8 ժամ։ 

Նույնքան աշխատաժամանակ Է հարկավոր և 

յուրաքանչյուր ծառաբունը առանձին մասերի 

բաժանելու համար։ Չծանրաբեռնելով շարա-

դըրանքը յուրաքանչյուր գործողության (ծառաբնի 

ճեղքում, տախտակների տաշում, ձևավորում, 

անվաթմ բուկի պատրաստում, առանցքակալի բա-

ցում, թրծում և այլն) համար անհրաժեշտ աշ-

խատաժամանակը հաշվարկելով, նշենք միայն, որ 

մեկ սայլի հապճեպ պատրաստումը (առանց թըր՜ 

ծելոլ, զարդանախշերի և այլ գործողություննե-

րի) ամենաքիչը կպահանջեր 15—20 օրվա լար-

ված աշխատանք։ Ասվածը ցույց Է, տալիս, որ 

մեզ հասած սայլերը պատրաստելու համար ան-

հրաժեշտ Է եղել առնվազն 50—60 օր, որը և 

հաստատվում Է ազգագրական տվյալներով^*։ 

Այստեղից պարզ երևում Է, որ նույնիսկ կամի 

նման պարզ գործիք պատրաստելիս, հյուսնը կի-

րառել Է հատելու, ճեղքելու, տաշելու և փորելու 

գործողությունները։ 

Յտ Այս մասին մեզ տեղեկացրել Է ազգագրագետ Լ. Ն. 

Պետրոսլանը։ 
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Երկրագործության բնագավառում օդսադոր-

ծըվող հաջորդ գործիքը եղել է արորը, որի գոր-

ծած։,,թյան մասին են վկայում մ!.ղ հասած սը-

խեմատիկ պատկերներէи Բրոնզեդարյան արորի 

կառուցվածքի մասին պատկերացում է տալիս 

Լեռնային Ղարաբադի Խոջալիի դամբարանադաշ-

տի Л? 20 դամբարանաթմբից հայտնաբերված 

խեցու բեկարըI Նրա վրա եղած նկարից երևամ է, 

որ անփորձ նկարիչը պատկերել կ արորը և այն 

քաշող կենդանուն (տախ. 16, նկ. 11 ք ւ Նման 

պարզագո ւյն արորների ժայռապատկերներ են 

հայտնաբերվել նաև Կոբըստանի Յագի լի զա զ բ ը ֊ 

լուրում40 և Սիսիանի, Եղեգնաձորի ու Ազիղբեկռ֊ 

վի շրջաններում41/ Նկարների ուսումնասիրությու-

նից երևում Է, որ հն ագո ւյն այդ արորները, ինչ-

պես և հայկականները, բաղկացած են եղել չորս 

հիմնական մասերիցւ Դրանք են ռադամը, համ-

ձողը, թուրը և մաճը։ Ընդ որում, այդ մասերը 

պատրաստելու համար ընտրվել են ամենաամուր 

փայտատեսակները (հացենի, կաղնի, ընկուզենի, 

թեղի, ծիրանի և այլն), որոնց լրացուցիչ ամրու-

թյուն և ձև Է տրվում թրծման ու ճնշման միջո-

ցով։ Այնուհետև նշված մասերից թուրը, որը ըս-

տորին մասում լայն, իսկ վերինում նեղացող 

տախտակ կ, անցնելով հատուկ փորված անցքե-

րով, իրար Է միացրել համձողն ու ռադամը։ 

Նույն կերպ կ ամրացվել նաև մաճը կամ արորի 

ղեկը։ Այդ մասերի ամրացման համար լրացուցիչ 

օգտագործվել են և հատուկ պնդիչներ (տախ. 

16, նկ. 13)։ Նման արորներից Բացի օգտագոբ-

ծըվել են և ամբողջական փայտից պատրաստված-

ներ, որոնց կառուցվածքը ավելի պարզ Է (տախ. 

16, նկ. 12)է2։ Ինչպես տեսնում ենք արոր պատ-

րաստելու համար կիրառվել են աշխատանքային 

նույն գործողությունները, ինչ և կամի համար։ 

Այս նյութերով ավարտվում են մեզ հասած, եր-

կըրագործական աշխատանքներում օգտագործ-

վող փայտյա գործիքները։ Սակայն այստեղից 

չպետք կ եզրակացնել, թե օգտագործել են միայն 

այդ գործիքները։ Արորի առկայությունը և երկրա-

գործական աշխատանքների բնույթը ենթադրել են 

տալիս, որ հերկած հողակոշտերը մանրացնելու, 

ինչպես և ցանքսը ավելի արդյունավետ դարձը֊ 

33 ОАК, 1897, т. VII, 1900, стр. 48, рис. 138. 
40 Т. А. Бунятов, Земледелие и скотоводство ս 

Азербайджане ո эпоху бронзы, Баку, 1957, стр. 41, 
рис. 6. 

4 ' Գ. Կաոսիւսւնյան, Պ. Սաֆյան, նշվ. աշխ., էշ ՅՏ։ 
42 4 . Հ. Րւյոյտն, կվ. աշխ., 219—237։ 

}յելու համար, պետք կ, որ օգտագործվեին ցա֊ 

վանն ու վւոցխը, լի այս։ յա թիերը, եղանները և 

այլ գործիքներ։ Ավելին, ինչպես նշում կ Բ. Բ. 

Պ իռարով и կին, հավանական կ, որ ուշ բրոնզի 

դարաշրջանում, «գործածության մեջ կ եղել նաև 

պարզունակ գութանը, որն օգտագործվում կր 

արդեն անդր կովկասյան ցեղերի հ արավայրն 

հարևանների մոտս*3։ Ավելորդ չէ նշել, որ գու-

թանի խոփւ հայտնաբերվել կ մ. թ. ա. 8—7-րդ 

դարերին պատկանող նյութերի հետ, Վանում կա-

տարված պեղումների ընթացքում ։ 

Տարատեսակ գործիքներ, զենքեր, տրան-

սպորտի միջոցներ պատրաստելուց բացի, փայ֊ 

"՛Լ՛ լայնորեն օգտագործվել կ նաև կենցաղային 

գործածության իրեր ստանալու համար։ Ինչպես 

նշվեց, վաղ բրոնդի դարաշրջանին պատկանող 

հուշարձաններից մեզ են հասել տարբեր զարդա-

մոտիվներ ունեցող ավաեներ, թասեր, տուփեր 

ե այլն, որոնք ծայր աստիճան կատարելագործ-

վում են ուշ բրոնզի դարաշրջանում։ Վերջինիս 

լավագույն ապացույցն են Սևանի ավազանի 

տարբեր պեղավայրերից, բայց հատկապես Լը-

ճաշենից հայտնաբերված ափսեները, մատուցա-

րանները, աղամանները, դույլերը, դգալները, 

կափարիչները, ցանցկեն քառոտանիները, որոնց 

ուսումնասիրությունը հաստատում կ փայտագոր-

ծության ասպարեզում ձեռք բերված բարձր վար-

պետությունըս։ Ավելորդ չկ հիշատակել, որ նման 

մանր իրեր մինչև վերջին ժամանակներս տնայ-

նագործական եղանակներով պատրաստում կին 

ինչպես հայերը, այնպես Էլ Անդրկովկասի մյուս 

ժողովուրդները։ Ինչպես ցույց են տալիս ազգա-

գրական տվյալները, աման պատրաստելու հա-

մար ընտրվում կ անհրաժեշտ բարձրություն և 

հաստություն ունեցող կոճղ։ Ընդ որում հաշվի 

են առնվում նաև ընտրված փայտատեսակի հա-

մային հատկությունները։ Օրինակ, հեղուկներ 

պահպանելու համար նախատեսված անոթներ 

պատրաստելու համար գերադասվում է լորենին, 

բայց երբեք լաստենին, որը դառը համ է տալիս։ 

Կոճղը ընտրելուց հետո նրան նախնական ձև է 

տրվում դրի օգնությամբ, իսկ վերջնական հար-

թեցումր կատարվում է հատուկ կեռ դանակներով 

և ավաղով։ Գդալներ և նման մանր իրեր պատ-

րաստելու համար օգտագործվում են միայն դա-

43 Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, 
стр. 114. 

44 նյութերը Հրատարակության են պատրաստվում Լ. Հ. 

Մնացական յանի կողմից։ 
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նակնհրր։ Պեղումներից հայտնաբերվել են նաև 

ղույլեր, որոնք պատրաստված են տա կառային 

եղանակով, այսինքն՝ իրանը կազմված է աոան-

ձին տախտակներից, որոնց ստորին մասում ար-

ված հանվածքում ամրացվել է հատակ հանդի-

սացող տախտակը։ Պատրաստված իրերը ճաքեր 

չտալու համար, եվ։վո։մ են մոխրաջրի մեջ, որից 

հետո իրի մակերեսին ճարպ կամ յուղ է քսվումг 

Այս զործողությոլնների հետևանքով իրը ստանում 

է ոչ միայն ամրություն, այլև որոշակի գունավո-

րում*'։ Հա վան ա էլան Է, որ նման եղանակով են 

սւատրաստվել նաև Լճաշենի զամ բարանաթմ բե-

րից հայտնաբերված վւայտյա իրերը։ 

Պատրաստման այլ եղանակ ունեն Լճաշենից, 

Լրաբերից, Ջրառատից, 3 ամ աքա բերդից, Այրի-

վանքից, Կարճաղբյուրից հայտնաբերված ցանց-

կեն քառոտանիները։ Սրանք ուղղանկյուն շրջա-

նակներ են, կազմված տաշված կամ անմշակ 

կլոր վ։այտերից։ Կողափայտերի վրա պատրաստ-

ված են երկարավուն անցքեր (դրանք պատ-

րաստված են դրով), որոնցից անց են կացվել 

եաշեվէոկերը, ստեղծելով ցանցանման հարմա-

րանք։ Շրջանակների անկյուններում ամրացվել 

են պատգարակի չորս ոտքերը, ՛ո՛րոնց մի մասը 

ւգատրաստված Է խնամքով և ձևավորված են, 

իսկ մյուսն երր՝ ոչ6։ Սովորաբար պատգարակ-

ների երկարությունը տատանվույէ Է 1,20—1,50 

մ, իսկ լայնությունը՝ 0,60—0,80 մ միջև։ Ինչ-

ս/ես ցույց են տալիս այդ յուրօրինակ մահիճնե-

րի ուսումնասիրությունները, հյուսնը տաշելուց 

հետո, ձողերի վրա դրի օգնությամբ բաց Է արել 

միջանցիկ անցքեր և ապա հարթել դրանք շիկա-

ցած ձողով։ Նախքան պատրաստի մասերի հա-

վաքմանն անցնելը դրանք թրծվել են որի մասին 

են վկայում փայտերի, անցքերի կոտրվածքում 

երևացող 3— 4 մմ հաստությամբ տարածվող 

թեթևակի ածխացած շերտերը։ 

Փայտը լայնորեն օգտագործվել Է նաև բնա-

կարանաշինության (երդիկավոր կտուրներ, առաս-

տաղը պահող հիմնասյուներ, դռներ և այլն), 

դամբարանի ծածկի (այդ դերն Էին կատարում 

Կարճաղբյուրի մի դամբարանի մեջ ընկած տախ-

տակները. նույնանման դեպքեր են հանդիպել 

նաև Լճաշենի, Լեռնային Ղարաբաղի և բաղմա֊ 

Տեղեկությունները վերցրել ենք մասնագիտությամբ 

հյուսս Մ. Գրիգորյանից։ 
4մ Հ . Հ. Մ ն ա ց ա կ ա է յ ա ն , Խոսում են հուշարձանները, 

Երևան, 1968, Էշ 134։ նույնի, Հազարամյակների զաղտն ի ֊ 

րը, «Սովեաական դրականություն», 1958, Л? 2, Էշ 158։ 

թիվ այլ պեղավայրերի պեղումների ընթացքում), 

էավակներ պատրաստելու ( Հ . Մնացական յանը 

Լճաշենից հայտնաբերել Է նավակ և նավակի 

մոդել, որոնք դեռևս չեն հրատարակված), ինչպես 

նաև տարատեսակ զենքեր ու գործիքներ պատ-

րաստելու և զարդարելու համար (կապարճ, վա-

հան, ջուլհակի դազգահներ և այլն), որոնց մեծ 

մասը չնայած մեզ չի հասել, բայց դրանց առ-

կայությունը, ինչպես երևում Է ուսումնասիրու-

թյունից և ինչպես կտեսնենք ստորև, բրոնզի դա-

րաշրջանում, ապացույցի կարիք չի զգում։ 

Հանրագումարի բերելով ուսումնասիրու-

թյունների արդյունքները տեսնում ենք, որ. 

1. Փայտը մարդու առօրյա կյանքում հնա-

գույն ժամանակներից սկսած զգալի դեր Է կա-

տարել։ Ընդ որում, մարդկության զարգացման 

վաղագույն փուլերում, փայտը հիմնականում 

օգտագործվել Է բնական ձևով, աննշան փոփո-

խությունների ենթարկվելով հատելու, հղկելու, 

թրծելու և այլ գործողությունների միջոցով։ 

2. Տնտեսության հետագա զարգացումը փո-

փոխություններ Է մտցնում և փայտի մշակման 

մեջ։ Փայտի նախկին, հիմնականում ֆիզիկական 

հատկությունների օգտագործմանը զուգահեռ, ըզ-

գալի տեղ Է սկսում գրավել և մշակման քիմիա-

կան եղանակների օգտագործումը (կրակի և ջրի 

օգնությամբ ճյուղի կորացում ը, հարթեցում ը, 

թրծումը և այլն), որոնք համալրվում են մշակ-

ման նորանոր ֆիզիկական եղանակների կիր առ-

մամբ։ Զարգացումը ընթանում Է հում նյութի 

ձևափոխման ուղիով։ 

3. Տնտեսության հետագա և համակողմանի 

զարգացումը, ստիպելով մարդուն մեծացնել իր 

տեխնիկական հնարավորությունները, նորանոր 

պահանջներ Է առաջադրում և փայտագործու-

թյանը։ Փայտի հատկությունների խորը ճանա-

չողությունը, ինչպես և նախկինում հայտնի փայ-

տի մշակման եղանակները, հնարավորություն են 

տալիս մարդուն ստեղծել նորանոր աշխատան-

քային գործիքներ, տրանսպորտի միջոցներ, ռ ֊ 

րոնցում հանգես Է զալիս վւայտի մշակման այն-

պիսի նոր գիծ, ինչպիսին Է առանձին մասերի 

համակցումը մեկ նոր ամբողջ ստեղծելու հա-

մար։ 

4. Փայտագործության զարգացումը իր հերթին 

նախադրյալներ Է ստեղծում արհեստավորի երևան 

գալու համար, որին և հանդիպում ենք վաղ բը-

րոնզի դարաշրջանում։ 
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Հայաստանի բրոնզեդարյան ջուլհակության 

վերաբերյալ եղած տվյալները սակավաթիվ ենէ 

Այդուհանդերձ, ձեռք բերված չնչին նյութերն 

իսկ մատնանշում են տվյալ արհեստաճյուղի վե-

րելքը, որը պայմանավորված Էր ինչպես երկրա-

գործության ու ան ասն աս/ահ ութ յան առաջընթա-

ցով, այնպես Էլ մարդու տեխնիկական գիտելիք-

ների հետագա խորացմ ամ բ ու ընդլայնմ ամ բ։ 

Այս արհեստաճյուղի վաղագույն հետքերը 

հանդիպում են Էնեոլիթի դարաշրջանից սկսածէ 

Այդ են վկայում Էջմիածնի շրջանի Թեղուտի էն-

եոլիթ յան ժամանակաշրջանին պատկանող կը֊ 

սարի դաջվածք (տեքստիլային խեցեղեն) ունե-

ցող կավանոթների նմուշների՝, ինչպես և Շենգավ-

թի, Գառնիի, Մոխրաբլուրի և բազմաթիվ այլ 

վաղ բրոնզեդարյան հուշարձաններից հայտնա-

բերված նյութերը2։ 

Թեղուտի տեքստիլային խեցեղենի ուսում-

նասիրությունները ցույց են տալիս, որ գործած-

վել են տարբեր տեսակի ու որակի գործվածքներ, 

որոնք ստացվել են ձեռքի փոքր դազգահների 

օգնությամբ։ Ջուլհակության զարգացման մա-

կարդակն են ապացուցում և միջին բրոնդի դա-

րաշրջանին պատկանող Թրիալեթիի հարուստ 

զամ բարանաթմ բից հայտնաբերված արծաթյա 

գավաթի պատկերները։ Այդտեղ տեսնում ենք 

մինչև ծնկները հասնող, ծոպավոր փեշեր և զար-

՚ 1Ւ. Մ. №*ոասյսւն, Թեղուտի բնակատեղիի պեղումները 

(1965 թ.), ՊԲՀ, 1968, К 1, կ 298, աղ. 4, 
2 Լ՛. Վ. հյանզադյան, Հայկական լեռնաշխարհի մշա-

կույթը մ.թ.ա. Յ ֊ ր դ հազարամյակում, երևան, 1967, կ 
81 — 82, 

դանախշված եզրեր ունեցող կապաներով ղուդ՛ 

ված մարդկանց երթր։ Ունենալով կարճ թևքեր, 

կաս/աները կրծքային մասում բաց են, որոնց 

տակից երևում է շապիկի բարձր, կոկորդը ծած-

կող օձիքը3։ 

Ջուլհակության հետագա զարգացման մասին 

են վկայում ինչպես ուշ բրոնզի դարաշրջանին 

պատկանող պեղավայրերից հայտնաբերված 

նյութերը, այնպես էլ ա սուրա֊ ուրարտական ար-

ձանագրությունները*! Չխորանալով դրանց բո-

վանդակության մեջ, նշենք, որ ասորեստան յան 

թագավորները հաճախ են հիշատակել Հայկական 

լեռնաշխարհի բնիկներից ավարառած գույնզգույն 

կտորների, տարատեսակ հագուստների և վուշից 

պատրաստված գործվածքների մասին։ Այս փաս-

տերը պերճախոս կերպով վկայում են, որ ար-

հեստի ուսումնասիրվող ճյուղը բավական զար-

գացած է եղել և մեծ նշանակություն է ունեցել 

բնակիչների առօրյա կյանքում։ Աակայն պետք 

է նշել, որ մինչև այժմ էլ ուսումնասիրվող ժա-

մանակաշրջանի ջուլհակությունը դեռևս չի ար-

ժանացել մանրակրկիտ հնագիտական ուսումնա-

սիրության։ Այս է պատճառը, որ մեր պատկերա-

ցումները բրոնզեդարյան ջուլհակության զար-

գացման մակարդակի վերաբերյալ բավական 

աղոտ են։ Ավելորդ չէ նկատել, որ նման թերի 

1 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Трна-
лети, Тбилиси, 1941, т. I, табл. ХС1: 

4 И. М. Дьяконов, Ассиро-Вавилонские источники..., 
стр. 287, 318; Н. В. Арутюнян, Новонанденная клино-
писная таблетка из раскопок Кармнр-блура, ВДИ., №3, 
1957, стр. 148—149. 
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պատկերացումները պայմանավորված են նաև 

մեղ Հասած ղոր ծիքների տեսակների սակավոլ֊ 

թ յամր։ Նշենք, որ մինչև օրս պեղումներից Հայտ-

նաբերվել են իլիկի ղլոլխներ, ծանրոց-կախիկ-

ներ, սանրեր, ասեղներ, ածխացած թելի կծիկներ 

և ղոբծվածբների սակավաթիվ մնացորդներէ Բ՚ը-

վ ա ր կէէա ծ նյութերից իլիկի դլուխները պատրաստ֊ 

վել են ոսկրից (այղս/իսիբ Հայտնաբերվել են 

Շ են դա վթի ց, Շրեշ֊բլուրից, Գաոնիից, Արթիկից, 

Լենին ականից, Ղաչաղանից5, Սևանի շրջանի դամ-

բարաններից, Կարմիր բլուրի նախաուրարտական 

շրջանի բնակավայրից և այլ վայրերից), քա֊ 

րից (Հայտնաբերվել են Լենին ականի ց, Քեթիից, 

Շենդ ավթից, Ջրառատից և այլն) ու կավից 

(Հայտնաբերվել են Մոլսի-Երիից', Մինգեչաոլ-

րից7 և Անդրկովկասի այլ վայրերից)ւ Բացառված 

չէ, որ դրանք պատրաստվել են և փայտից, բայց 

այդպիսիք մեղ չեն Հասելւ նշված գործիքը, ան-

կախ նրանից, թե ինչ նյութից է պատրաստված, 

իրենից ներկայացնում է 3— 5 սմ տրամագիծ ու-

նեցող կիսագնդաձև իր, որը կենտրոնական մա-

սում ունի միջանցիկ կլոր անցք մոտավորապես 

0,5 սմ տրամագծով (աղ. 18, նկ. 1—3)։ 

Բացի իլիկի գլուխներից, մեզ են Հասել և 

իրենց ձևն ու կառուցվածքը լավ պաՀպանած 

բրդյա թելեր։ Դրանք Հայտնաբերվել են Կարմիր 

բլուրի պեղումների ընթացքում և իրենցից ներ-

կայացնում են ինչպես կծկված, այնպես էլ իլի-

կի էէրա էիաթաթված ածխացած թելեր (աղ. 18 

նկ. 4, 5)8ւ Ինչպես իրավացիորեն նկատում Է Ա. 

Ս. Վերխովսկայան, «այդ թելերի նրբությունը, 

Հավասարությունը, նրանց պտույտների Հավա-

սարաչափությունը վկայում Է տվյալ ժամանա-

կաշրջանի մ ան ածա գործոլՀ իների բարձր վար-

պետության մասին»9։ Պետք Է ենթադրել, որ 

մանված թելը մաքրելու, կոկելու, Հարթելու, Հա-

վանական Է նաև Հյուսելու Համար օգտագործվել 

են Հ երուն-շյուղերը, որոնք դատելով նրանց 

ձևերի տարբերությունից գործածվել են ինչպես 

•г> Հ1111Հ ՊՊԹ, գույք л: 185124, 1892/6։ 

" մ. (Ա՛ Мог ջաւ, .\՚\1տտ1օո вс^пИПцие..:, է. I, 4շ 156, 
նկ. 172. 

7 /'. М. Асланов, Р. М. Ваидов, Г. И. Ионе, Древ-
ний Мингечаур, Баку, 1959, табл. XIV, рис. 1—3. 

8 Н. В. Арутюнян, Земледелие и скотоводство 
Урарту, Ереван, 1964, стр.| 192, рис. 43. 

0 А. С. Верховская, Текстильные изделия из рас-
копок Кармнр-блура, (см. Б. Б. Пиотровский, Кармир-
блур, т. III, Ереван, 1955, стр. 67)լ 

կաշեգործական, այնպես Էլ բրուտագործական 

որոշ աշխատանքների Համար։ Մանածագործու-

թյան մեջ օգտագործվող Հերուն֊շյոլղերը ոսկրե 

(Հնարավոր նաև փայտյա) իրեր են, որոնց մի 

մասը աստիճանաբար նեղանալով սրվում Է, իսկ 

մյուս ծայրը ունի բութ գլխիկ, որի կողերին ար-

ված են միակողմանի կամ երկկողմանի փորվածք-

ներ, որոշ դեպքերում՝ միջանցիկ անցքեր, նման 

իրեր Հայտնաբերվել են Մ ուխ աննաթ-թ ափ այից, 

Սևանի ավազանի դամ բարանաթմ բերի պեղում-

ներից, Շեն զավթ ից, Էլարից և այլ վայրերից (աղ. 

18, նկ. 6, 7)՝°ւ 

Բավական մեծ թիվ են կազմում և ուսում-

նասիրվող ժամանակաշրջանին պատկանող դամ-

բարաններից և բնակատեղիներից Հայտանաբեր-

ված տարբեր երկարության ոսկրից և բրոնզից 

պատրաստված ասեղները։ Դրանք Հայտնի են 

Գառնիից, Շենգավթից, էլարից, ՍանաՀինից, 

Այրումից, Զանգեզոլրից, Ս տեփան ավան ից՝՝, 

Դոլովփնոյից՝2 և բազմաթիվ այլ վայրերից, որոնց 

թվարկումը անիմաստ է (աղ. 18, նկ. 8)։ 

Իրենց քանակությամբ և բաղմ ազանութ յամ բ 

ասեղներից ետ չեն մնում, այսպես կոչված, 

շքասեղ-քորոցները։ Դրանք նույնպես բրոնզից 

պատրաստված ասեղներ են, որոնց բութ մասում 

արված են մեկ, երկու, Հազվադեպ երեք անցք, 

թելը ամուր պաՀելոլ Համար։ Սրանք Հաճախ 

զարդանախշված են լինում, իսկ ղրանց մի մասը 

իր վերին ծայրում օժտված է նաև դնդիկաձև, 

մարդու գլխի տեսք ունեցող և այլ ձևերի նուրբ 

քանդակ֊զարդերով։ նման իրեր Հայտնի են 

Կարմիր-Վանքից (աղ. 18, նկ. 9 — I I ) 1 3 , Արթի-

կից, Մեծամորից (աղ. 18, նկ. 12) և այլ վայրե-

րից։ Տարակույս չկա, որ այս իրերը Հանդիսացել 

են շքասեղ-քորոցներ և ծառայել են Հագուստի 

եզրերը ամրացնելուն, բայց բացառված չէ և այն, 

որ անՀրաժեշտոլթյան դեպքում նրանք կարող 

էին և Հավանական է, որ օգտագործվել են փո-

քրր չավ՛ի դազգաՀների վրա նուրբ կտորներ գոր-

"> I). 1!այրււս-|]յսւն, Աշխ ասէ ահ րի գործիքները հին Հա-
յաստանում , «Տեղեկագիրս, А* 1, 1938, նկ. 44—50, և. 

Լալսւյան, Դամբանների պեղումները Խորհրդային Հա-

յաստանում, Երևան, 1931, նկ. 27—29։ 

" ՀՍՍՀ ՊՊԹ, գույք Л* 926/22, 1891/9բ։ 
12 Լ. Ս*|յսւցականյան, Դամբարանների պեղումները Գո-

լովինո գյուղում, Աշխ. ՀՊՊՒ-ի, հատ. 5, էշ 13, նկ. 5-ի 

1-ը։ 
13 А. Л. Спицын, Некоторые Закавказские могиль-

ники, ИЛК, 29, рис. 26—31. 



ծԼլոլ ժամանակ, Այս ենթադրությունը մեզ հա-

վանական է թվում ո,շ բրոնզի դարաշրջանին 

պատկանող դամբարաններից հայտնաբերված 

սակավաթիվ գործվածքների մնացորդների ո,֊ 

и ո ւմն ա и ի ր ո, թ յան ընթացքում, .որոնք հայտնա-

բերվել են Արթիկից, Վարդենիսից, Աաշենից, 

Ակներից (գտնվում է Պետական էբմիտաժոլմ, 

գույք № 16754), Կարմիր րլուրից և Անդրկովկա-

սի այլ վայրերիցւ 

Մանածագործության և ջուլհակության հետ 

կապված գործիքներից են նաև ծանրոց-կախիկ-

ները. Դրանք հայտնաբերվել են Գառնիլի, Շ են զավ-

թի, Մոխրաբլուրների վաղ բրոնզեդարյան բնակա-

տեղիներից (աղ, 18, նկ. 13) և այլ վայրերից. 

Հայտնաբերված ծ անրոց-կախիկները պատրաստ-

ված են տուֆից և ունեն փոքրածավալ քարե 

կացին-մուրճի տեսք, որի վերին մասում արված 

է շրջանաձև փորվածք, Բացի այս տեսակին 

պատկանող կախիկներից, հայտնի են նաև կա-

վից պատրաստվածներ, որոնք ձվաձև են և իրենց 

մի ծայրում ունեն միջանցիկ անցք՝ թելը անց-

կացնելու համարւ Անցքի երկու կողմ երից դեպի 

փորվածք ունեցող ծայրն են ձգվում նեղ ակոսիկ-

ները. 

Սրանցով ավարտվում են մինչև օրս հայտնա-

բերված, տվյալ արհեստաճյուղի հետ առնչվող 

հնագիտական նյութերը. Դժվար չէ նկատել, որ 

ուսումնասիրված նյութերի գերակշռող մեծա-

մասնությունը արտացոլում է մանածագործական 

աշխատանքների տարբեր փուլերը. Այս բնագա-

վառին պատկանող մեղ հասած առաջին գործիքը 

իլիկի գլուխն էւ Սակայն հումքը մինչև իլիկին 

հասնելը անցնում է նախապատրաստական մի 

բանի վ,ուլեր (բուրդ խուզել, մաքրել, գդել և 

այլն), որոնց համապատասխան գործիքներր 

(մկրատ, սանդերք), որքանով մեզ հայտնի է, 

ուսումնասիրվող ժամանակահատվածի պեղա-

վայրերից չեն հայտնաբերված։ Սակայն մեղ հա-

սած գործվածքների թելերի նրբությունը և հա-

վասարությունը ցույց է տալիս, որ բուրգը դըզ֊ 

վել էւ Եթե բարդը գզված չլիներ, թելերը կըլի-

նեին կոշտ և ոչ համա չավ։։ Այս հանգամանքը 

ենթ ադրել է տալիս, որ սանդերքը կամ ամբող-

ջությամբ է պատրաստված եղել վ։այտից, կամ 

որը ավելի հավանական է, բուրդը գզել են աղեղ 

կոչվող գործիքով։ Այն նեղ և երկար կոր տախ-

տակ է, որի երկու ծայրերին արված ճեղքերի 

մեջ ամրացվում է աղիքե լարըւ Գզրարը բռնելով 

աղեղը ձախ ձեռքով, կպցնում է բրդին և մի 

վւայտով (մուրճ) խփում է լարին, որի տատա-

նումների ընթացքում բուրդը դզվում էէ Գզվելուց 

հետո բոլրգր մանվում Է իլիկովէ Ստացված 

պատրաստի թելը ներկվում Է։ Դժվար Է առանց 

քիմիական անալիզների օղնության պնդել, թե 

ներկր ինչից և ինչպես են ստացել, բայց հիմ-

նը։/ելով գրավոր աղբյուրների և աղզա գրական 

տվյալների վրա, կարելի Է ենթադրել, որ հիմ-

նականում օգտագործել են բուսական ներկերը, 

հնարավոր Է նաև հանքային ներկերը։ Ատրաբռ֊ 

նը ուղղակիորեն մատնացույց Է անում, որ 

0! Սպերո։մ... ի թիվս այլ հանածոների ձեռք Է 

բերվում նաև այս/դես կոչվող կարմրադեղը, որը 

կոչվում Է «հայկական ներկս և նման Է շիկակար-

մրի՝Հ։ Հնարավոր Է, որ հետազոտվող ժամանա-

կաշրջանում օգտագործված լինի և որդան կար-

միրը։ Այսպես, Ս արգոն երկրորդն իլ։ տարեգրու-

թյուններում հիշատակում Է ուրարտոլից և 

Խաբխոլից ստացվող ներկված բրդի մասին, որը 

հետ ազոտ ողն երին ենթ աղբել Է տալիս, թե այս-

տեղ խոսքը վերաբերվում Է հնում լայնորեն 

հայտնի ալ կարմիր դույնին, որը ստացվել Է Հա-

յաստանի որդնաներկից15г Մինչև 1500 մ բար-

ձըրոլթյան վրա գտնվող սիզախոտերի մեջ իր գո-

յությունը պաշտպանող այդ որդի մասին են 

հիշատակում և միջնադարյան հայ ու օտար 

պատմիչները։ Բացառված չէ, որ օգտագործած 

լինեն և տորոն կո՛չվող բույսի արմատը, որը 

տարվա տարբեր ժամանակներում, տարբեր գույն 

է տալիս՝*! Մինչև այժմ էլ ժողովուրդը լայնորեն 

օգտագործում է այնպիսի բույսեր ներկեր ստա-

նալու համար, ինչպիսիք են կծոխուրը, պոպղա-

կը, օշինդրաբույսը, մասրենին, սոխի կեղևը, 

ընկուզենու տերևն ու արմատը, որից ստացված 

ներկը անջնջելի է։ Բուսական ներկերի լայն գոլւ-

ծածման մասին են վկայում նաև գրավոր աղբյուր-

ները, Հերոդոտը (մ. թ. ա. V դ.) խոսելով Կով-

կասում բնակվող ցեղերի մասին, նշում է, որ 

«նրանք լեռներ ում աճող որոշ ծառերի տերևները 

մանրացնում են, խառնում ջրով և դրանով նկա-

րում են գործվածքների վրա զանազան պատկեր-

ներ, որոնք չեն ջնջվում նույնիսկ լվանալու ժա-

14 Страбон, География, 1946, стр. 499. 
15 Н. Б. Янковская, Некоторые вопросы экономи-

ки..., стр. 32. 
1 8 Վ. Ա ր ւ ՝ ա 6 ա մ յ ա ն , Ար հեստները Հայաստանում 4— 

18 ֊ՐԴ ղարերոլմ, երևան3 1956, էջ 163՛ 

— 76 ֊, 



Ո ան ակг և հնանամ են բրդի հետ մեկտեղ...»՝' 

Հերոզոտի [սոսբերը պարզորոշ ցույց են տալիս 

բուսական ներկի ստացման տեխնոլոգիան։ 

Կասկածից վեր կ, որ օգտագործել են նաև բուր-

դը իր բնական դույնով։ 

Թելի ներկումից հետո սկսվում կ գործելու 

պրոցեսը։ Ծ ան բո ց֊կախ իկնե րի առկայությունը 

դեռևս վաղ բրոնզի դարաշրջանին պատկանող 

հուշարձաններում ինչպես իրավացիորեն նկատել 

կ տալիս է. Վ. հ ան զա դ յան ը մատնանշում կ ուղ-

ղահայաց դազգահների լայն կիրառության մա-

սին։ նման դազգահի գործածության մասին է 

վկայում և էդենբուրգից (Հունգարիա) հայտնա-

բերված, հալշտատյան շրջանին պատկանող սա-

փորը, որի վրայի պատկերը, չնայած իր ողջ 

սխեմատի/ւռւթյանը, ցույց է տալիս ոչ միայն 

դազգահի կառուցվածքի մանրամասնելւը, այլև՝ 

կտորի գործելու ընթացքը այդ տիպի դազգահի 

վրա (աղ. 18, նկ. 14)՝*, 

Նկարից երևում է, որ հենքի թելերը բավա-

կան հաստ են և գտնվում են ուղղահայաց դրու-

թյան մեջ, շնորհիվ իրենց ծայրերից կախված 

ծանրոց-կախիկներիէ Դազգահի այս պարզունակ 

տեսակին ենք հանդիպում նաև հույների մոտ։ 

Դրա լավագույն ապացույցն կ ստվարի վրայի 

այն նկարը, որտեղ պատկերված Տելեմաքոսը և 

Պենելոպեն զրուցում են այս տիպի դազգահի 

մոտ (աղ. 18, նկ. 16)՝9։ Դժբախտաբար նման 

նյութեր Հայաստանում դեռևս հայտնի չեն, սա-

կայն եղած գործիքների և նկարների համեմա-

տությունը ցույց կ տալիս, որ Հայաստանում, 

վաղ բրոնզի դարաշրջանում արդեն այդ դա զգահ֊ 

ները լայն կիրառություն ունեին։ Ելնելով նկար-

ների ուսումնասիրությունից տեսնում ենք, որ 

1. կտորը գործվում Է վերևից ներքև, 2. հենքի 

թելերի ծայրերից կախված են ծանրոց-կախիկ-

ները։ Այս երկու հանգամանքը թույլ են տալիս 

եզրակացնել, որ 1. հենքը անշարժ կ և 2. հետևա-

բար հնարավոր կ գործել միայն որոշակի մեծաւ֊ 

թյան կտոր, որը այս տեսակ դազգահի բացսա-

կան կողմն կ։ 

Ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրու-

17 К. Ган, Известия древних греческих н римских 
писателей о Кавказе, Тифлис, 1884, часть I, стр. 14. 

18 Дж. Г. Кларк, Доисторическая Европа, М„ 1953, 
стр. 239, рис. 131. 

И* Ն. Ա. Կուն, Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առաս-

պելները, Երևան, 1956, Էշ 506ւ 

թ յաններընման գաղգահները բաղկացած են 

երկու հենասյուներից, որոնց կենտրոնական մա-

հում անցքեր են պատրաստված ասպափայտը 

տեղաշարժևլոլ համար։ Հենասյուների վրա, ո ֊ 

լանք անշարժ ամրացվում են գետնի մեջ, տեղա-

դրվում կ շարժական ձողը (հենքի թելերը ամրաց-

նելու և հյուսված գործվածքը վրան փաթաթելու 

համար, տե՛ս աղ. 18, նկ. 21, Л! 1 ձողը), Ասպա-

փայտը (նո. 3 ձողը) հենքի թելերի հետ կապվում 

Է մեկընդմեջ, որոնք նույն ձևով անցնում են 

№ 4 անշարժ ձողի առջևից և ետևից. Դրա հետե-

վանքով հենքի թելերի մի մասը ավելի երկար կ 

լինում մյուսից (այդ կախված կ № 4 ձողի հաս-

տությունից)։ Հենքի թելերը գործելու ընթացքում 

չխառնվելու համար, ծայրերից ամրացվում են 

ծանրոց-կախիկներ։ Դազգահի նման կաոուց-

վածքը, չնայած իր ողջ պարզունակությանը, 

այնուամենայնիվ ցույց կ տալիս, որ արդեն 

ստեղծվել Էին բոլոր նախադրյալները ավելի կա-

տարելագործված դազգահի անցնելու համար։ 

Դժբախտաբար դրանց վերաբերյալ մենք դեռևս 

փաստեր չունենք, բայց իրավունք Էլ չունենք 

պնդելու, թե տվյալ ժամանակաշրջանում օգտա-

գործվել Է միայն ուսումնասիրված տեսակի դագ-

գահըէ Շատ հավանական Է, որ դազգահի այս 

տեսակի հետ մեկտեղ, որդեն ուշ բրոնզի դարա-

շրջանում, օգտագործված լինեն նաև այնպիսիք, 

ինչպիսի!г պատկերված Է եգիպտական 12-րդ դի-

նաստիային պատկանող Խնումխեթենի դամբա-

րանի վրա (աղ. 18, նկ. 1Տ)1՝։ Ինչպես տեսնում 

ենք նկարից, այս տեսակի դազգահները մինչև 

օրս Էլ օգտագործվում ենէ Սրանք նախորդից 

տարբերվում են շարժական հենքով, որը թույլ Է 

տալիս գործել կրկնակի երկարության կտոր (աղ. 

18, նկ. 22)։ Այս ենթադրությունը ավելի համո-

գիչ Է թվում ևս մեկ գործիքի առկայությամբ, որը 

հայտնաբերվել Է կճաշենից մ. թ. ա. XIV—XIII 

դարերին պատկանող իրերի հետ։ Այն մի տավւակ 

ոսկոր Է, որի նեղ ծայրում արված են երեք փոքրիկ 

ատամներ, իսկ լայն մասում ունի եռանկյունաձև 

կտրվածք (աղ. 18, նկ. 18)։ նման գործիքներ 

մինչև այսօր Էլ գյուղական վայրերում օգտա֊ 

1,1 ՇհօրԱտ Տ /л до-, Е. ժ. Но1туага апс1 А. /?. На И, 
А ЬЫогу о! 1ес1шо1о2у, ОхГогй, 1955, УО1,1, Էչ 426, 432, 
444, 269, 272, 281, 

21 А. Л. Зворыкин, Н. И. Осьмова, В. И. Чернышев, 
С. В. Шухардин, История техники, М., 1962, стр. 47, 
рис. 15. 
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գործում են ջուլհակները, գործելու ընթացքում 

միջնաթելը (թեզանիք) խփելով ամրացնել,,, հա-

մար, Նույն նպատակին են ծառայում նաև երեք 

ատամները, որոնք փաստորեն կատարում են 

սանրի դերը, Արդյո՞ք "4» տեսակի դազգահի 

առկայությունը չեն հո,շո,մ ո,ջ բրոնզեդարյան 

բնակատեղիներում զարմանալիորեն քիչ հան-

դիպող ծանըոց֊կախիկնեբը, Վերջապես այս տե-

սակ դազգահի առկայությունը հավանական կ 

թվում ե այն պատճառով, որ Եգիպտոսում դրանց 

ծանոթացան հիքսոսների միջոցով. Նման փաս-

տերը հիմք են տալիս ենթադրելու, որ սրա հետ 

գործածվել կ և նույն կառուցվածքը ունեցող հո-

րիզոնական տեսակի դազգահը, որն անշուշտ 

հարմարեցված է գաշտային պայմաններում աշ-

խատելու համար (աղ. 18, նկ. 20), Եթե ճիշտ 

են արված դի տ ո զութ յուններր, ապա պետք կ եզ-

րակացնել, որ ուշ բրոնզի դարաշրջանում ջուլ-

հակությունը ապրում կ զարգացման մի նոր շ ր ր ֊ 

ջան, որի րնթացքում տեղի կ ունենում աշխա-

տանքի դյուրացում, ժամանակի խնայողություն, 

արտադրանքի որակի բարձրացում, որոնք իրա-

գործվել են շարժական հենքի շնորհիվ. Աշխա-

տանքի արդյունավետության և որակի բարձրաց-

ման մասին են վկայում և ձեոքի տակ եղած 

դործվածքների նմուշները. Դրանց ուսումնասի-

րությունը ցույց կ տալիս, որ դործելու տեխնիկա-

յում կատարվել կ զգալի առաջընթաց (կտորի 

նրբություն, թելի խտություն, գունավոր զարդա-

նախշեր և սւյլն)ւ Այս միտքր հիմնավորելու հա-

մար անդրադառնանք Արթիկի Л? 89 դամբարանից 

հայտնաբերվսւծ կտորի ուսումնաս իրու թ յանբ12. 

Այն իրենից ներկայացնում կ կատարյալ գործ-

վածքի մի նմուշ. Հենքի թելերը բավական բա-

րակ են, շարված հավասարաչափ հեռավորության 

Վրա, որոնց միջև եղած տարածությունը չի ան-

ցնում 1 մ մ ֊ ի ց . Միջնաթելը այնքան կլ հաստ չկ. 

այն փոքր-ինչ գերազանցում կ ժամանակակից 

№ 10 մակնիշը կրող թելի հաստությանը. Գործ-

վածքի խտությունը 1 քառ. սմ-ի վրա կազմում կ 

10—12 թել, Ելնելով գործվածքի խտությունից 

ենթադրում ենք, որ միջնաթելը Հենքի միջով մեկ-

ընդմեջ անց են կացրել շքա սեղ-քո բո ցի միջո-

ցով, որի բութ մասում եղած երկու կամ երեք 

անցքերը հարմար են թելը ամուր պաՀելոլ Հա-

մար, Մյուս կողմից թելի բարակությունը և խը-

տոլթյունը ենթադրել կ տալիս, որ օգտագործվել 

կ ոչ թե թուրը (վ, ա յտ յա գործիք, որը օգտազործ-

վում կ գործվածքը ամրացնելու Համար), որի 

ուժեղ Հարվածի զեպքոլմ հենքի թելերը կկտրվե-

ին, իսկ թայլ հարվածով նման խտություն չկր 

ստացվի, այլ՝ բավական փոքրիկ սանրը. Նման 

մի իր հայտնաբերված կ Շեյթան-դաղի (Ալավեր-

դոլ մոտ) դամբարաններից մեկի պեղումների 

բնթացբում (աղ. 18, նկ. 1 7 ) т , Աանրը, որը 

պատրաստված կ ոսկորից, ունի 19 բավական 

նուրբ ատամներ, որոնց միջև եղած հեռավորու-

թյունը շատ հարմար կ դործվածքին նման խը-

տություն տալու համար. Նման սանր հայտնա-

բերված կ Ելիղավետպոլի Л" 60 զամ բարանաթ ըմ -

Րհ"> 

Անդրադառնալով Արթիկի ց Հայտնաբերված 

գործվածքի ուսումնասիրությանը նշենք, որ նրա 

եդրր ամրացված կ մի շարք բավական կոպիտ 

թելով (Տ—6 Հատ թել ոլորած) արված ասեղա-

կարով, Հիմնական կտորի վրա նույնպես ասե-

ղակարի միջոցով ամրացված կ մեկ այլ կտոր ևս, 

որի գործվածքը նույնն կ ինչ և Հիմնական կտորինը 

(միջնաթելը Հենքի թելերի միջով անցնում կ 

մեկընդմեջ)է Այս երկրորդ կտորի ,Էրա կավա-

գույն թելով արված են զանազան ղարգանախշեր 

(գիգղագ> մեանդր, սվաստիկա, ուղիղ գծեր և 

այլն). Վերջինս կարելի կ ստանալ երկու եղանա-

կով, Առաջին դեպքում գործվում կ ողջ կտորը՝ 

բաց թողնելով զարգանախշերի տ եզերբ. Այս 

դեպքում գործածվում կ մեկ շքասեղ։ Երկրորդ 

դեպքում զարդանախշը և Հիմնական կտորր 

գործվում են մեկ անգամից երկու շքասեղ-քո֊ 

բոցով։ Կտորը գործվելուց Հետո ծանրոց-կախիկ-

ները կտրվում են, որի Հետևանքով գործվածքի 

ստորին եզրում աղատ մնացած Հենքի թելերը 

ձևավորում են ծոպեր։ Ինչպես երևում է Բ՚րիալե-

թիի Л® 5 դամ բաբան աթմ բից Հայտնաբերված 

արծաթյա գավաթի վրա պատկերված մարդկանց 

Հագուստից (աղ. 18, նկ. 19), այդ ծոպերը չեն 

կտրվել, այլ թողնվել են որպես ղարղ։ Հավանա-

կան է, որ այս ծոպերը կպցվել են և Հետագա-

յում, Հին սովորության Համեմատ, երբ արդեն 

գործածել են շարժական Հենքով դազգաՀներ։ 

Այս ծոպերը շատ բնորոշ են ուրարտական Հա-

գուստի Համար։ 

22 Շնորհակալություն ենք հայտնում Տ. Ս. Խաչատրյա-
նին՝ նյութը մեր տրամադրության տակ դնելու համարւ 

23 յ. Ле Мог ջաւ. նշվ. աշխ., էչ 130, նկ. ււտ, 
24 Л. А. Ивановский, По Закавказью, МАК, 1911, 

т. VI, табл. IV, рис. 10. 
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Բացառված լէ, որ ուշ րրոնղի դարաշրջանում 

պատրաստել էն ղորդեր և թաղիքե հագուստներ։ 

Այսպիսով, հանդում ենք հետևյալ եզրակա-

ցությանը. 

1. Էնեոլիթի և վաղ բրոնզի դարաշրջանում 

երկրագործ՛ության և հատկապես անասնապահու-

թյան բուռն զարգացումը անհրաժեշտ նախա-

դրյալներ ստեղծեցին մանածագործության և 

ջուլհակության հետագա վերելքի համար, որին 

նպաստել Է և դարերով կուտակված աշխատան-

քային փորձը։ 

2. Հայտնաբերված գործիքները ցո՛յց են 

տալիս, որ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում 

հայտնի են եղել տվյալ արհեստաձյուղին ան-

հրաժեշտ բոլոր գործիքները։ 

3. Դրանց, ինչպես նաև դազգահների ուսում-

նասիրությունը ցույց Է տալիս, որ ուշ բրոնզի 

ղարաշրջանոլմ կային բոլոր անհրաժեշտ նախա-

Ղ Ր1ալեերը, ավելի կատարելագործված դազգահի 

անցնելու համար։ 

4. Մ. թ. ա. XIV—XIII դարերում լրիվ յու-

րացված Է եղել (եթե ոչ ավելի վաղ) գործելու 

նուրբ եղանակը, ինչպես և գունավոր թելերով 

զարդանախշելու բարձր տեխնիկան։ 



' I I . II Ի 1.1 Հ. Ի1. Դ ե Г II I' Գ 

Կ I). Г, I ; Գ II Ր Ծ II I ՝ Р ' (է II հ ՛ւ, 

Կաշեգործության ուսումնասիրությունը կապ-

ված է լուրջ դժվարությունների հետ։ Դա պատա-

հական լէ. այս տեսակի արտադրանքը, ի տար-

բերություն վերն ուսումնասիրված արհեստների 

վերջնական արդյունքի, օրգանական նյութ լինե-

լով, դժվար է պահպանվում։ Նույնիսկ ավելի ուշ 

ժամանակաշրջաններից դրանք հազվադեպ են 

մեզ հասնում և այն էլ բավական անմխիթար 

վիճակում։ Հետևաբար ուսումնասիրել կաշեգոր-

ծությունը սոսկ ուղղակի տվյալներով (մորթի, 

կաշի) անհնար է, ավելին՝ կհանգեցներ միայն 

անհաջողության։ Կստացվեր այնպիսի տպավո-

րություն, որ իբր թե կաշեգործությունը, եթե 

չասենք բոլորովին, ապա շատ թույլ է զարգացած 

եղել։ Նման ենթադրությունը իրականության հետ 

ոչ մի առնչություն չունի, քանի որ մինչև գործ-

վածքի երևան դալը և դրանից հետո երկար ժա-

մանակ, մորթին և կաշին մարդու առօրյա կյան-

քում անփոխարինելի դեր են կատարել։ Նման 

սլա յմ աններում հարցի ուսումնասիրության հա-

մար առաջնակարգ դեր են ստանում այդ բնագա-

վառում օգտագործված գործիքների, կիրառական 

արվեստի նմուշների, ազգագրական տվյալների 

և կատարված փորձերի արդյունքների ուսումնա-

սիրությունը։ Նշված աղբյուրների քննությունը 

միասնության մեջ, հնարավորություն է ընձեռում 

այս կամ այն չավ։ով վերականգնել մեգ հետա-

ԲԸԲՔրոդ արտադրաճյուղի զարգացման մակար-

դակը։ Այս նպատակով, ինչպես և աշխատանքա-

յին փուլերը պարզորոշ պատկերացնելու համար, 

առաջին հերթին հարկ է անդրադառնալ կաշե-

գործության բնագավառում օգտագործված գոր-

ծիքների ուսումնասիրությանը։ 

'Ւանակսւձև շԼղքեր և ւյսւնսւկնԼր Հիմնա-
կանում պատրաստված են վանակատից և կայծ-

քարից, իսկ մետաղից պատրաստվածները հան-

գես են գալիս ուշ բրոնզի գարաշրջանում։ Դա-

նակաձև շեղբերը նշված քարատեսակների մի-

ջուկից անջատված նեղ և երկար, բավականա-

չափ բարակ և երկկողմանի սուր եզրեր ունեցող 

գործիքներ են։ Դրանց երբեմն լրացուցիչ սրու-

թյուն է տրված նուրբ հարդարման եղանակով 

(տախ. 19, նկ. 1 — 3)։ 

Ք ե ր ի չ ն ե ր . — Նույնպես պատրաստված են 

վանակատից և կայծքարից, իսկ ուշ բրոնզի դա-

րաշրջանում հանդես են գալիս բրոնզյա մանգա-

ղաձև քերիչները։ Հավանական է, որ քերիչի դեր 

կարող էին կատարել և հարթ տապարիկները, 

որոնք ընդհանուր առմամբ բազմազան կիրառու-

թյուն են ունեցել։ Քարից պատրաստված քերիչ-

ները ունեն փոքր-ինչ կիսաշրջանաձև կամ բո-

լոր դեպքերում ուռուցիկ բանող եզր, որին եր-

բեմն լրացուցիչ սրություն է տրված նուրբ հար-

դարմամբ։ Բանող սայրի հակադիր կողմը հար-

մարեցված լինելով որևէ նյութի մեջ որպես ներ-

դիր ամրացնելու համար, բութ է և փոքր-ինչ լայն 

(տախ. 19, նկ. 1—2)։ Հարմարեցված լինելով 

մ աշկափառի, մսակտորների և ճարպամ ասերի 

հեռացման գործողություններին, քերիչները, 

ինչպես և գանակները, դատելով նրանց հայտ-

նաբերման հաճախականությունից, կաշեգործու-

թյան բնագավառում լայն կիրառություն են 

ունեցել։ 

Հ ե ր ո ւ ն ն ե ր . — Պատրաստված են ոսկորից և 

հայտնաբերված են բոլոր պեղավայրերից։ Օգ-

տագործվելով որպես ծակիչներ, հերունները 

— ՏՕ — 



իրենց մեկ ծայրում սրված են, իսկ մյուսում՝ 

բո։թ, որը Հարմար է ձեռքում տեղադրելռ։ Հա-

մար (տախ. 1У, նկ. 3—8յ։ 

ՍաքւՐաձև գ ո ր ծ ի ք ն ե ր Բացի ջուլհակության 

րնաւլավաոում կիրառվելուց, օգտագործվել են և 

կաշեգործության ասս/արեղումւ Հարմար են ինչ-

ս/ես վակեր պրկելու, այնպես Էլ մ ազածածկույ-

թր Հեռացնելու. Համար։ Այդպիսին Հայտնաբեր-

վել Է Ոսլերլիկ-թեփեից (տախ. 19, նկ. 9 ) ՝ ։ 

Ինչ/զես ցո՛յց են տալիս ազգագրական տվյալնե-

րը, նման գործիքներ նույն նպատակներով մին-

չև վերջին մ ամ տնակներս օգտագործվել են և 

Ռուսաստանի գյուգական վայրերում (տախ. 19, 

նկ. 1 0 ի 

Հանրագումարի բերելով գործիքների ուսում-

նասիրությունների արդյունքները, տեսնում ենք, 

որ կաշեգործական աշխատանքների ընթացքը 

բաղկացած Է Հետևյալ փուլերից. 

1. մաշկում և մորթափաոի հեռացում (դա-

նակներ, քերիչներ), 

2. մադածածկոլյթի հեռացում (ձեռքերով, 

սանրաձև գործիքներ), 

3. կաշին մասերի բաժանել (դանակներ), 

4. Վերջնական արտագրանքի թողարկում 

կաշվի կտորների միացմամբ (Հելէուններ, ասեղ-

ներ ), 

Ինչպես Հայտնի Է, մորթին օրգանական 

նյութ Հանդիսանալով պարունակում Է սոսնձող 

մարմիններ, որոնք և չորանալու ժամանակ ան-

մշակ մորթին փոխակերպում են վալխր, կնճռա-

պատ, տձև և դործածոլթյան Համար ոչ պիտանի 

նյութի։ Միաժամանակ անջատված մորթին, ինչ-

ս/ես և միսը, եթե ձեռք չառնվեն անՀրաժեշտ 

մ իջոց առումներ, ե^/թակա են նե խմ ան։ Ունենա-

լով այսպիսի Հատկություններ, մորթին չի կարող 

թեկուզ և Հասարակ՝ Հատակին փռվող մորթե 

ծածկոցների Համար օգտագործվել անմիջապես, 

վերը նկարագրված գործողություններից Հետո։ 

Այն անՀրաժեշտ Է մշակել, որի առաջին փուլը 

սկսվում Է մ որթափառի անջատումով, քանի որ 

այն կարծրանում Է մորթոլ չորացման ժամանակ։ 

Այս գործողությունը, ինչպես այդ երևաց գոր-

ծիքների ուսումնասիրության ժամանակ, իրա-

գործվել Է վանակատե քերիչներով։ Ավելորդ չէ 

նշել, որ մորթափառի անջատման Համար նման 

գործիքներ էին կիրառում և Հյուսիսային Սիբի-

րի զարգացման ցածր աստիճանի վրա գտնվող 

ժողովուրդները (տախ. 19, նկ. 11)։ Ինչպես 

երևում է նկարից, քարե քերիչը տեղաղրվել է ա-

ղեղնաձև կոթառի կենտրոնական մասում, իսկ 

մորթին՝ թեքությամբ կոճղակաղապարի վրա, 

սրի Հետևանքով թափոնները ցած են սաՀել, 

Հեշտացնելով աշխատանքը։ 

Հետևաբար ուսումնասիրվող ժամանակաշըր-

ջանի մարդը, Հաղարամյակների ընթացքում գործ 

ունենալով կաշվի Հետ, գործնականորեն շատ լավ 

յուրացրած լինելով այդ բոլոր խանգարիչ երե֊ 

վույթները, մաշկափառի Հեռացմանը ձեռնամուխ 

Է եղել մորթին նախապես չորացնելուց Հետո։ 

Գործիքների Հաջորդ խումբը, ինչպես տե-

սանք, կապված Է մազածածկույթի Հեռացման 

աշխատանքների Հետ։ Սակայն մազածածկույթի 

Հեռացումը այս փուլում, շնորՀիվ մազարմատ-

ների ամրության դժվար Է և անարդյունա վետ, 

որր կարող Է կաշին փչացնել։ Ուստի նախքան 

մազածածկույթի Հեռացմանը ձեռնամուխ լինելը, 

անՀրաժեշտ Է թուլացնել մազարմատները և գա֊ 

ղարեցնել մորթոլ նեխման ընթացքը։ Այդ նսլա-

տակին են ուղղված և կիսամշակ մորթին աղով 

կամ մոխրով Հագեցնելու գործողությունները, 

որոնք դեռ. ոչ Հեռավոր անցյալում կիրառվում 

Էին Հայաստանի գյուղական վայրերում, տնայ-

նագործական եղանակներով կաշին մշակելու 

ընթացքում։ Աշխատանքների նման ընթացքի 

մասին են վկայում և Աստղի բլուրի № 14 դամ-

բարանից Հայտնաբերված կաշե գոտոլ մնացորդ-

ները։ Ղրանց անալիզը, որ կատարել Է Ստեփ ան 

Շ աՀում յանի անվան կաշեմ իավորմ ան կենտրո-

նական լաբորատորիայի վարիչ Կ. Ա. Գրիգոր֊ 

յանը, ցույց Է տվել, որ այն հորթի կաշի Է և 

մշակվել Է աղով։ 

Հայտնի Է, որ մոխիրը պարունակում Է կրի, 

սոդայի և նատրիումական միացությունների 

ւիոքր տոկոս, որը և նպաստում Է մազարմատ-

ների թուլացմանը։ Մշակման այս եղանակը շատ 

պարզ Է, մոխրացեխը կամ աղը քսվում Է մազա-

ծածկույթին, որից հետո մորթին փաթաթվում Է 

և 1—2 օր թողնվում Է ստվերոտ տեղում։ Այս 

՝ К. X. Кушнарева, նչվ. աչխ., նկ. 19, Տ, 3 С. А. Есаян, Древняя культура племен Северо-
2 С. Л. Семенов, Костяные разбнлышкп нз Родапо- восточной Армении (III—I тыс. до п. э., рукопись 

па городища, КСИИМК, т. XV, 1947, рис. 73, 1. стр. 302). 
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գործողություններից հետո մազածածկույթը հե֊ 

ոացվում է։ Հավանական Է, որ այն բացի սան-

րից, հեռացնեին և ձեռքերով, Թերևս այգ աշխա-

տանքների մասին լավագույն պատկերաց,,,մ են 

տալիս եգիպտական հուշարձանների վրա պահ-

պանված նկարները, որոնք կատարվել են Հին, 

Միշին և նոր թագավորությունների ժամանակ 

(մ. թ. ա. 2980— 1090 թթ.). Ինչպես երևում Է 

նկարներից (տախ. 19, նկ. 12, 13), մազածած֊ 

կայթը հեռացվել Է երկու ճանապարհով*է 

1. քարե քերիչով, որի դեպքում կաշեգործը 

մեկ ձեռքում բռնելով կաշին, մյուսով քերիչի 

օգնությամբ հանում Է մազածածկույթը, 

2. պարզապես ձեռքով պոկում Է այն. 

Այս գործողություններից հետո կաշին մ ա ֊ 

քըըվում Է և փռվում չորանալու, որի ընթացքում 

կարծրանում Է։ Կարծրացած կաշին կրկին փավ։֊ 

կացվում Է ճարպով. Կաշվի մշակումը վերջնա-

կանապես ավարտվում Է պրկելուց հետո, որի 

ընթացքում անհետանում են ծալքերը և կաշին 

դառնում Է հարթ ու առաձգական. Ներկայումս, 

բացի հիշատակված սանրաձև, փոկերի համար 

նախատեսված պրկիչներից, մեղ հայտնի չեն 

աշխատանքների այս փուլում օգտագործված 

գործիքներ. Այս հանգամանքը կարող Էր ենթա-

դրել տալ, թե կաշին չի պրկվել, բայց նման են-

թադրությունը անհավանական Է, քանի որ կաշվի 

հարդարումը լայնորեն Է կիրառվել դեռևս պա-

լեոլիթում, Այդ են վկայում Կոստենկա 1-ից 

հայտնաբերված ոսկրե պարզագույն (Гպրկիչներըյ) 

(տախ. 19, նկ. 14)", Ուստի հավանական Է են-

թադրել, որ բրոնզի դարաշրջանում դրանք պատ-

րաստվել են փայտից, որը և փթել կամ առայժմ 

չի հայտնաբերվել. Նշենք, որ փայտից պատրաս-

տված պրկիչներ կիրառել են հին եգիպտացինե-

րը (տախ. 19, նկ 15)*, Այդպիսիք շարունակում 

են կիրառվել և ներկայումս տնայնագործական 

եղանակներով կաշին մշակելու ժամանակ (տախ. 

19, նկ. 1 6 у , 

Ավարտելով կաշվի մշակման հետ կապված 

աշխատանքները, մարդն այնուհետև սկսել Է 

կաշին ձևել, կտրել և ապա հարկ եղած կտորները 

4 И. М. Лурье, Обработка кожи в Древнем Египте, 
Изв. ГАИМК, т. VII, вып. 1, 1931, стр. 6—7, рис. 8а, 10. 

6 С. А. Семенов, 1՚չվ- աղխ., Էշ 186, %կ. 67, 
6 И. М. Лурье, "եչվ. աշխ., ՛Ակ. 13, 14, 
7 С. А. Семенов, Костяные разбильники из Родано-

ва городища, рис. 75. 

իրար միացնել, օգտագործելով դրա համար դա-

նակներ, հերոլններ և ասեղներ. Ինչ վերաբերում 

Է կաշեգործական արտադրանքին, ապա կարելի 

Է նշել, որ այն բազմազան Է եղել. Կաշվից պատ-

րաստվել են բարձրաքիթ մաշիկներ (Թրիալեթիից 

հայտնաբերված գավաթի վրա պատկերված մար-

դիկ այդպիսի մաշիկներ են հագել), երկարաճիտ 

վւափակ կոշիկներ (Քաջաբանից և այլ վայրերից 

հայտնաբերված կոշկաձև խեցանոթները), որոնք 

հարթակրունկ են ե ունեն ուղիղ քիթ, Այդ կոշիկ-

ների երեսի կարերր, կրունկները, ճտքերի զար-

գերը և այլ մ անրամասներր այնքան ռեալիստո-

րեն են պատկերված, որ թույլ են տալիս գաղա-

փար կազմել ժամանակի կոշկակարության տեխ-

նիկական հնարքների մասին. Դրանց մի մասը, 

ինչպես և Բ՚րիալեթիի գավաթի վրա պատկեր-

ված մարդկանց մաշիկները, ոտքին են ամրաց-

վել կաշվե վակերով՝*, Հավանական Է, որ կաշվից 

պատրաստվել են նաև մուշտակներ, որոնք այն-

քան անհրաժեշտ Էին ցրտաշունչ ձմռան պայման-

ներում, Կաշին լայնորեն օգտագործվել Է նաև 

փոկեր, պարկեր, տկեր, փափուկ գլխարկներ 

պատրաստելու համար։ Պետք Է ենթադրել, որ 

կաշվով Էին ծածկվում նաև վահանները, կա-

պարճները, տրոնց մասին հիշատակություններ 

կան մ. թ. ա. 5-րդ դարի հույն պատմիչ Քսեն-

ոփոնի մոտ9։ Տարակույս չկա, որ մորթին ու կա-

շին կատարել են ծածկոցի ու անկողնի դեր։ 

Ընդհանրացնելով կաշեգործության ուսում-

նասիրությունների արդյունքները տեսնում ենք, 

որ բրոնզի դարաշրջանում կաշին և մորթին 

տնտեսության տարրեր ճյուղերում լայն կիրա-

ռություն են ունեցել։ Ունենալով կաշվի մշակման 

դարավոր փորձ, բրոնզեդարյան մարդը կաշվի մր-

շակման ժամանակ բացի վերը նշված գործողու-

թյուններից (մաշկում, մոբթափառի, մազածած-

կույթի հեռացում, կտրատում և վերջնական ար-

տադրանքի թողարկում) կիրառել Է նաև մոխրա-

մշակոլմը կամ աղումը, ինչպես և չորացումը, 

ճարպահագեցումը, պրկումն ու հարդարումը։ 

Այդ բոլոր գործ՛ողությունները հիմնականում կա-

տարվել են նախկինում հայտնի պարզունակ գոր-

ծիքներով, որոնք սփռված են յուրաքանչյուր 

կացարանում ։ 

8 Հ . Ա. Ս ՚արտիրոււյան, Ուշ բրոնզեդարյան բնակավայ-

րեր..., Էշ 331 
9 Ք ս ե ն ո փ ո ն , Անաբասիս (թարզմ անությունը Ս. Կրկյա֊ 

շարյանի), Երևան, 1970, Էշ 22, 104, 118։ 
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Քարը և փ այս/ր հանդիսացել են այն հիմնա-

կան նյութերը, որոնք մարդը բնությունից ստացել 

է պատրաստի վիճակում։ Հետևաբար քար ա դո ր ֊ 

ձությունը, ինչպես և վւայտամչա կություն ը, 

նույնքան հին է, որքան ինքր՝ մարդը։ Այս ի-

մ աստ ով հնա դիտական և ոչ մի նյութ չի կարող 

այնքան պարղ դծադրել մարդու աշխատանքային 

գործունեության (հետևաբար և նրա մտահորիզո-

նի) զարգացման ընթացքը, որքան քարից պատ-

րաստվածները։ Պ ատահական չէ, որ մարգկու֊ 

թ յան մանկությունը առանձին շրջանների է բա-

ժանվում մեգ հասած քարե գործիքների պատ-

րաստման եղանակների առանձնահատկություն-

ները հաշվի առնելով։ Այս առումով Հայաստանը 

առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկա-

յացնում։ Մարդն այստեղ գտնելով բոլոր անհրա-

ժեշտ քարատեսակները, մշակել է դրանք ամե-

նայն նրբությամբ, որի լավագույն նմուշները 

հանդիպում են պալեոլիթից սկսած։ Դեռևս էն-

եոլիթում մարդն ունենալով քարի մշակության 

հազարամյակների փորձ, պատրաստում է բազ-

մազան գործիքներ։ Դրանց շարքում աչքի են ընկ-

նում նրբորեն մշակված դանակաձև շեղբերր, 

քերիչները, ծակիչները, գուրզերը, աղորիքները, 

այս լզես կոչված՝ մարտական կացինները, նետա-

ւլաքները և այլ իրեր, որոնց վրա առկա են 

բրոնզի դարաշրջանում հանդիպող քարի մշակ-

ման բոլոր եղանակները'» Գործիքների, զենքերի 

և այլ իրերի ու դրանց պատրաստման եղանակ֊ 

1 Հ . Ա. Մարսւիասյան, Ռ. Մ. Թոասյան, Հայաստանի 
Լնեոլիթյան մշակույթի մեկնաբանման Հարցի շուրջը, «Լրա-

բեր», 1967, X 3, էչ 52—62, 

ների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս պար-

զել ոչ միայն տնտեսության մեջ քարի ունեցած 

դերը, այլև՝ զարգացման հիմնական օրինաչա-

փությունները, մշակման ձևերն ու առանձնահատ-

կությունները, նրանց ձևերի փոփոխման պատ-

ճառները և տարբեր իրերի պատրաստման եղա-

նակները, դրանով իսկ ավելի պարզեցնելով նախ-

նադարյան համայնական հասարակարգում տեղի 

ճոնեցած վափոխոլթյունները։ Իրոք, նախկին 

անարտադրողական աշխատանքի գործիքների 

ձևերի փոփոխությունները կարող են վկայել ար-

տադրողական ուժերի զարգացման, հետևաբար 

արտադրողական պոտենցիալի բարձրացման օգ-

տին։ Այս տեսակետից բրոնզեդարյան քարագոր-

ծության ուսումնասիրությունը առանձին հետա-

քրքրություն է ներկայացնում։ հոսելով մետաղի 

հեղավւոխիչ նշանակության մասին, պետք է նը-

կատի ունենալ և այն, որ. «Ար տագր ութ յան եղա-

նակի հեղաշրջումը, որ կատարվում է արտադրու-

թյան մի ոլորտում, պայմանավորում է նույնպի-

սի հեղաշրջում ուրիշ ոլորտներում»2։ 

Ասվածից պարզ է դառնում, որ քարագոր-

ծության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունների 

պատճառը պետք է փնտրել տնտեսության մյուս 

բնագավառներում կատարված փոփոխություն-

ների մեջ, որոնք իրենց հերթին պայմտնավորված 

էին մետաղի երևան գալով։ Նման մոտեցումը հար-

ցին, այն դուրս է բերում իր նեղ շրջանակներից 

և դարձնում է տվյալ ժամանակաշրջանի տնտե-

սության ուսումնասիրման կարևոր աղբյուրներից 

մեկըI 

3 Կ . Մ ա ր ք ս , Կապիտալ, Հպտ. 1, 1954, Էք 402։ 
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Կրկնողություններից խուսափելու համար 

նպատակահարմար ենք գտնում տարբեր բնագա-

վառներին պատկանող նյութերը ուսումնասիրել, 

ելնելով նրանց պատրաստման տեխնիկայիցI 

Այս առումով բոլոր նյութերը ղասակարգում ենք 

երեք խոշոր խմբերի մեջ։ Այս խմբավորումը 

պայմանական է, քանի որ յուրաքանչյուր նյութի 

վրա առկա են պատրաստման տարբեր տեխնի-

կական եղանակներ, որոնց մեք սակայն առանձ-

նացվում է մշակման հիմնական եղանակըւ 

ՍԼւլմմսւն, բոկոտման եղանակ.—Հետազոտ-
վող ժամանակաշրջանի հուշարձաններից հայտ-

նաբերված պեղածոների մեք գերակշռող մեծա-

մասնությունր կազմում են վանակատից և կայծ-

քարից պատրաստված շեղբերը (տախ, 20, նկ. 

1— 3), տարատեսակ ծլեպներն ու բեկորները 

(տախ. 20, նկ. 4 — 5), որոնք մեծ մասամբ օգ-

տագործվել են առանց լրացուցիչ մշակման են-

թարկվելոււ Սովորաբար սրանք սվւռված են յու-

րաքանչյուր կացարանում։ 

Դ ա ո ն ի . — Երկրորդ տեղամասի 18-Ի քառա-

կուսու ստորին շերտի կացարանից հայտնաբեր-

վել են սեպաձև կացնի կաղապար, իլիկի գլուխ, 

վանակատի 180 բեկորէ նույն կացարանի վերին 

շերտից, որը հանդիսացել Է մ. թ. ա. 3-րդ հազ. 

աատկանող մեկ այլ կացարանի հատակ, հայտ-

նաբերվել են սանդկոթեր, կոկիչներ, վանակատե 

դանակներ, իլիկի գլուխ։ Քերիչներ, կոկիչներ, 

ւանդկոթեր և աղորիքներ են հայտնաբերվել և 

հարևան կացարանից3» 

Շենղաւլ|ւթ.—№ 2 կացարանից հայտնաբեր-

վել են կրաքարից պատրաստված սեպաձև կացնի 

կաղապարի բեկոր և կայծքարից ու վանակատից 

պատրաստված տարատեսակ գործիքներէ Л® 3 

կացարանից և նրան կից սենյակից պեղվել են 

աղորիքներ, մարմարից պատրաստված գուրզի 

ծայրակալ և այլ գործիքներէ № 4 կացարանում 

հայտնաբերվել են աղորիք, իլիկի գլուխ, կայծ-

քարե գործիքներՀ։ 

Ք յ ո ւ լ - թ ա փ ա . — Կացարան № 34, սեպաձև 

դուր, երկու աղորիքի բեկոր, սանդ և սանդկոթ։ 

№ 33 կացարանից գտնվել են երկու աղորիք, 

սանդ և երեք դանակաձև շեղբէ № 32 կացարա-

նում հայտնաբերվել են սեպաձև կացնի կաղա-

պար։ Л? 31 կացարանում պեղվել են աղորիք, 

սանդկոթ, դանակաձև շեղբեր, կախիկ։ Կաց. 

8 Լ՛, ч . Խանզաղյաէ , Գառնի, Էչ 8—22։ 
4 С. А. Есаян, Ереван, стр. 10—12. 

Л? 30 ֊աղորիք, մանգաղի ներդիրներ, դանակաձև 

շեզբեր։ Կաց. № 28՝ աղորիքւ Կաց. № 26՝ կացին 

Լ. աղորիք։ Կացարաններ № 7, 16, 19, 20, 25 

հայտնաբերվել են միայն աղորիքներ, իսկ № 2-5, 

8-9, 13, 18, 27 և 29 կացարաններում քարե գոր-

ծիքներ չեն հայտնաբերվել։ № 1 կացարանում 

գտնվել են միայն մանգաղի ներդիրներՏ։ նույն 

պատկերն I; նկատվում և ոլչ-թեփեի ուշ բրոնզե-

դարյան բնակատեղիում՛՝, որը և հետաղոտողին 

իրավացիորեն ենթադրել Է տալիս, որ. «Յուրա-

քանչյուր առանձին տնտեսություն վանակատը 

մշակել 4 ինքնուրույն կերպովս՛։ Իրոք, պնդել 

հակառակը, ամենօրյա՝ հիմնական կարիքները 

մեծ մասամբ ինքնուրույն կերպով բավարարող 

տնտեսության համար հավանական չէ։ Միաժա-

մանակ նշված գործիքները մեծ մասամբ հանդի-

սանալով կտրիչներ, քերիչներ, ծակիչներ, մատ-

նանշում են հիմնականում կաշեգործության 

զարգացման համապատասխան մակարդակր և 

յուրաքանչյուր տնտեսության մասնագիտացած 

լինելը այդ բնագավառում, որը և զարգացած 

անասնապահության պայմաններում բնական էւ 

Մյուս կողմից նման գործիքների առատությունը 

ենթադրել է տալիս, որ գործիքների անմիջական 

պատրաստումը վանակատի միջուկից, իրա-

գործվել է ոչ թե հանքավայրի շրջակայքում, այլ 

բնակատեղիում։ Րւսոլմնասիրութ յունները ցույց 

են տալիս, որ նշված գործիքների զգալի մասը, 

հատկապես ծլեպներն ու բեկորները, լինելով 

անփույթ աշխատանքի արդյունք, պատրաստված 

են բոկոտման եղանակով, այսինքն՝ առաջացել 

են վանակատի միջուկին քարով հարվածելու ժա-

մանակ8< Հետևաբար դրանք ավելի շատ ոչ թև 

կանխամտածված պատրաստման եղանակի ար-

դյունք են, այլ ուրիշ գործիքների պատրաստ-

ման ընթացքում առաջացած արտադրական թա-

փոն, որը հարմարեցվել է այլ աշխատանքներ 

կատարելու համար*։ Ինչ վերաբերում է դանա-

5 О. А. Абибулаев, Остатки жилищ во втором слое 
поселения Кюль-Тепе около Нахичевани, МИА, № 125, 
.1965, стр. 40—64. 

0 10. А. Мочанов, К вопросу об употреблении и 
технике изготовления каменных орудий в койне эпохи 
бронзы, МИА, 125, 1965, стр. 137. 

7 Նույն տեղում։ 
8 Նույն տեղում, էչ 143։ 
9 К. X. Кушнарева, Поселение эпохи бропзы на 

холме Узерлнк-тепе, около Агдама, МИА, 1959, № 67, 
стр. 410. 

— 84— 



կաձև շեղբերին, ապա դրանք ստացվել են սեղմ-

ման եղանակովւ Ինչպես ցույց են տալիս ազգա-

դրական տվյալներն ու կատարված փորձերի ար-

դյունքները, նման դործիքներ պատրաստելու հա-

մար ընտրվում է համապատասխան չափի վանա-

կատի կամ կայծքարի կտոր, որի մի մասում 

հարվածիչի օդնաթյամբ պատրաստվում է հար-

վածային հրապարակ։ Այնուհետև բոկոտման 

/.դանակով հեռացվում է քարակեղևը և վերաց-

վում են առաջացած անհարթությունները։ նա-

ի։ ապա տ րա ստա կան այս գործողություններից 

հետո սկսվում կ շեղբերի անջատումը ոսկրից 

ւդատրաստված միջնորդիչով։ Ղրա համար ան-

հրաժեշտ քարատեսակի բրգաձև միջուկը նախա-

պես փաթաթելով մորթոլ կամ կաշվ_ի կտորի 

մեջ, սեղմվում կ ծնկների միջև։ Որպես միջնոր-

դիչ ծառայում կ եղջյուրը, իսկ հարվածիչ 

փայտե մուրճը։ Հարվածը մեղմացնելու համար 

միջնորդիչ եղջյուրը ամրացվում կ փայտե կոթին, 

որին և հասցվում կ հարվածը, միջնորդիչի սուր 

ծայրը դնելով հարվածային հրապարակի համա-

պատասխան կետում (տա խ. 20, նկ. 12)։ Հար-

վածի հետևանքով միջուկից անջատվում Է շեղ֊ 

բր՝°։ Աշխատանքի այդ սկզբունքի կիրառման 

մասին են վկայում և ազգագրական տվյալները՝՝ ։ 

Պատրաստման այս եղանակը լայնորեն կի-

րառվում կ և բրոնզի դարաշրջանում, որի համար 

նորության չկր նաև հարդարման (ռետուշ) եղա-

նակը։ Հանդիսանալով նուրբ սեղմման եղանակ, 

հարդարումը կիրառվել կ նաև վանակատից և 

կայծքարից նետասլաքներ (տախ. 20, նկ. 6—7), 

սղոցներ (տախ. 20, նկ. 8 ) , մանգաղների ներ-

դիրներ (տախ. 20, նկ. 9—10), դաշույնաձև շեղ-

բեր (տախ. 20, նկ, 11) և այլ գործիքներ պատ-

րաստելու ընթացքում։ Հարդարումը, ինչպես 

ցույց են տալիս փորձերի արդյունքները, ագգա-

գրական տվյալներն ու եգիպտական բուրգերի 

վրա պահպանված նկարները, ընթանում Է տար-

բեր եղանակներով։ Այսպես, Բենի ֊Հասանի մ. 

թ. ա. XVII դ. պատկանող մի դամբարանի պա-

տին եղած նկարից երևում Է, որ հարդարումը 

կատարվում կ հարդարիչի օգնությամբ, որը սեղ-

մըված Է հարդարվող իրի եղյւին (տախ. 20, նկ. 

13)։ Ինչպես ցույց են տալիս լաբորատոր փոր-

10 С. А. Семенов, Развитие техники в каменном ве-
ке, Л.՛ 1968, стр. 46—48. 

11 С. А. Семенов, Первобытная техника, МИЛ, 
№54, 1957, стр. 62. 

ձերի արդյունքները, հարդարման գաղտնիքը իմ-

պոլլսային հարվածի մեջ կ, որն առաջանում կ 

հարդարիչը և հարդարվող իրը միաժամանակ 

քարին խփելու ընթացքում (տախ. 20, նկ. 14)՝2։ 

Նույն արդյունքն Է ստացվոլմ և հարդարվող 

իրը ճեղքի մեջ ամրացնելու և նրա ծայրին գրված 

մի ջնորդիչին մուրճիկով հարվածելոլ դեպքում։ 

Բացի նկարագրված ձևերից, հարդարումը իրա-

գործվում կ և ափի մեջ, մկանային խոշոր ուժի 

գործադրման դեպքում։ Այդ գործողությունը, ինչ-

պես նկարագրում Է Ղ. Ֆ. Սն ի դերը, Կալիֆոր-

նիայի հնդիկ-որսորդը կատարում Է հետևյալ 

կերպ։ Վերցնելով անհրաժեշտ չափի մի քարա-

կտոր, հնդիկը սկսում կ խփել ձախ ձեռքում 

բռնած համապատասխան մեծություն ունեցող 

կվարցի կտորին, տալով նրան նախնական ձև։ 

Այնուհետև ծածկելով ձախ ձեռքի ափը կաշվի 

շերտով, հնդիկը կվարցի կտորը դնո՛ւմ Է նրա 

վրա և ապա եղջյուրի սուր ծայրով սկսում Է սեղ-

մել նախապատրաստուկի եզրերին, նրանից ան-

ջատելով փոքրիկ մասնիկներ'3» 

Ուշադիր դիտելով հարդարված գործիքների 

ձևերը, կարելի Է նկատել, որ դրանք կայուն են, 

բացառությամբ նետասլաք ների, որոնց պոչուկը 

հետագա զարգացման ընթացքում անհետ անտ ւմ 

կ և ապա փոխարինվում հիմքամասի խոր հան-

վածքով։ Հավանական կ ենթադրել, որ այդ փո-

վ։ ոխ ութ յունը պայմանավորված էր պոչոլկավոր 

նետասլաքների անօգտավետոլթյան և աշխա-

տատարության հետ։ Իրոք, պոչոլկավոր նետա-

սլաք պատրաստելու համար, շատ ժամանակ և 

աշխատանք ծախսելուց բացի, մեծ է նաև պո-

չուկի կոտրվելու վտանգը ինչպես պատրաստ-

ման, այնպես էլ գործածության ժամանակ։ Իսկ 

հանվածքով նետասլաքի վրա այդ վտանգը հաս֊ 

ցըված է նվազագույնի։ Մյուս կողմից էլ նման 

կատարելագործման շնորհիվ նետասլաքը շատ 

լավ է հարմարեցվում նետաձռղի ճեղքում, որով 

ոչ միայն բարձրանում է զենքի խոցողոլնակոլ-

թյունը, այլև կրճատվում է կոտրվելու վտանգը՝*։ 

Պրակտիկ անհրաժեշտությամբ է պա յմ տնավոր-

ված և մանգաղների ներդիրների աշխատամասի 

հանվածքավոր ձևը, որը մեծացնելով շփման 

մակերեսը սղոցում է ցողունը» 

Հետագա զարգացման ընթացքում այս գոր֊ 

11 С. А. Семенов, Развитие техники..., стр. 56—60. 
Նույն տեղում, էջ 55։ 

Նույն տեղում, էջ 57։ 

— 85 ֊, 



ձիքնհրն ու զենքերը իրենց տեղը զիջելով համա֊ 

նման մետաղյա իրերին, աստիճանաբար սկսում 

են դուրս գալ գործածությունից։ 

Կ ե տ ա - հ ա ր վ ա ծ ա յ ի ն ե ղ ա ն ա կ . — Քարի մշակ-

ման պարզագույն և նախնական այս եղանակը 

նույնպես լայն կիրառություն է ունեցել բրոնղի 

դարաշրջանում։ Այն մասամբ կիրառվել է շինա-

րարով յան բնագավառում, որի լավագույն ապա-

ցույցն են բրոնզեդարյան (հատկապես ո,շ շըր-

ջանների) բնակավայրերի կիկլոպյան պարիսպ-

ները։ Դրանք կառուցված են խոշոր՝ 1—2 մ 

բարձրության բազալտ ժայռաքարերի բեկորնե-

րից, որոնք իրենց առավել հարթ երեսներով 

դուրս են նայում16։ Այդ պարիսպները, ինչպես 

նկատել կ տալիս Р. Թորոմանլանը. «...ապառա-

մի կտորներ են միանգամայն բնականորեն, ինք-

նաբերաբար պայթած վիճակին մեջ դասավոր-

ված են պատերուն մեջ, եթե նույնիսկ կարելի 

1ինի շարք անվանել, ապա միմյանց վրա կու-

տակված են, քան թե շարված»՝6։ Սակայն հետա-

գա զարգացման ընթացքում (այդ նկատվում կ 

ուշ բրոնզի ղարաշրջանին պատկանող պարսսլա-

պատերի ։Լրա), պարսպաշինության մեջ քարը 

սկսվում է օգտագործվել նաև մշակված վիճա-

կում։ Տվյալ դեպքում մշակում ասելով հասկա-

նում ենք պարզապես քարից ճակատ հանելը, 

որը մեր այժմյան հասկացողությամբ շատ հեռու 

է մշակում կոչվելուց։ 

Քարի մշակման «կետա ֊հարվածային и ե ֊ 

զանակով են պատրաստված և վիշապաքարերը, 

որոնք թվագրվում են մ. թ. ա, 2-րդ հաղ. 1-ին 

կեսով1։ Չծավալվելով նրանց մանրամասն նը-

կարագրոլթյան վրա, նշենք միայն, որ դրանք 

բազալտե զանգվածեղ կոթողներ են, որոնց եր-

կարությունը հասնում է մինչև 5 մ, իսկ լայնու-

թյունը՝ մոտավորապես 1 մ։ Այդ քարերի վերին 

մասում արված են ցուլի, խոյի, թռչունների, օձե-

րի բարձրաքանդակներ։ Հաճախ սրանք ունենում 

15 Տե՛ս Գ. Հ. Մ]ւքայԼլյսւն, Սևանի ավազանի կիկլո-

պյան ամրոցները, երևան, 19681 

'՝ Թ. Թւււ-ամանյան, Նախաքրիստոնեական Հայ ճարտա-

րապետությունը, «Բանբեր Հայաստանի զիսւական ինստի„ 

տուտի», գիրբ Ա ֊ Բ , Վաղարշապատ, 1922, էշ 207։ 
17 И. Я. Марр ււ Я. И. Смирнов, Вишапы, Труды 

Г А И М К , Т. I, 1931. Հ- Ա. Րարսեդյաէ, ժ . Դ. Խաչատրյան, 
Ա. Ա. Ք ա լ ա ն ր ա ր յ ա ն , Նորահայտ պաշտամունքային կոթող-

ներ Գեղամա լեոներից, «ՀՍՍՀ ԳԱ տեղեկագիր», Ж 8, 

1964, էշ 8Տ—88։ Հ. Ա. Բարսեղյան, Գեղամա լեւ,ների «Վի-

շապները», ՊԲՀ, 1967, М 4, էշ 181 — 188։ 

են և ձկան տեսք (տախ. 20, նկ. 27—28)։ Վի-

շապաքարերը պատրաստված են բազալտից, այ-

սինքն՝ հատիկային ապարների ընտանիքին 

պատկանող քարատեսակից, որը հայտնի է իր 

մասնիկների միացության անկատար ամրու-

թյամբ։ Հարվածի ղեպքում այգպիսի կազմու-

թյուն ունեցող քարի ամրությունը թուլանում է, 

։.ըր և կարող կ առաջ բերել ճեղքվածք (նայած 

հարվածը ինչ անկյան տակ է հասցվում և ինչ-

պիսի ուժգնությամբ)։ Հավանական կ, որ մարգը 

այսպիսի աշխատանքների համար օդտադործել 

կ զանգվածեղ քարե կացին֊մուրճը որի հարված-

ների տակ քարի ցցված մասերը փշրվում են և 

մշակվող քարբ ստանում կ անհրաժեշտ տեսքը։ 

Հայտնաբերված քարե կացինները (Կողբի աղա-

հանք, Քուլփ, Մեծամոր և այլն) բավական զան-

գվածեղ են (պատրաստված են նույն տեխնիկա-

յով), ունեն բութ, որոշ չավւով կլորացված բե-

րան։ Գործիքի նման կառուցվածքը մեծացնում 

է նրա ամրությունը և թույլ չի տալիս որպեսզի 

գործ իքը խորր թավ/անցի մշակվող առարկայի 

մեջ, քանի որ աշխատող մասը ունենալով մեծ 

անկյուն, ունի և ուժեղ հետհարված։ Այստեղիդ 

կարելի կ եզրակացնել, որ գործիքի նման կա-

ոուցվածքը թույլ կ տալիս ճզմել, մանրատել քա-

րը։ Հետևաբար կացին֊մուրճ անվանվող գործի֊ 

քը, տվյալ դեպքում կատարել է ոչ այնքան կաց֊ 

նի, որքան մամլիչ֊մո ւրճի դեր։ Անհրաժեշտ կ 

նշել, որ վիշապաքարերի պատրաստման համար 

կիրառվել են և մետաղյա գրեր, որոնք հարկավոր 

կին նուրբ կտրվածքներ և քանդակներ անելու 

համար։ Հիշատակված նյութերից բացի, հավա-

նաբար նույն տեխնիկայով են պատրաստվել և 

սանդերն ու սանդկոթերը (տախ. 20, նկ. 17), 

աղորիքները (տախ. 20, նկ. 18—19), քարե ը ս ֊ 

կահակները։ Այս ենթադրությունը համոզիչ կ 

թվում նաև կատարված փորձերի արղյոլնքներով։ 

1969 թ. Արղիշտիխինիլի քաղաքի արևմըտ֊ 

յան ամրոցի պեղումների ընթացքում հայտնա-

բերվեց կիսագնդաձև տեսք ունեցող բազալտ 

քար, որի վրա պարզ երևում կին սկզբնական 

կոպիտ մշակման հետքերը, որոնք առաջացել 

կին բութ գործիբի հարվածի հետևանքով (հա-

վանաբար քարե կացնի, բայց ոչ մետաղյա զրի, 

որի թողած հետքերը անտարակույս կերևային)։ 

ելնելով քարի տեսքից, նրա վրա երևացող մշակ-

ման հետքերից, ինչպես և նրա մեծությունից 

(չափերն են. տրամագիծը՝ 35 սմ, բարձր.՝ 25 
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սմ յ , ենթադրում ենք, որ աչն հանդիսացել է 

պատրաստման սկզբնական փուլում մնացած քա-

րե թաս, որը ինչ-ինչ պատճառներով անավարտ 

է մնացել (տախ. 20, նկ. 32)։ 

Վերն արված ենթադրությունը մեղ համար 

համռդիչ դարձնելու նպատակով, մենք աչդ բարի 

վրա էլ կատարեցինք անհրաժեշտ փորձերը։ Ըն-

տրելով երկու կիլողրամ ծանրութչամբ հարմար 

դլարար, աչն ամրացրինք 55 սմ երկարություն 

ունեցող վսսչտին։ Ս տացված կոպիտ «կացին-

մուրճովս մեղ հաջողվեց 5 րոպե հարվածելոլց 

հետո ստանալ վւոքրիկ փոսորակ 10 սմ տրամա-

գծով և 3 սմ խորութչամբ։ Առաջացած անհար-

թութչուններր, որոնք հանդես էին եկել փոսորա-

կի մակերեսին, հաջողվեց վերացնել խոնավ 

ավադի շփումով։ Աչստեղից, սակայն չպետք է հե-

տեվութչուն անել, թև քարե սկահակները պատ-

րաստված են մի աչն աչս եղանակով։ Հայտնա-

բերված սկահակների հատակներին նշմարվում 

են դրի հետքեր, որը չի երևում նրանց ներքին 

մակերեսների վրա, մի բան, որը հավանաբար 

սւվազով հղկելու արդչունք է։ Հետևաբար քա-

րագործ վարպետը քարից սկահակ պատրաստե-

լու համար, սկզբնական կոպիտ աշխատանքները 

հավանաբար կատարել է քարե կացին ֊մուրճով, 

իսկ վերջնական հարդարումը իրագործել է բրոն-

զե դրով և խոնավ ավաղով։ Աչս եղանակով են 

ւդատրաստված և տարատեսակ կուռքերն ու ֆալ֊ 

լիկ արձանիկները (տախ. 20, նկ. 29—31), ո ֊ 

րոնց վրա սակաչն գերակշռում է դրի աշխա-

տանքը։ Հաշվի առնելով աչն հանգամանքը, որ 

դրանք մանրակրկիտ կերպով նկարագրված են 

մասնագիտական գրականութչան մեջ՝*, հարմար 

ենք գտնում շրջանցել ղրանց նկարագրութչոլնը, 

կանգ առնելով քարի ձեռք բերման եղանակների 

վրա։ Աչդ մասին կարելի է մոտավոր պատկե-

րացում կազմել, դատելով քարհանքերի վրա 

պահպանված հնագուչն հետքերից։ Դրանց ոլ-

սումնասիրութչունը ցույց է տալիս, որ քարը 

ձեռք է բերվել ինչպես մետաղյա սեպերի, ա յ ն ֊ 

պես էլ փայտի, ջրի ու կրակի օգնությամբ։ Այս-

պես, Արգիշտիխինիլի քաղաքի արևմտյան ամ-

րոցի միջնաբերդի պեղումների ընթացքում բաց-

լց Լ. Ա. Մւսրսւիասյան, Ուշ բրոնզեդարյան բնակա-

վայրեր..., էջ 32—331 Խ. ՍւսսվԼ] յաէ, Հին Հայաստանի 

կուլտուրան, հատ. 2, Երևան, 1941, էջ 116—117։ С. А. ЕСй-

ян, Каменная статуэтка из Шамшадина, СА, №1,1969, 
стр. 269—270. 

վեցին լայն, բավական երկարություն ունեցող 

սանդուղքներ։ Դրանցից մի քանիսը անցել են 

ժայռերի վրա յով, որոնք հանդիսանալով, բնա-

կան արգելք, վերացվել են ուրարտացի քարա-

գործների կողմից մետաղյա խոշոր սեպերով 

ճեղքելու եղանակով, որն ամենևին չի տարբեր-

վում ժամանակակից եղանակից։ նույն քաղաքի 

արևմտյան ամրոցի հյուսիսային մասում գտնվող 

քարհանքում (բազալտ), երևում են սպիտակ 

փառով ծածկված ժայռաքարեր (նախաուրար-

տական եղանակն է ) , որոնց վրա գործիքի ոչ մի 

հետք չկա։ Դրանց կողքին պարզորոշ երևում են 

մեր օրերում հանված քարերը, որոնք նախորդ-

ներից տարբերվում են ինչպես գույնով (բացա-

կայում է սպիտակ փառը), այնպես էլ մշակման 

հետքեր՛ով (պարզ երևում են սեպերի հետքերը)։ 

Ելնելով այս դիտողություններից հավանական է 

ենթադրել, որ քարը այդ հեռավոր ժամանակնե-

րում ճեղքվել է փայտի օգնությամբ, այսինքն՝ 

կիրառվել է հին եգիպտացիների մոտ գոյություն 

ունեցող տեխնիկան։ Այդ կատարվում է հետևյալ 

կերպ։ ժայռի մեջ առաջացած բնական ճեղքե-

րում, բոլոր կողմերից տեղադրվում են հաստ 

ճյուղերից սեպեր, որոնք հագեցվում են ջրով։ Տու-

րը ներծծվելով փայտի մեջ ուռեցնում է այն։ Ալս 

գործողության կրկնման հետևանքով քարը ճեղք-

վում է։ Բացառված չէ, որ մարդը քարը ճեղքել է 

կրակի, ջրի և փայտյա լծակների օգնությամբ, ինչ-

պես և փշրել է քարից պատրաստված կացին-մոլր՛ 

ճերով։ Այս ենթադրությունը որոշ չափով հաս-

տատվում է Ռեսլերի՝ Կի լիկ-դա ղի քարհանքում 

կատարած պեղումների արդյունքներով։ Այդտե-

ղից ուսումնասիրողը հայտնաբերել է դիորիտից 

և պորֆիրից պատրաստված կացին֊մ ոլրճե ր, 

որոնք ճշտորեն կրկնում են Կողբի աղի հանքից և 

Մեծամորում հայտնաբերված կացինների ձևերը՝3։ 

Քարե կացին֊մոլրճեր են օգտագործել քար-

հանքերում և հին եգիպտացիները։ Դրա ապա-

ցույցներն են այն բազմաթիվ կացինները, որոնք 

հայտնաբերել է Կարտերը Բ՛երեի քարհանք ե-

րում։ Նույն եզրակացությանն է հանգում և է ն ֊ 

գելբախը, որն ուսումնասիրելով գրանիտի և կը-

վարցի ձեռք բերման հնագույն, տեխնիկան, 

գրում է, որ դրա համար օգտագործվել են ծանր դո-

լևրիտային բազալտից պատրաստված կա ցին-

19 Я. И. Гуммель, Археологическая разведка па 
Килнк-даге, Изв. АЗ ФАН СССР, 1938, № 2, стр. 19. 
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նկւը ե գրերը20, Ավարտելով կետա-հարվածային 

եղանակով պատրաստված նյութերի ուսումնա-

սիրությունը, նկատենք, որ նույն տեխնիկան ղո-

յություն ւունի նաև քարից պատրաստված կամերի 

վրա, որոնց վաղագույն նմուշներից մեկն է Գո-

րիսի շրջանից հայտնաբերվածը (տախ. 20, նկ. 

3 3 / ՝ ։ 

Հ ղ կ մ ա ն ե շ ա ղ ա փ մ ա ն ե ղ ա ն ա կ Այստեղ 

մտնում են սարդիոնից և ագաթից պատրաստված 

ուլունքները (տախ. 20, նկ. 34), բազալտից և 

մարմարից սարքված գուրզերը (տախ. 20, նկ. 

'Հ2 — 26), այսպես կոչված՝ մարտական կացին-

ները (տախ. 20, նկ. 20—22), քարից պատրաստ-

ված իլիկի գլուխներն ու անիվ/։ մոգելները և 

այլ նյութեր։ Թվարկված իրերից ուլունքները 

ունեն կլոր, գլանաձև, բազմանիստ, /ռոմբաձև 

տեսք։ Նրանց մակերեսները հղկված են ծայր 

աստիճան վարպետությամբ, իսկ կենտրոնական 

մասում ունեն անցք, արված երկկողմ կամ միա-

կողմ շաղափման եղանակով։ Ուսումնասիրելով 

Կովկասից և Անդրկովկասից հայտնաբերված 

կիսաթանկարժեք քարերից պատրաստված ու-

լունքները, հանքաբան Գ. Գ. Լեմմլեյնը ցույց կ 

տալիս, որ զարդերի այդ տեսակը պատրաստելու 

համար, մարդը կիրառել կ հետևյալ գործողու-

թյունները. 1, կոպիտ հարզարումով քարին տալ 

ապագա առարկայի տեսքը 2. անցքի շա ղավ։ ում 

3. իրին տալ վերջնական տեսք հղկման եղանա-

կով 4. կոկում և փայլեցում։ Ընդ որում, ուսում-

նասիրողը գտնում է, որ անցքերը, որոնք 

բացված են միակողմանի (այս դեպքում ուլունքի 

անցքի հակառակ կողմում անզեն աչքով նկատ-

վում կ վ,ոքբիկ ծլեպվածք, որը առաջացել է շա-

ղափի ճնշման տակ, անցքր բացելու ժամանակ) 

և երկկողմանի (նման ծլեպվածք չկա, իսկ անցքը 

կենտրոնական մասում փոքր-ինչ նեղանում կ 

կամ երբեմն էլ անցքերը ճշտորեն իրար չեն համ-

ընկնում) ծակման եղանակով, արված են աղեղնա-

ձև գործիքի օգնությամբ, որին ամրացվել է մե-

տաղից ամրացված խողովակը, Խողովակի ծայ-

րին ամրացվել է կայծքարը, կորունդը, հղկաքա-

րը (նսւժդակ), հետագայում՝ ալմազը, որը ներ֊ 

м А. Лукас, Материалы и ремесленные производ-
ства древнего Египта, М„ 1958, стр. 128—129. 

21 С. А. Есаян, А. Н. Шагинян, Археологические 
находки в Зангезуре, СА, № 3, 1962. стр. 199—201. 
Վ. Բդոյանը այն համարում է հանքաքար մանրացնող ղ.ւր. 

ծիք։ Տե՛՛ս 4 . Բդոյան, նշվ. աշխ., կ 398։ 

մուծվել է Հնդկաստանից22։ Ահա այսպիսին է ե ֊ 

զել բրոնզե զար յան մարզոլ շ աղափը, որը մինչև 

վևըջին ժամանակներս պահպանվում էր Մեզրիի 

շրջանում (տախ. 20, նկ. 16)™, Նման շաղափնե-

Ը Ը ւ ինչպես երևամ է բուրգերի վրա պահպան-

ված նկարներից, լայնորեն օգտագործում էին և 

հին եդիպտացիներլ։ (տախ. 20, նկ. 15)ս, Հավա-

նական է ենթադրել, որ րրոնդի դարաշրջանում 

օգտագործվել են և սկավառակաձև շաղավւներր, 

որոնք հարմար են հատկապես մեծ անցքեր բա-

ցելու ժամանակ։ 

Աշխատատար գործողություն է և քարի հըղ-

կումը։ Ավելորդ չէ նշել, որ ավստրալիացիները 

քարը հղկում էին մեկ այլ քարի հետ շվւելոլ 

եղանակով, օգտագործելով ավազը և ջուրը1", մի 

հանգամանք, որն առկա է նաև Անդրկովկասի 

տարբեր վայրերից հայտնաբերված ուլունքների 

վրա։ Հղկման այս եղանակը կիրառվել է նաև 

միջնադարյան ակնագործների կողմից, որի վը-

կայությանը մենք գտնամ ենք գրավոր աղբյուր-

ներում։ Այսպես, Ալ-Բիրոլնին (10 — 1 1 ֊ բ դ դգ.) 

նկարագրելով ուլունքների հղկման տեխնիկան, 

գրամ է, որ այգ դործողաթյանը կատարվում էր 

կամ պտտվող անիվի վրա, (ինչպես, օրինակ, 

այդ նկատվամ է ուլունքների չորրորդ տեսակի 

վրա, ըստ Լեմմլեյնի դասակարգման) կամ էլ 

կաշվե տոպրակների մեջ։ Ընդ որում, շարու-

նակում է Բի բունին, հղկման առաջին եղանակի 

դեպքում, ուլունքի մակերեսին մնում են զուգա-

հեռ գծիկների հետքեր, իսկ երկրորդ դեպքում, 

•ուլունքները երկար ժամանակ մնալով կաշվե 

տոպրակների մեջ, շփվելով իրար և կաշվի հետ, 

չեն ունենում նման հետքեր և նրանց եզրերը ա-

վելի կլոր են լինում™, Բացառված չէ, որ ուլուն-

քը կարող է հղկված լինել և խոնավ ավազի մեջ 

պտտեցվելով։ 

Համամիտ լինելով Գ. Գ. Լեմմլեյնի հե տ ու-

լունքների պատրաստման հարցում, դժվար է 

համաձայնվել նրա այն ենթադրության հետ, թե 

21 /'. /'. Лемлиейн, Техника сверлении каменных 
бус., стр. 22—28. 

2 3 Ч. է ՐդոյաՏ, նշվ. աշխ., կ 403, նկ. 7, 
ы ՇհսրԱտ Տաջըր Е. յ. Но1туаг(1 ՅՈՃ А. /?. НаЧ, 

"եշվ. աշխ., ՛Ակ. 113—113, 
23 М. О. Косвен, Очерки истории первобытной куль-

туры М„ 1957, стр. 49—50. 
20 Г. Г. Лемлиейн, Минералогические сведения Би-

рунн, М.—Л.; 1950, стр. 120. 
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ուլունքների մեծամասնությունը Անդրկովկաս է 

ներմուծվել Առաջավոր Ասիայից, Եգիպտոսից, 

Արաբիայից և այլ երկրներից։ Ամենից հավանա-

կանր այն է, որ «դամբարաններում մեծ քանա-

կությամբ հանդիպող ուլունքները արտադրվել 

են տեղում, որր և հաստատվում է անալիղների 

ար գյո ւ ն բ ն ե ր ո վ» 27 ։ 

Այնուամենայնիվ, մենք լենք ժխտում ներ-

մուծման վւաստբ, որր տեղի է ունեցել նվագ լա-

վւերովլ Այգ է վկայում անկասկած Խոջալիի 

դամբարաններից մեկում հայտնաբերված Ասո-

րեստանի թագավոր Ադադնիրարի առաջինի 

անունբ կրոդ ուլունքը ( մ . թ. ա. 1310— 

1281 թթ.), որը հայտնաբերվել է Ռեսլերի կող-

մից'*՝՝։ Սակայն այստեղից լպետք է եզրակացնել, 

թե Լայաոտանր հարևան երկրներից միայն ներ-

մուծել է տարբեր տեսակի իրեր, որոնց թվում և 

ու լուն քն երր ւ նման ենթադրությունը կլինի սխալ և 

միակողմանի։ Կարելի է ենթադրել, որ Հայաս-

տանից նույնպես արտահանվել են տարբեր տե-

սակի բարեր, որոնց մեջ առաջնակարգ տեղը 

ւդատկանել է վանակատին։ Այսպես, Մորգանը 

պեղումներ կատարելով հնադռւյն քաղաքակրթու-

թյան տարբեր կենտրոնն երում, դրում է. «Արա֊ 

գածյան վանակատր հանդիս/ում է էլամի, Պաշտ֊ 

Է-Կոլխի, Լուրիստանի և ընդհանրապես ողջ Իրա-

նական հարթավայրի արևմտյան մասի հնադռւյն 

մշակութային շերտերումս29« 

Քարագործության բարձր վարպետության ար-

գասիք են նաև գուրզերի քարե ծայրակալները։ 

Իրոք, ինչպես ցույց է տալիս Ս. Ա. Սեմյոնովը, 

աղեղնաձև շաղափով գլաքարի վրա 20 մմ տրա-

մագծով և 40 մմ խորությամբ անցք բացելու 

համար պահանջվել է հինդ ժամվա անընդմեջ և 

դժվար աշխատանք™՝։ Եթե դրան ավելացնենք 

նաև այն աշխատաժամանակը, որն անհրաժեշտ 

է եղել քարը կտրելու, նախնական տեսք տալու, 

հղկելու և կոկելու համար, ապա դժվար լի լինի 

համոզվել, որ դուրդ պատրաստելու համար ան-

հրաժեշտ է եղել ոչ միայն երկարատև, համբերա-

տար աշխատանք, այլև՝ մասնագիտացված գոր-

ծիքներ ու հմուտ ձեռքեր։ 

27 Հ. Լ. 11՜նւս<յա1| ա ն յ ա ն , 4'ամր արանների պեղումները 

V ոլովինոյում..., էշ 541 

Գտնվում Է պետական Էրմիտաժում, զուրք № 1660У։ 

ОАК, 1895, Т. V, стр. 49. 
շ,յ Жак де Морган, Доисторическое человечество. 

М,—Л., 1926, стр. 272. 
30 С. А. Семенов, V/* шг1"• • 4ք "3, 

Իրենց նրբագեղությամբ գուրզերին չեն զի-

ջում, այսպես կոչված, մարտական կացինները, 

որոնք, ի տարբերություն հանքահորերոլմ հայտ-

նաբերված կոպիտ, զանգվածեղ կացինների, 

աչքի են ընկնում պատրաստման ծայր աստի֊ 

Աան կատարելությամբ։ Սրանք աչքի են ընկնում 

Իրենց փոքրիկ չափերով (սովորաբար 8 —16 սմ 

միջև) և պատրաստման վարպետոլթ յամ բ (նախ-

նական կետա-հարվածային եղանակ, կոթառի 

շաղավւում, վերջնական տեսքի ստացում հըղ-

կմամբ և կոկմամբ)։ Ուշագրավ է այն, որ նման 

կացինների աշխա տա բերանն երր հազվադեպ են 

աշխատանքի հետքեր կրում (այդպիսին է Թեղու՛ 

տի էնեոլիթ յան բնաւ/ավայրից հայտնաբերվա-

ծը)*՝։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքները, 

(պատրաստման դժվարություն, վարպետություն, 

աշխատանքի հետքերի սակավություն, փոքր չա-

փեր), ինչպես և համեմատելով հանքագործական 

կա ցին ֊մուրճերի հետ, (դրանց մեծաքանակու-

թյունը և պատրաստման անփութությունը խոսում 

է այն մասին, որ այդպիսիք կարողացել է պատ-

րաստել ամեն մի համայնական), լի կարելի գե-

րադասություն չտալ մեծ մասամբ բոկոտման 

եղանակով պատրաստված խոշոր կացիններին, 

որոնք հարմար են ինչպես տարատեսակ աշխա-

տանքներ կատարելու, այնպես էլ կռվելու հա-

մար։ Հետևաբար ուսումնասիրվող ժամանակա-

շրջանում գործածվել են քարից պատրաստված ե ֊ 

բեք տեսակ կացիններ. 1. բոկոտման եղանակով 

մշակված կոպիտ կացիններ, որոնք պատրաստ-

վել են յուրաքանչյուր համայնականի կողմից և 

օգտագործվել են առօրյա աշխատանքներում 2. 

կետա-հարվածային եղանակով պատրաստված 

կացիններ, որոնք ունենալով մամլիչ- մուրճի 

նշանակություն սակավ են հանդիպում։ 

նշենք, որ նման կացին պատրաստելը դժվար է 

եղել։ Ինչպես ցույց է տալիս Ս. Ա. Սեմյոնովը, 

250 — 300 գր. ծանրություն ունեցող քարե մուրճով 

1 ժամ աշխատանքի ընթացքում հեռացվում է 

30—35 գր. բազալտափոշի։ Ինչ վերաբերում է 

մարտական կացիններին, ասլա պետք է նշել, որ 

համեմատելով դրանց վրա ծախսված աշխատան-

քը նրանց չափերի և օգտավետության հետ, 

դժվարանում ենք համաձայնվել նրանց «մար-

տականս դերի հետ, որն ավելի տարակուսելի է 

դառնում, երբ հաշվի ենք առնում նաև գուրզերի 

վերաբերյալ արված դիտողությունները։ Այստե-

Յլ Այո մասին մեղ տեղեկացրել է Ռ. Մ. Բ՚որոսյանըւ 
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զից ,քենբ ավելի 2ռւտ հակված ենք մալա,ական 

կացինները, ինչպես և գուրզերը32 դիտել որպես 

իշխանության խորհրդանիշ, Թերևս այս ենթա-

դրության օդտին կ խոսում և Թեշոլբ աստծո ար-

ձանիկը, որի ձեռքի գուրզը և կացինը ամենևին 

չեն տարբերվում վերը նկարագրվածներից, Ելնե-

լով արված դիտողաթյուններից, ենթադրում ենք, 

որ նշված զենքերը պատկանել են տոհմական 

ավագանուն, որբ հետագայում դրանք ւիոխաբի-

նեց մետաղից պատրաստված տարատեսակ փոք-

րիկ նրբագեղ սակրերով. Նկատենք, որ այդպի-

սիք ունեցել են և պաշտամունքային նշանակու-

թյուն՛՝, 

Վեր/ին իրը, որբ նույնպես դասում ենք եր-

րորդ խմըի մեշ՝ կաղապարն է, Ուսումնասիրու-

թյունները ցույց են տալիս, որ կաղապարների 

պատրաստումը բավական դ,/վար կ եղել. Այն 

կատարվել կ հետևյալ կերպ3*. Անհրաժեշտ մե-

ծության քարե սալիկ պատրաստելու համար, 

նշված գծով, շազաւիով սկսել են ծա/լել այն, որից 

հետո հասցնելով թեթևակի հարվածներ, կոտրել 

են քարը բացված անցքերի ուղղությամբ, (քս-

տացված անհարթությունները վերացնելու հա-

մար, քարը հղկվել կ հատուկ քարասալի վրա, 

որից հետո հղկման են ենթարկվել ապա դա կա-

ղապարի երկու կիսյակները իրար շփելով. Վեր-

ջնականապես հարթեցնելով դրանք, վարպետը 

մետաղե սուր գործիքով գծագրել կ ապագա իրը։ 

Ընդ որում դա կատարվել կ մեծ ճշտությամբ, ո ֊ 

րից ելնելով Ի. Տ. Չերնյակովը ենթադրում կ, թե 

նման ճշտություն արհեստավորը կարող կր ըս-

Անտարակույս զենք (Րոէո") են Հանդիսացել այն 

իւոշոր քարե դնդերը, որոնք շաղափված լինելով երկու կող-

մից, կենտրոնական մասում ունեն նեղացող անցք (տախ. 

20, նկ. 25), Այդպիսիք ամրացվելով պարանով կամ կաշե-

փոկով ունեցել են մեծ էֆեկտիվություն. Բացառված չէ, որ 

այս ղենքատեսակր արտադրված լինի մասսայաբար։ 
33 Л. Փ. Лосев, Античная мнфилогия ո ее историче-

ском развитии, М., 1957, стр. 114—129. 
34 И. Т. Черняков, Техника изготовления литейных 

форм и металлических изделий в Северном Причерно-
морье в эпоху поздней бронзы, «Памятники эпохи брон-
зы юга Европейской части СССР». Киев, 1967, стр. 
179—184. 

տանալ միայն հատուկ չաւիիչ գործիք ների օգ-

նությամբ։ Չժխտելով չափիչ գործիքների առկա-

յությունը, մենք հակված ենք ենթադրելու, որ այդ 

ճշգրտությունը կարող կր ստացվել և ավելի դյու-

րին եղանակով, այսինքն՝ վարպետը խտղելով 

կիսյակի վրա ապագա իրի ո։րվագծերր, ներկել 

կ դրանք և ա и լ ա պատճենահանել հակառակ կիս-

յակի վրա։ Այս գործողություններից հետո ար-

հեստավորր սկսել կ քարի մեշ պատրաստել ան-

հրաժեշտ խորությունր։ Ընդ սրում, եթե իբր չի 

ունեցել մեծ հաստություն (դաշույնի շեղբ, հարթ 

տապարիկ և այլն), ապա անհրաժեշտ խորոլ-

թյունր ստացվել կ գրի օգնությամբ, իսկ եթե իբր 

պետք կ ստացվեր բավականաչափ հաստ, ապա 

գործադրվել կ գայլիկոնը. Նկատենք, որ դրով 

վարելր հատուկ վարոլևտոլթ յոլն և գգոլշոլթ յուն 

կ պահանջում, քանի որ նույնիսկ թեթևակի ճեղ-

քըվածքն իսկ կարող կ փչացնել ողջ կաղապարը։ 

Այս հանգամանքը առավել ցայտուն կ նկատվում 

վերը հիշատակված Գանթիադի գյուղից հայտ-

նաբերված սակրի կաղապարի վրա։ Նշված օրի-

նակի կոթաոի մասում պարդ երևում կ շաղափե-

լռւց մնացած երեք անցք, որոնք ծեփված և հար-

թեցված են բրոնզով ու երկաթովւ Այս բոլորից 

հետո առաջացած խորդուբորդությունները, ան-

հարթությունները վերացվել են խոնավ ավագով 

կամ այլ հղկանյութով շփելով. Նույն վայրից 

հայտնաբերված սակրի մեկ այլ կաղապար կո-

տըրված լինելով դեռևս ուշ րրոնղի դարաշրջա-

նում, կպցվել է բրոնզե և երկաթե սեպերի 

օգնությամբ, որը ցույց կ տալիս կաղապարի 

պատրաստման դժվարությունը։ 

Հանրագումարի բերելով քարից պատրաստ-

ված տարատեսակ իրերի պատրաստման եղա-

նակների ուսումնասիրությունների արդյունքները, 

տեսնում ենք, որ բրոնզի դարաշրջանում մետա-

ղի մուտք գործելը տնտեսության մեջ չի հան-

գեցնում քարի գերի անկմանը։ Ընդհակառակը, 

նախկին գործիքների ու զեն քատեսակների կող-

քին հանդես են գալիս նորերը, որոնց մուտք 

գործելը կենցաղում պայմանավորված էր տնտե-

սության առաջատար ճյուղերի ընդհանուր զարգա-

ցումից բխող պահանջներով։ 
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Բրոնզեդարյան կացարանների ուսումնասի-

րության ընթացքում պարդ երևում է, որ 1. կա-

ցարանների գերակշռող մեծամասնությունը պա-

րունակում է առօրյա երկրագործական կամ ա ֊ 

նասնապահական աշխատանքների համար նա-

խատեսված առաջին անհրաժեշտության այնպի-

սի գործիքներ, ինչպիսիք են աղորիքները, սան-

դերն ու սանդկոթերը, մանգաղների ներդիրները, 

քերիչները, դանակաձև շեղբերը, իլիկների գը-

լախները և այլն։ 2. Որոշ կացարաններում 

դրանց կողքին առկա են և այնպիսիները, որոնք 

չունենալով անմիջական անհրաժեշտություն առ-

օրյա աշխատանքների համար, պատրաստված 

են մեծ խնամքով (գուրզերի քարե ծայրակալ֊ 

Ներ, այսպես կոչված, մարտական կացիններ, 

կադապարներ և այլն)։ Արանիդ հետևում է, որ 

երկրագործությամբ և անասնապահությամբ ըղ-

ր. աղվող յուրաքանչյուր տնտեսություն ինքնու-

րույն կերպով մշակում էր ոչ միայն տըն-

տեսոլթ յան այդ ճյուղերից ստացվող արդյունք-

ներր (մթերքների պատրաստում և այլն), այլև՝ 

հարակից տնայնագործական արհեստների պի-

տույքները (կաշեգործություն, մանածագործու-

թյուն)։ Ինչպես վերը տեսանք, ամեն մի ընտա-

նիք ունենալով աշխատանքի դարավոր փորձ, 

ինքն է ր ավար ար ել իր կարիքները։ Այս տեսա-

կետից առանձին հետաքրքրություն են ներկա-

յացնում Հէեյթո ւնի նեոլիթյան բնակատեղիի պե-

ղումների արդյունքները։ Այս բնակավայրի 30 

միատեսակ բնակարաններից 27-ում զբաղվել են 

կաշվի մշակմամբ, իսկ 20-ում՝ առաջին անհրա-

ժեշտություն ունեցող քարե գործիքների պատ֊ 

րաստմ ամբ] ։ 

1 В. М. Массой, Метод палеоэкопомнческого анали-
за и археологии, КСИА, 1971, № 127, стр. 5. 

Զարգացման այլ ուղի է անցել մետաղագոր-

ծությունը։ Ծագելով ու հաստատվելով իբրև ար-

հեստ մ. թ. ա. 6 — 4-րդ հաղ., մևտաղահանոլ-

թ յոլն֊մետաղամշակութ յունը հաստատուն ա ֊ 

ռաջընթաց է ապրում բրոնզի դարաշրջանում2, 

որի ընթացքում հանդես են դալիս հանքավայրե-

րով հարուստ շրջաններից տասնյակ կիլոմետրե-

րով հեռու գտնվող երկրորդական մետաղագոր-

ծական օջախներ։ Դրա լավագույն վկայությունն 

են Շենզավիթը, Գառնին, Մոլխաննաթ֊թափան, 

Քյուլ-թափան և այլ վաղ բրոնզեդարյան բնա-

կատեղիներ, որոնցում առկա են մետաղագոր-

ծական արհեստանոցներ։ Վերջիններս խիտ 

ցանցով են ծածկում Հայաստանը ուշ բրոնղի 

դարաշրջանում։ Այս ժամանակաշրջանին պատ-

կանող արհեստանոցներ հայտնի են Լճաշենից, 

Մեծամորից, Լենինականից, Կ արմիր֊ բլուրից և 

այլ վայրերից, որը և խոսում է մետաղյա իրերի 

աճող պահանջարկի մասին։ Այդ են մատնանշում 

և մետաղյա իրերի ՛ո՛ւսումնասիրությունների ար֊ 

ղյոլնքները։ Վերջիններս ցույց են տալիս, որ 

բրոնզեդարյան մետաղագործության զարգացման 

ընդհանուր ուղղվածությունը արտահայտվել է 

թողարկվող արտադրանքի արտադրությունն ընդ-

լայնելու և կատարելագործելու, ձևերը բարեփո-

խելու, մետաղի քիմիական կազմությունը բարե-

լավելու ուղիով։ Վերջինս արտահայտվում է 

տարբեր մետաղների ու համաձուլվածքների 

հատկությունների աստիճանական ճանաչումով։ 

Դեռևս էնեոլիթում, մետաղագործը, թերևս 

ծիսական նպատակներով օգտագործելով մը-

կընդեղ պարունակող հ անքամ արմ ինները, կարո-

ղանում է հետագայում աստիճանաբար ճանաչել 

2 Հ . Ա, Մարտիասյան, 11*. Ս՝. Թոասյան, նշվ. աշխ., 
էչ 59—60։ 

— VI •— 



դրանց դրական և բացասական հատկո։թյո,ն֊ 

նԼբը, որը և ստիպում է նրան փնտրել որակա-

վորող նոր հանքամարմիններ, Այս որոնումնե-

րով էին ըստ երևույթին պայմանավորված պը֊ 

ղնձա֊կապարային, ծարիրա֊պղնձային համա-

ձուլվածքներից պատրաստված որոշ իրերի երևան 

դալը, Երկարատև որոնողների արդյանբները ի 

վերջո մետաղագործին հանդեցնամ են անագա֊ 

բրոնղի գյուտին։ Մետաղագործության դարգաց֊ 

ման բարձր մակարդակի մասին են խոսում նսւև 

հանքահանս։ թ յան ^ հանքահարստացման հետ 

կապված աշխատանքների բարդոլթյոլններր։ Լ՚նդ 

սրում, մետաղագործությունը վաղ բրոնղի դարա-

շրջանում այնքան էր զարգացած, որ համք և 

ոլատրաստի արտադրանք է արտահանել հեռա-

վոր երկրներՅւ 

Այս վ։ աստ երր ցույց են տալիս, պւ մ. թ. ա. 

Յ ֊ ր դ հազ. արդեն մետաղագործական արտա-

դրանքը մասսա յա էլան,սն ալով, անջատվում Է երկ֊ 

րազործութ յունից ու անասնապահությունից, 

1'րոք, եթե մետաղագործությանը անջատված չը-

լիներ երկրագործությունից ու անասնաւգահա-

թյունից, ապա մեզ համար անհասկանալի կը֊ 

մնար արդեն վաղ բրոնղի զարաշբջանում հան-

գես եկած առաջնային և երկրորդային մետաղա-

գործական օջախների առկայության ւիաստը։ 

Վերջիններս ցույց են տալիս, որ մետաղագործ 

արհեստավորը ձգտելով բավարարել մետաղե 

նյութերի աճող պահանջարկը, ստիպված Էր 

հումք հայթայթել և բավարարել սպառողին։ 

Ավելին, արտադրելով մասսայական սպառողի 

համար, արհեստավորը ամենայն հավանակա-

նությամբ ինքն Է ւի ո խ ան ա կ ել իր արտ ա դրանքր։ 

Արդյոք" այդ չեն վկայում արդեն վաղ բրոնզի 

զարաշրջանից գանձերի ձևով հայտնաբերված 

տարատեսակ զենքերն ու գործիքները, որոնք 

կարող Էին հանդիսանալ մետաղագործ-առևտրա-

կսւնի սեւի ականոլթ յան ը։ Այս տեսակետից հե-

տաքրքիր Է այն հանգամանքը, որ տարբեր մա֊ 

մ անակաշրջանների պատկանող նման ղանձե-

րոլմ (Զրաշեն, Ալավերդի, Ախ թալա, Մելաանի) 

մաշված հին գործիքը գտնվում Է նորի հետ, որն 

ըստ երևույթին ցույց Է տալիս, թե «գնորդը» մե-

3 А. А. Иессен, 1\ вопросу о древнейшей металлур-
гии на Кавказе. А. А. Мартиросян, Армении в эпоху 
бронзы н раннего железа; Е. Н. Черных, История древ-
нейшей металлургии Восточной Европы; Н. Б. Янков-
ская, Некоторые вопросы экономики ассирийской дер-
жавы, ВДИ, 1956, № I, 

տաղագործին տալով հին, երբեմն կոտրված զեն-

քերն ու գործիքները, ղրանց փոխարեն ձեռք Է 

բերել նորը, արհեստավորին տալով ինչպես ու-

նեցած անպետք գործիքը, այնպես Էլ որևէ հա֊ 

վասարակշռող, լրացուցիչ աս/բանք։ Բոլոր 

դեպքերում այս ենթադրությանը իր վերջնական 

պատասխանր կստանա ապագա պեղումների րն-

թացքում։ Բայց բերված վւաստերբ ցույց են տա-

լիս, որ վաղ բրոնղի զարաշբջանում արդեն առ-

կա է աոանձին մ ետ աղա գործ-արհ եստ ավորր։ 

Մետաղագործաթյանը անջատված լինելով տնա-

յին արտագրության ոլորտից, դարձել էր ինքնու-

րույն արհեստաճյաղ, քանի որ միայն տվյալ 

գործի մասնադետլ։ ունենալով խոշոր փորձ, կա-

րող էր իրագործել նման բարդ աշխատանքներ։ 

'հա ավելի ցայտուն է արտահայտվում ոսկերչա-

կան արտադրանքի պատրաստման եղանակները 

ուսումնասիրելու ընթացքում։ Դեռևս վաղ բրոնզի 

զարաշբջանում գոյություն ունեցող կոման, ձուլ-

ման, փորագրման և լարապա տ րաստմ ան եղա-

նակները, միջին բրոնզի ղարաշրջանամ լրաց-

վում են այնպիսի բարդ նորույթներով, ինչպիսիք 

են մանրարոլքը, ընդելուզումը, հատիկավոր զար-

ղանախշր, դրվագումը, դրոշմումը, գլանումը, 

զարգամ ում ը և այլն, որոնք լայն տարածում են 

ստանամ ուշ բրոնղի դարաշրջանում։ Վերջինս 

մարդկությանը ժաոանղոլթյոլն թողեց ոչ միայն 

բրոնզի բոլոր համաձուլվածքների խոր ճանաչո-

ղությունը, այլև հայտնագործեց մետաղներից կա-

րևորազոլյնը՝ երկաթը, Զարգացման նման ըն-

թացքը ցույց է տալիս, որ մետաղագործությանը 

կրել է ժառանգական բնույթ։ Ունենալով դարա-

վոր աշխատանքային փորձ, մետաղագործը ուշ 

բրոնզի դարաշրջանում այնքան է ընդլայնում ար-

տագրանքի թողարկումը, որ նրա որոշ մասը միջ-

ցեղային փոխանակության միջոցով հասնում է 

մինչև Իրան, Բ՛ալիշ, Վրաստան, Դաղստան, Հյու-

սիսային Օսեթիա, Ուկրաինա և այլ երկրներ։ Իսկ 

ղւ-յ կարող էր իրագործել միայն բարձր դարգաց֊ 

ման հասած հ ա սարակութ յուն ը. Անտեսել այս 

երևույթներր կամ ժխտել դրանց գոյությունը, 

կնշ-անակե անհասկանալի թողնել ուրարտական 

մետաղագործությանը հատուկ նուրբ շինվածքների 

առկա յաթ յուն ը, որը մեծածախ առևտրի պայման-

ներում հասնում էր մինչև էտրուսկների երկիրը։ 

Համանման պատկեր է ուրվագծվում և խե-

ցեգործության բնագավառում, որը բնականաբար 

պայմանավորված էր արտադրողական ուժերի 

հետագա զարգացմամբ։ Հասկանալի է, որ տըն-
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տ ե и ո ւ թ յ ան աոաջատար ճյուղերի աոաջրնթացր 

նպաստելով հավելյալ մթերքների առաջացմանը, 

մեծացնում կ ե ղրանց պահելու, մշակելու, կու-

տակելու անհրաժեշտությունը, որր և հղոր խթա-

նիչ հանդիսացավ խեցեգործության զարգացման 

Համարէ Սպիներ որոնելով արտադրանքի թողար-

կումը արագացնելու և որակր բարձրացնելու հա-

մար, ր ր ո է տ ր վազ բրոնզի դարաշրջանում արդեն 

ծեէիածո եղանակից աստիճանաբար անցում կ 

կատարում պատրաստման ձգման եղանակին, ո ֊ 

րր պայմանաէէորված կր տակդիր-սկավաոակի, 

ձեոբի և ապա ոտբի ուժով գործող դուրգի երևան 

դալով է Մուտբ գործելով տնտեսության մեջ, դուր-

գը Հեղաշրջում առաջացրեց բրուտագործության 

ասպարեգոէմ արագացնելով արտադրանքի թո-

ղարկումն ու բարձրացնելով որակըէ Իսկ դա ար-

դեն նշանակում կ, որ ի/եցանոթների պատրաստ-

Ոէմր կնոջից անցել կ տղամարդու ձեռքը և բ ր ֊ 

բու տ ադործու թ յունր դարձել կ ինքնուրույն ար-

Հեստաճյուղ, որով առանձին ընտանիքներ կին 

մասնագիտանում։ Վերջինս արտահա յտվո։մ կ 

նրանով, որ արդեն վաղ բրոնզի դարաշրջանում, 

բրուտագործության ասպարեզում մենք տեսնում 

ենք տարատեսակ խեցանոթների մասսայական 

արտադրություն, որր բնորոշվում կ շքեղությամբ, 

նրբությամբ և դեպի պարզեցում գնացող դար-

դանախշերի ստացման վարպետությամբ։ Իսկ 

այդ բոլորր լկր կարող ստացվել տնայնագործա-

կան եղանակով։ Դրա լավագույն ապացույցներից 

մեկն կ Հանդիսանում կոպիտ խոՀանոցային խե-

ցեղենը։ Վերջապես այդ են վկայում և վառարան-

ների կառուցվածքում կատարված բարեփոխու-

թյունները որոնք ուղղված լինելով թրծման հը֊ 

րապարակի տարողության մեծացմանը, առաջ են 

բերում ջերմության բարձրացման ու նրա հավա-

սար տեղաբախշման նպատակին ծառայող օժան-

դակ ճյուղավորումներ։ Հետևություն. բրուտա-

գործությունը վերածվելով ինքնուրույն արՀես֊ 

т աճ յո լ ղի, զարգացել կ խորը մասնագիտացման 

ուղիով։ Իրոք, եթե ընդունենք, որ յուրաքանչյուր 

տնտեսություն իր կարիքները բավարարել կ ինք-

նուրույն կերպով, ապա անՀասկանալի կ մնում 

առաջին հերթին խեցեգործության զարգացման 

րնդհանոլր ուղղվածության տրամաբանական կա-

պը (արագացնել և կատարելագործել արտա-

դրանքի թողարկումը, դուրգնի երևան գալը, վա-

ռարանների կատարելագործումը), շքեղ և խո-

հանոցային խեցանոթների պատրաստման հըս-

կայական տարբերությունը, առանձին կացարան-

ների՝ ակնահայտորեն բրուտներին պատկանելոլ 

վէաստը (օր. Դաոնիի բնակատեղին) և այլ հար-

ցեր։ Ասվածից երևում կ, որ խեցեգործությունը, 

ին>պես և մետաղագործությունը, դեռևս վաղ 

բրոնզի դարաշրջանում անջատված էինելով եր-

կրագործությունից ու անասնապահությունից, ար-

տադրել կ մասսայաբար՝ ընդհանուր սպաոոդի 

համար։ Սակայն, ի տարբերություն մետաղագոր-

ծությունից, խեցեգործական արտադրանքը տա-

րածման ավելի նեղ շրջանակներ ուներ։ 

Նույնը կարելի կ ասել և փայտագործության 

վերաբերյալ, որի վերջնական արտադրանքի 

պատրա ստման եղանակներն ուսումնասիրելու 

ժամանակ նկատվեց, որ դրանց մի մասը (սայ-

լեր, մ արտ ակ առքեր, զարդանախշված իրեր և 

այլն) պահանջել կ մասնագիտացված կամ բարդ, 

իսկ մյուս մ ասր՝ պարզ կամ ոչ մասնագիտացված 

աշխատանք (գուրզեր, նիզակներ, մահակներ և 
այլն)է Նշենք, որ աոաջին խմբի իրերը հայտ-

նաբերված են Հարուստ դամբարան աթմբերից, 

որն իՀարկե, չի նշանակում, թե ունևորները 

հանդիսանալով լավագույն փայտագործները, 

իրենք են պատրաստել տարատեսակ փոխադրա-

միջոցներ։ Ելնելով այս դիտողություններից են-

թադրում ենք, որ Հ յուսն-արՀեստավորը արդեն 

վաղ բրոնզի դարաշրջանից աշխատել կ ինչպես 

պատվերով, այնպես կլ մասսայական սպառողի 

համար (իրերը նախապես կր պատրաստում)։ 

Այսպես, Բեդենիի վ աղ բրոնզեդարյան դամբա-

րանից հայտնաբերված սայլի (ենթադրենք, որ 

փայտյա մյուս իրերը գործածվել են հանգուցյա-

լի կենդանության օրոք և չեն հանդիսանում մաս-

նագետի աշխատանքի արդյունք) զարդանախշված 

տախտակների, ինչպես և սռնոլ մոտ կուտակված 

են եղել տաշեղներ, որոնք, ինչպես իրավացիո-

րեն նշում կ հեղինակը, առաջացել կ կիսապատ-

րաստ սայլի ավարտական աշխատանքների ժա-

մանակ*։ Մյոլս փաստը, որ հատկապես կարևոր 

կ, սայլի անիվների պտտվելու հնարավորությու-

նից զուրկ լինելն կն, որը ցույց կ տալիս, թե նը-

մ ան սայլերը գործնական նշանակությո լն չունե-

նալով, պատրաստվել են հատուկ թաղման նը-

11կատակների համար։ Այժմ, եթե ընդունենք, որ 

4 Г. Փ. Гобеджишвили, "եչվ. սւչխ., Էչ 374։ 
5 Е. А. Румянцев, Реставрация и консервация древ-

них деревянных повозок из Закавказья и Алтая, СА. 
№ I, 1961, стр. 242 
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սայլը պատրաստվել է կոլեկտիվ ուժերով, շտապ՝ 

թաղման համար, տպա բնական կլիներ սպասել 

աշխատանքի հապճեպություն, փափուկ ծառա-

տեսակների ընտրության և նուրբ աշխատանքնե-

րից խուսավւելու. ձգտում՝ դիասայլը ժամանակին 

պատրաստելու համար, Սակայն նման երևույթ ոչ 

մի դիասայլի վրա չի նկատվում, Ընդհակառակը, 

դրանք պատրաստվել են համապատասխան ծա-

ռատեսակներից, յուրաքանչյուր տախտակր մ ը ֊ 

շակված է առանձին բծախնդրությամբ, իսկ զար-

դանախշը ապշեցնում է իր նրբությամբ. Այդ աշ-

խատանքների իրագործումը, ինչպես տեսանք, 

պատկառելի աշխատաժամանակ և հմ լռություն է 

պահանջում, Ասվածից հանգում ենք այն մտքին, 

որ հյուսն-արհեստավորր վաղ բրոնւլի դարաշըր֊ 

Հանից սկսած աշխատել է ոչ թե սոսկ ս/ատվե-

բով, այլ՝ մասսայական սպառողի համար։ Ընդ 

որում, այդ աշխատանքը արտահայտվել է նրա-

նում, որ հյուսնը չսպասելով սպառողի պատվե-

րին, իր ժամանակյր ծախսել է ւիայտից տարատե-

սակ իրեր, այդ թվում և տրանսպորտի բաղկա-

ցուցիչ մասեր պատրաստելու. ՛էրա, որոնք ան-

հրաժեշտության զևպքում, կարճ ժամանակամի-

ջոցում միացրել է իրար (տաշեղների առկայու-

թյունը խոսում է նման աշխատանքների մա-

սին)։ Այդ են վկայոււէ և սայլերի մասսայակա-

նության և բազմատեսակության փաստը, որր 

տեսնում ենք Գեղ ամա և Սյունյաց ժայռապատ-

կերներում։ Այսպիսով, վաղ բրոնզի դարաշրջա-

նում արդեն, փայտագործության բնագավառում 

մենո տեսնում ենք երկրագործությունից ու ա֊ 

նասնա պահ ութ յունից անջատված մասնագետ 

հյուսնին։ Այդ. են վկայում նաև նուրբ զարդա-

նախշեր ունեցող փայտյա ամանները, տուփերը 

և այլն, որոնք առօրյա գործածության համար 

առաջին անհրաժեշտություն չհանդիսանալով, 

արտադրվել են և իրացվել ունևոր խավի կողմից։ 

Ավելին, հյուսն-արհե ստավորի մասսայական 

и։գառողի համար աշխատելու մասին են վկայում 

և ցանցկեն քառոտանիները, որոնք ամենևին Էլ 

միատեսակ չեն։ Դրանց մի մասը մշակված Է խը֊ 

նամքով և ձևավոր Է, իսկ մյուսները ավելի ան-

փույթ են պատրաստված։ Ընդ որում, պատրաստ-

ման նրբությունը աճում Է թաղման գույքի հա-

րըստոլթյան հետ։ Վերջապես մասնագետ հյուսնի 

գոյության մասին Է խոսում և Արթիկի դամբա-

րանադաշտի № 90 դամբարանը, որը պատկանե֊ 

լով հյուսնի, ի թիլէս այլ նյութերի պարունակել է 

սղոց, սակր, հարթ տապարիկ և երեք զուր, որոնք 

և հանգիսացել են վ։այտամշակության հետ կասլ-

ված հիմնական գործիքները°։ 

՛հույնը լի կարելի ասել ջուլհակության և կա-

շեգործության վեր ա բեր յալ, որոնք երկար ժամա-

նակ մնում են յուրաքանչյուր տնտեսության ձեռն-

հասության շրջանակներում։ Իսկ քարագործոլ-

թյոլնը, որպես առանձին արտադրաճյուդ, վաղ 

բրոնդի դարաշրջանում դեռևս գոյություն չի ու-

նեցել, չնայած գուրզերի, կացինների և համա-

նման այլ նյութերի ուսումնասիրութ յունր ցույց 

է տալիս հմ ու տ քարագործ վարպետի առկայու-

թյունը, որը, սակայն, աշխատելով անհատական 

պատվիրատուի համար (արհեստի ձևավորում, 

առաջացում), շարունակում է իր կարիքները 

րավարարել երկրագործությունից և անասնապա-

հությունից ստացվող մթերքներով, Տնտեսության 

հետագա զարգացման րնթացքում, երբ սկսում 

է մեծանալ պերճանքի առարկաների, քարից 

պատրաստված տարատեսակ իրերի (կուռքեր, 

վիշապաքարեր, ֆալլիկ արձանիկներ, կաղապար-

ներ, ափսեներ և այլն) պահանջը, քարագործը 

շարունակելով արտադրել պատվիրատուի համար, 

սկսում է ավելի լայնորեն աշխատել մասսայա-

կան սպառողի համար, պատրաստելով հիմնա-

կանում պերճանքի առարկաներ1, Այս երևոլյթր 

ավելի ցայտուն է նկատվում ուշ բրոնզի և երկա-

թի ղարաշրջանում, որի ընթացքում, ըստ երե֊ 

վո'1 թին, տեղի է ունեցել քարագործության լրիվ 

անջատումը երկրագործությունից ու անասնապա-

հությունից։ Թերևս այդ են վկայում սարդիոնից 

և ադաթից պատրաստված ուլունքների քանակա-

կան տվյալները։ Հետաքրքիր է, որ Խրտանոցի8 ու 

Լոռիւ-Բերդի9 դամբարանագաշտերի հարուստ 

դամբարաններից հայտնաբերվել են հարյուրա-

վոր բազմապիսի վզնոցներ։ Դրա լավագույն օրի-

նակներից է Լոռի֊Բերգի № 2 դամբարանր, որ-

0 Т. С. Хачатрян. Материальная культура лрепиего 
Артнка, стр. 64. 

7 ենթադրում ենք, որ կոլլտային նշանակություն ունէ,ցող 

իրերը (կուռքեր, վիշապաքարեր և այլն) պատրաստվել են 

կոլեկտիվի կամ քրմերի պատվերով, հետևաբար քարագործ 

վարպետը վարձահատույց Է եղել ոդշ կո/եկտիվի, կամ քրր-

մերի կողմիցւ Այս հարցը կպարզվի հետագա աշխատանք-

ների ընթացքումէ 

8 .4. А Мартиросян, Раскопки в Головино, Ереван, 
1954. 

9 Ս. Դևեջյսւն, Լոոի-ԲԼրդի Л? 2 դամբ արանք1, Պ ք-Հ., 
1972, М 2, Էշ 272։ 
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տևղ գտնվեք են մոտ մեկուկես կիլոգրամ կշռով 

ստրգիոնե, ագաթե ուլունքներ։ 

'Ւիտելով արհեստագործության ղսւրգացումն 

ո։. ձետվորո։մր տոհմ ա տիրական ֊համ այն ակ ան 

կարգի րնգհանո։ ր ֆոնի վրա, տեսնում են ր, որ 

արհեստների զարգացումը ուղիղ համեմատական 

է նախադասակարգային շրշանի սոցիալ-տնտե-

սական աոաշրնթ ացին։ Արհեստների զաբգացոլ-

մրն ոլ անջատում ը երկրագործությունից և ա ֊ 

ն ասն ապահութ յունից էվոլյուցիոն պրոցես է, որը 

սկիզր առնելով էնեոլիթ-վաղ բրոնղի դարա-

շրջանում, ավարտվում է ուշ բրոնզում։ Բնակա-

նաբար հարց է առաջանում, թե ո՞րն էր այղ փո-

փոխությունների պատճառը, ինչո՞վ է րացատըր֊ 

վու մ արհեստների ծագումր և առանձին արհես-

տաճյուղերի անհամաչափ զարգացման փաստր։ 

Վերջին տարիներում կուտակված հարուստ 

հնագիտական նյութերի համակողմանի ուսում-

նասիրությունը մասնագետներին հանգեցրեց այն 

կարծիքին, որ արդեն վաղ բրոնզի դարաշրջանում 

հասարակության հիմնական տնտեսական միա-

վորը հայրիշխանական ընտանեկան մեծ հա-

մայնքն էր10< Այղ նշանակում է, որ տնտեսությունն 

ս։մբողջովին անցել էլ։ տղամարդուն, նա տնօ-

րինում էր արտադրական հիմնական պրոցեսնե-

րին, հետևաբար նրան էին պատկանում ոչ միայն 

երկրագործական արտադրության արդյունքն ւու 

ավելցուկը, այլև անասունները՝՝, որոնք հավելյալ 

մթերքի կուտակման, ուրեմն և փոխանակության, 

առևտրի ու վարձատրման մինչ այդ չտեսնված 

հնարավորություններ էին ստեղծում։ Տնտեսական 

այս տեղաշարժը «Гճեղքվածք բաց արեց վաղեմի 

տոհմային հասարակարգի մեջ. առանձին ընտա-

նիքը որպես մի սպառնալից ուժ կանգնեց տոհմի 

հանդեպ»՝2, միաժամանակ արհեստների զար-

գացման անսահմանափակ հնարավորություններ 

ստեղծեց։ Երկրագործության, անասնապահու-

թյան և արհեստների զարգացման համընթաց 

բրոնղի զարաշբջանում զգալի փոփոխություննե-

րի ենթարկվեց նաև հայրիշխանական մեծ ընտա֊ 

նիքը, նախկին, մերձավոր ազգականների 3 — 4 

ւեբունդից բաղկացած մեծ գերդաստաններն աս-

տիճանաբար բռնում են տրոհման ճանապարհր, 

10 (ГՀայ ժողովրդի պատմությունս, էյ 145—146։ 
11 Ֆ. էնզելս , Ըն տանիքիք մասնավոր սեփականության և 

պետության ձադոլմը, Երևան, 1965, էչ 221։ 

1շ նույն տեղում։ 

բաժանվո։մ են վւոքր ընտանիքների, որոնք պահ-

պանում են հողի համայնական մշակման, հա-

մատեղ բնակեցման, սլաշտամունքի և մի շարք 

այլ հնամենի ձևեր, սակայն անցնում են գույբի 

և սննդամթևրբի բաշխման նոր ձևերի՝3։ Ավելին, 

եթե վաղ բրոնղի դարաշրջանում միայն ուրվա-

գըծվոլմ են սոցիալ-տնտեսական տրոհման, գույ-

քային անհավասարության նախնական պրոցես-

ները՝*, ապա միջին բրոնզի դարաշրջանում սո-

ցիալական շերտավորումը ավելի ցայտուն է նը-

կատվում, իսկ ուշ բրոնզում անհավասարությունը 

այն աստիճան է խորանում, որ երևան է գալիս 

անագատ աշխատուժը, ավագանին մեկուսանում 

է իր զինված ջոկատներով, սեփականությամբ, 

ժառանգական իրավունքով։ Առաջ են գալիս պե-

տականության սաղմերը'5» կարդացման այս ընդ-

հանուր նկարագրին համապատասխան արհես-

տագործական արտադրանքի սպառման հնա-

րավորություններն անընդհատ ընդլայնվում են և 

եթե վաղ բրոնզի դարաշրջանում արտադրանքի 

սպառման հնարավորություններր սուղ էին, մաս-

նագետ արհեստավորը չէր կարող աշխատել լի-

ովին կոլեկտիվի օգտին ո։ նրա հաշվին, ապա 

բրոնզի դարաշրջանի ավելի ուշ վւուլերում ար-

հեստագործական արտադրանքի առաջին անհրա-

ժեշտության իրևրր դառնում են մասսայական 

օգտագործման առարկաներ և հանդիպում են հա-

սարակության բոլոր խավերին պատկանող դամ-

բարաններում։ Կասկածից վեր է, որ վարձատրու-

թյան հիմնական միջոցները հանդիսացել են երկ-

րագործությունից և անասնապահությունից ըս-

տացվող մթերքներն ու անասունները, որոնք ըն-

տանիքներում ամենևին էլ հավասարաչափ բաշխ-

ված չեն եղել։ Այդ վերաբերում է, նախ և 

առաջ, հողօգտագործման եղանակներին։ Հողը, 

մ, թ. ա. Յ ֊ ր դ հաղ., հանդիսանալով ցեղի սեվւա֊ 

կանաթյոլնը, օգտագործման է տրվել առանձին 

րնտանիքների՝ պարբերական վերաբաժանման 

սկզբունքով։ Այդ են վկայում ազգագրական տըվ-

յալներն՝6 ու մարդկության զարգացման ողջ պատ֊ 

13 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаими, Ереван, 
1961, стр. 35—36. 

14 А. А. Иессен. К вопросу о древнейшей металлур-
гии..., гл. V, § 2. 

15 А. А. Мартиросян, Армении в эпоху бронзы..., 
стр. 95—100, 160. 

10 А. А. Мартиросян, Раскопки в Головине, стр. 
95—97; Л. Н. Бутинов, Папуасы Новой Гвинеи, Л., 1968; 

— 95 ֊, 



մությունը"։ Այստեղ իսկ խախտվում է հավասա-

րության սկզբունքն ընտանիքների քանակական, 

հասակային ու սեոային, արտադրամիջոցների 

ու անասունների անհամաչափ աոկայո։թյան հե-

տևանքով,ւ Անհավասարության սկզբունքը զոր֊ 

ճում կը նաև առանձին տոհմերի ո։ ցեղերի միջև 

նրանց ցեղային սահմանների մեջ ընդգրկված 

բնական հարստությունների ու հնարավորություն-

ների տարբերության հետևանքով։ Բնական հա֊ 

րըստոլթյոլնների անհամ աչավւ բա յխված т թ յու-

նր, որոնց սեփականության իրավունքը պատկա-

նում էր տվյալ տարածքբ զբաղեցնող մարդկանց 

կոլեկտիվին, հսկայական նշանակություն ուներ 

ինչպես զանազան արհեստաճյուղերի զարգաց-

ման, այնպես կլ արհեստագործական արտա-

դրանքի սպառման տեսակետից։ Այսպիսով, մ. թ. 

ա. Յ ֊ ր դ հագ. արդեն անասունների անձնական 

սեվ/ականությունը, հողի ընտանեկան համայնքի 

կողմից մշակումը, կատարելադործված մետաղե 

գործիքների երևան գալր, նպաստեց աոանձին 

րնտանիքների ձեռքում հավելյալ արդյունքնե-

րի աստիճանական կուտակմանը, որը լրացվում 

կր և սաղմ ական ընդհարումների միջոցով, որոնց 

ընթացքում մեծանում կ տոհմացեղային ավագա-

նու, ռազմական առաջնորդների գերը, նրանց 

ձեռքում կ կուտակվում հարստությունն ու անա-

սունների հոտերը։ Անասունների և երկրագործա-

կան մթերքների առատությունը նպաստում կ 

նորանոր ապրանքների և առաջին հերթին մետա-

ղե կատարելագործված գործիքների և զենքերի 

ձեռք բերմանր, հետևաբար աշխատանքի արտա-

դրողականության բարձրացմանը։ Բնական է, 

որ մետաղագործական արտադրանքի հանդեպ 

եղած նման պահանջարկը կարող էր լավագույն 

խթանիչ հանդիսանալ մետաղագործի համար, 

որը շահագրգռված կլիներ օգտագործել և լրացոլ-

ցիչ աշխատում։ Վերջինս, ելնելով տոհմատիրա-

կան հասարակարգի ներսում տիրող հավասարու-

թյունից, բայց միաժամանակ և ընտանիքի հըզո-

րացումից, նրա անջատողական ձգտումից ու 

արհեստի նրբությունները գաղտնի պահելու նը-

պատակից, պետք է, որ գտնվեր ընտանիքի ներ-

սում։ Հետևաբար մետաղագործության անջատու-

մը պայմանավորված է եղել հասարակության 

բուն զարգացումից բխող ներքին հրամայական 

պահանջներով։ Երկրագործության, անասնապա-

հության և մետաղամշակության շուրջ երեք հա-

17 Տե՛ս Ֆ. Էնգելս, նշվ. աշխ.։ 

զտրամ յա առաջընթացի շնորհիվ աննախընթաց 

վերելք են ապրում նաև բրուտ ազո րծո։ թ յուն ը, 

քարեզործո։ թ յունր, փայտամշակումը և հետըզ-

հետե վերածվում են արհեստագործության ինք-

նուրույն և անկախ ճյուղերի, որոնց գոյությունը 

պայմանավորվում է բնավարձի ո։ վւոխանակռլ-

թյան առկայությամբ, իսկ հարատևումր՝ խորր 

մասնտգիտացմամբ։ Այս արհեստներն իրենց 

հերթին լիովին ապահովում են տնտեսության 

հիմնական ճյուղերի ղարգացումր։ Սակայն բրոն-

զի էպոխայում արհեստների բոլոր ճյուղերն ին-

քնուրույն ու անկախ չդարձան. տնայնագործու-

թյան շրջանակների մեջ շարունակում էին մնալ 

ջուլհակությունը և կաշեգործությունը, որովհետև 

յուրաքանչյուր րնտանիք կարողանում էր ինք-

նուրույն կերպով բավարարել իր կարիքներր։ 

Ինչպես մատնանշում է Վ. Ի. Լենինը. <гաշ-

խատանքի հասարակական բաժանումը և ապրան-

քային արտ աղրո։ թ յունր անհրաժեշտաբար աո աջ 

են բերում вշուկան» որի մեծությունն (Гանխզե-

լիորեն կապված է հասարակական աշխատանքի 

մասնագիտացման աստիճանի հետ»1'։ Իսկ аհա-

սարակական աշխատանքի արդեն գոյացող մաս-

նագիտացումն ու պրոդուկտների օտարում ր 

շուկայումյ) ենթադրում է արդեն ժառանգության 

ինստիտուտի ու մասնավոր սեփականության 

առկայություն։ ...Երբ համայնքի մեջ թափանցեց 

աշխատանքի բաժ անում ը և նրա անգամներից 

ամեն մեկն սկսեց անհատաբար պարապել որևէ 

մեկ պրոդուկտի արտադրությամբ և այն ծտխել 

շուկայում, այն ժամանակ ապրանքարտադրող-

ների այդ նյութական առանձնացածության ար֊ 

տահայտոլթյունը եղավ մասնավոր սեփականու-

թյան ինստիտուտը։ Բ՝ե մասնավոր սեփականու-

թյունը, թե ժառանգությունն այնպիսի հասարա-

կական կարգերի կատեգորիաներ են, երբ արդեն 

կազմվել էին առանձնացած, մանր (միակին) 

ընտանիքները և սկսել էր զարգանալ փոխանա-

կությունը»19։ 

Այսպիսով, տեսնում ենք որ արդեն վաղ բը-

րոնզի զարաշբջանում կա բավական բարդ ար-

տադրահարաբերություններ ունեցող մի հասա-

րակարգ, որտեղ սերտաճել էին անհատական և 

հասարակական աշխատանքներն ու и եփ ա կան ու֊ 

4 . ի. Լենին, Այսպես կոչված շուկաների հարցի առ-

թիվ, Երկեր, հատ. 1, Երևան, 1974, է[ 1091 
1 9 ՛Լ. К Լենին, Ի՛նչ են <гժողովրդի բարեկամներըя և 

ինչպես են նրանք մարտնչում սոցի ալ֊ դեմոկրատն ե րի դեմ, 

Երկեր, հատ. 1, Երևան, 1974, էչ 177—17Я, 

— 96 ֊, 



թյունները։ Չնայած այդ հասարակարգը դեռևս 

չկր խարսխվում Vանմիջական տիրապետության 

ու ենթարկման հարաբերությունների վրա»20, 

բայց իր մեք թաբցնում է ապագա անհավասա-

րության սաղմերըւ Դրա «համրа վկաներն են 

կիկլոպյան ամրոցները, որոնք աղատ համայնա-

կանների համատեղ աշխատանքի արդյունք լինե-

լով, մատնանշում են նաև առանձին անհատների 

հարստության աճը։ Հասարակության արտոնյալ 

խավերի թվին էին պատկանում նաև արհեստա-

վորական ընտանիքները։ Հանդիսանալով հա-

մայնքի անդամ, նրանք ունեցել են հողաբաժին ու 

սեփական անասուններ, որոնցից ստացված ար-

դյունքներին հավելվում էր նաև արհեստագործա-

կան արտադրանքից՝ սկզբնապես ներցեղային, 

ապա ս/րտացեղային փոխանակությունից ստաց-

ված եկամուտը։ Այս տեսակետից առանձնապես 

հետաքրքիր են մետաղագործներին պատկանող 

ղամբաբանները, որոնցից հայտնաբերված նյու-

թերի աղքատությունը, թվում է, թե հակասում է 

այս տեսակետին։ Այսպիսի դամբարաններից (օր. 

Ախլաթյան, էշերի, Գանթիադի, Արթիկ)2՝ սովորա-

բար հայտնաբերվում են հալոցներ, կաղապար-

ներ, մետաղի ձուլուկներ և նմանօրինակ նյութեր, 

որոնք ակամայից ստեղծում են այն տպավորու-

թյունը, թե մետաղագործ արհեստավորը զուրկ է 

եղել գոյության բարեկեցիկ պայմաններից։ Ա յ ս ֊ 

պիսով, կարծես թե հաստատվում են Ապոլոն 

Ռոդոսացոլ ( մ . թ. ա. 3-րդ դ.) այն խոսքերը, 

թե խալիբնևբը, որոնք երկաթագործությամբ էին 

զբաղվում ամենաաղքատ վիճակում էին ապ-

րում22։ Սակայն նման ենթադրությունը, ինչպես 

20 կ . Մարքս, Կապիտալ, 1954, էշ 352։ 

շ՛ Ս. Ա . Ե ս ա յ ա ն , Զան դե զուր ի վաղ հնագիտական հու-

շարձանները, էշ 65։ Т. С. Хачатрян, Материальная куль-
тура древнего Артика; Б. А. Куфтин, Материалы по ар-
хеологии Колхиды...., гл. II; Г. Б. Абалишвили, Древний 
очаг металлургии в Квемо-Картли, стр. 508. 

22 К. Ган, Известия древних греческих и римских 
писателей о Кавказе, часть I, Тифлис, 1884, стр. 44. 

իրավացիորեն մատնանշում է р. Ե. Դեգեն-Կովա• 

լևսկին, անհիմն է։ Հեղինակը մանրակրկիտ կեր-

պով ուսումնասիրելով հնագիտական, ազգագրա-

կան և բանահյուսական տվյալները, ապացուցում 

է, որ մետաղագործը ոչ միայն գտնվում էր նյու-

թական բարեկեցիկ դրության մեշ, այլև ընդհա-

նուրի հարգանքը վայելելով հանդերձ, ուներ և 

որոշ լափով արտոնյալ դիրք23» Արդյո՛՛ք այդ չեն 

վկայում Քսենոփոնի ( մ . թ. ա. Տ—4-րդ դ.) այն 

տողերը, որտեղ հեղինակը ցույց է տալիս, թե 

նույն, ռխալիբնեբի տները առատ էին ամեն տե-

սակի բարիքներովս2է։ Ինչ վերաբերում է 

մետաղագործների դամբարանների աղքատությա-

նը, ապա հավանական է, որ նման երևույթը 

կապված էր ւ ոչ այնքան սոցիալ-տնտեսական վի-

ճակի, որքան տվյալ ժամանակաշրջանի սովո-

րույթների ու պատկերացումների հետ։ Այս 

տեսա կետից առանձին հետաքրքրություն են ներ-

կայացնում ազգագրական տվյալները, որոնք 

ցույց են տալիս, որ ոչ հեռավոր անցյալում լո-

ռեցիները սովորություն ունեին արհեստավորի 

հետ թաղել նրա գործիքներըԻսկ այդ սովո-

րության արմատները, ինչպես տեսնում ենք, 

գտնվում են նախնադարյան հասարակության 

մեջ» Դրա լավագույն ապացույցներից է Արթիկի 

դամբարանադաշտում պեղված հյուսնի դամբա-

րանը։ 

Այսպիսով, բրոնզեդարյան նյութի համա-

կողմանի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

արհեստների զարգացումը, ինչպես և տոհմացե-

ղային կարգերի տրոհումը բխել է հասարակու-

թյան պատմական զարգացումից։ Դրան խթանել 

են և Առաջավոր Արևելքի, Մ իջա գետքի ու էգեյան 

աշխարհի հետ ունեցած մշակութային կապերր։ 

23 Б. Е. Деген-Ковалевский, նշվ. աշխ. գլ. Տ։ 
24 К. Ган, "եչվ. աշխ., էչ 32. 
" <гԱզգագրական հանդեսյ», գիրթ 10, 1903, էշ 170։ 
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Р Е З Ю М Е 

Раскопки памятников материальной куль-
туры древней Армении, начатые в XIX в., 
позволили решить ряд важных проблем. Но 
несмотря на проведенную большую работу, все 
еще имеется целый ряд малоизученных проб-
лем. К числу подобных относится и вопрос 
развития ремесел в эпоху бронзы. 

Говоря о важности изучения производст-
венного процесса, К. Маркс отмечал, что 
«экономические эпохи различаются пе тем, 
что производится, а тем, как производится, ка-
кими средствами труда- Средства труда пе 
только мерило развития человеческой рабочей 
силы, но и показатель тех общественных отно-
шений, при которых совершается труд» («Ка-
питал», I, 1949, стр. 187). 

Вполне естественно, что для развития ре-
месел. большое значение имела окружающая 
человека среда. Разнообразие и богатство при-
родных ресурсов Армянского нагорья создава-
ло все необходимые условия для развития ре-
месел. Среди них особое место занимали ме-
таллургия и металлообработка. 

Изучение древних выработок, отвалов 
шлака, археологичеоких материалов, металло-
графических анализов и сопоставление полу-
ченных данных с письменными источниками и 
этнографическими данными указывают, что 
начиная с эпохи ранней бронзы руду добыва-
ли как поверхностной, так и подземной выра-
боткой. При этом древние рудокопы употреб-
ляли молоты, кирки, долота, иногда простые 
деревянные лестницы, стоянки. Проходя по 
жилам, они отбирали богатую руду (Ахтала, 
Зод и пр.). Руду плавили сыродутным спосо-
бом в простых плавильных печах (Гарни, Ле-
нинакан, Лчашеи и др.) . Во время плавки 
древние мастера, по всей вероятности, в ка-
честве флюса использовали размельченную 
кость (Мецамор). Для извлечения выплавлен-
ного металла, плавильщик частично или пол-

ностью разрушал печь. Следует отметить, что 
еще в III тыс. до и. э. развитие металлообра-
ботки продвинулось так далеко, что возникли 
вторичные металлургические очаги. 

В процессе производства различных изде-
лий металлург в эпоху ранней бронзы изго-
товлял предметы в основном способом литья 
и ковки, сложные и мелкие же—при помощи 
восковых моделей. Однако детальное изучение 
всевозможных изделий, добытых из разновре-
менных памятников эпохи бронзы, указывает, 
что мастер-металлург старался путем умень-
шения литника приобрести закрытую форму. 

Как показывают данные химических ана-
лизов, мастера еще в эпоху ранней бронзы, 
довольно хорошо зная качество разных ме-
таллов и их сплавов, искусственно получа-
ли меано-мышьяковнетую бронзу (в дальней-
шем—оловянистую), учитывая при этом, для 
каких целей будет использован данный предмет 
(в орудиях производства и оружиях Ав состав-
ляет в основном 3—5%, а в украшениях до-
стигает до 22,70%). Исходя из состава необ-
ходимого сплава, они применяли горячую и 
холодную ковку. Однако достигнутые успехи 
в области металлообработки этим не исчер-
пываются. Доказательством являются метал-
лические украшения, изготовленные из бронзы, 
золота и серебра. Ранние экземпляры этих 
изделий (подвески, медальоны, серьги и пр.) 
изготовлены путем ковки, литья и вытягива-
ния проволоки. В эпоху средней бронзы появ-
ляются и изделия, имеющие зернистые укра-
шения (ожерелья, гроздевидные подвески, бу-
сы и пр.). Эти предметы являются результа-
том высоко развитого ювелирного искусст-
ва. В то же время они свидетельствуют о вы-
соком уровне обработки металла, знании его 
свойств и тонком вкусе. 

Серьезные изменения наблюдаются и в 
области керамического производства. Здесь, 
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как и в металлообработке, наблюдается 
тенденция ускорения выпуска продукции. 
Прежде всего это касается техники изготовле-
ния «столовой» посуды, орнаментации и обжи-
га. Изучение этих моментов указывает на то, 
что в эпоху бронзы форма сосудов (а она во 
многом зависела от техники изготовления) 
значительно изменилась. Замечено, что способ 
ручной лепки—характерный технический при-
ем начальных периодов ранней бронзы—по-
степенно вытесняется применением абориге-
нами ручного гончарного круга (не рапсе 
II пол. III тыс. до н.э . ) . В дальнейшем кера-
мические изделия изготовлялись как при по-
мощи ручного, так и ножного круга. Об этом 
свидетельствуют не только гончарные круги 
или их фрагменты (Лчашеи, Кармир-блур, 
Лрин-берд, Армавир, Ховле и др. ) , но и сим-
метричные формы сосудов, и полосы в резуль-
тате сильного вращения на поверхности кера-
мических изделий. 

Конструктивные изменения происходят в 
строении гончарных печей (Мингечаур). Эти 
усовершенствования направлены на достиже-
ние более высокой температуры, ровного его 
распределения и увеличения объема обжига-
тельной камеры. 

Интересные результаты получаются и при 
изучении деревообработки. Дошедшие до нас 
предметы, а т а к ж е наскальные изображения 
указывают, что дерево использовалось в зем-
леделии, транспорте (повозки, колесницы, 
лодки), строительстве, сооружении могильни-
ков, изготовлении домашней утвари, вооруже-
нии и пр. Вышеперечисленные предметы по 
способу изготовления подразделяются па две 
группы: простые (рукояти секир, копий, 
луков, стрел и т. п.) и сложные—требующие 
специализации (повозки, колесницы, разнооб-
разная посуда и т. п.). Изучение древесины 
позволяет сделать вывод, что свойства различ-
ных древесных пород были корошо известны. 
С другой стороны, начиная с эпохи ранней 
бронзы, при изготовлении различных предме-
тов, употреблялись такие технические приемы, 
к а к рубка, тесание, резьба по дереву, сушка и 
т. д. Следует отметить, что предметы сложно-
го, специализированного производства обна-
ружены, как правило, в захоронениях имущих 
слоев племени. 

В изучаемую эпоху были широко развиты 
ткачество и прядение. На это указывают го-
ловки прялок, грузила-подвеоки, клубки ни-
ток, остатки кусков материи и пр. Исполь-
зовались т а к ж е лук, станки разных ти-
пов и другие орудия, которые не сохрани-
лись из-за недолговечности дерева. Археоло-
гические материалы и этнографические дан-

ные свидетельствуют, что шерсть чесалась по-
видимому при помощи лука. Нить красили 
минеральными или растительными красками. 

Как указывают археологические данные, 
в эпоху ранней бронзы использовались ткац-
кие станки с грузилами-подвесками. Однако в 
эпоху поздней бронзы начали проникать и 
станки с подвижной основой. Не исключено, 
что бытовали и станки с горизонтальным по-
ложением, которые аналогичны подвижным, 
но приспособлены к работам на открытом воз-
духе. Подобные станки очень удобны были в 
пастбищных условиях. 

В ряду ремесел эпохи бронзы важную 
роль играло и кожевенное производство. С 
этой отраслью связаны ножи, скребки, костя-
ные шила, иглы п другие орудия труда, кото-
рые в большом количестве обнаруживаются в 
поселениях изучаемой эпохи. При изготовле-
нии разнообразных изделий применялись не-
сложные технические приемы (соление, суш-
ка, насыщение жиром и пр.). 

В повседневной жизни человека большую 
роль играл и камень. Его широко применяли 
Е строительстве, изготовляли орудия труда, 
оружие, украшения, разные культовые пред-
меты. Многообразный археологический мате-
риал свидетельствует, что- для изготовления 
каждог о предмета пользовались различными 
техническими приемами (точечно-ударный, 
ретуширование, сверление, шлифовка и пр.) . 
Изучение технологических приемов показыва-
ет, что в эпоху бронзы, особенно в период 
поздней бронзы, широко распространяются 
изделия специализированного труда (бусы, 
формы и др. ) . 

Подытоживая результаты изучения тех-
нологии и готового продукта, замечаем, что в 
области металлургии и металлообработки, на-
чиная с III тыс. до н. э-, наблюдается тенден-
ция расширения выпуска готового продукта, 
усовершенствование его форм и состава раз-
ных сплавов. Имея большой спрос, металлур-
гия и металлообработка отделились от зем-
леделия и скотоводства. Свидетельством то-
му является изобретение литейной формы, что 
само по себе являлось непревзойденным тех-
ническим скачком. Литейная форма позволи-
ла расширить производство металлических 
изделий, что было бы немыслимо при отсутст-
вии массового потребителя. Действительно, 
если металлургия не была бы отделена от 
земледелия и скотоводства, то для нас оста-
лось бы неясным появление еще в III тыс. до 
н. э. вторичных металлургических центров 
(Гарни, Шенгавит, Кюль-тепе и др . ) . Удов-

летворяя возрастающий спрос потребите-
ля, мастер-металлург, возможно, являлся и 
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«торговцем» своего товара. Любопытно то 
обстоятельство, что в кладах эпохи ранней 
бронзы вместе со сломанными предметами 
имеются н новые, которые указывают на то, 
что потребитель взамен нового дал старый, 
вышедший из строя предмет, плюс дополни-
тельный продукт. Однако эта гипотеза полу-
чит свое разрешение в дальнейшем. 

Аналогичную картину наблюдаем и в об-
ласти гончарного производства, что было обу-
словлено дальнейшим развитием производст-
венных сил и наличием добавочного продукта. 

Возрастающий спрос керамических изде-' 
лий заставлял гончара еще в III тыс. до н. э. 
переходить к новым приемам изготовления про-
дукта, чем было и обусловлено появление гон-
чарного круга. Последний .позволял не толь-
ко ускорять, но и производить более изящные и 
красивые изделия, которые резко отличались 
от грубой кухонной керамики. Приведенные 
примеры свидетельствуют о наличии гончара-
ремесленника, работающего как по заказу , так 
и на массового потребителя. Действительно, 
если мы примем, что керамические изделия 
изготовлялись в рамках каждой семьи, то для 
нас осталась бы неясной логическая связь 
развития гончарного производства (стремле-
ние улучшать и совершенствовать выпуск 
изделий, появление круга, усовершенствова-
ние гончарных печей). В этом случае трудно 
было бы объяснить, чем была обусловлена 
разница между «кухонной» и «столовой» ке-
рамикой, наличие «гончарных» домов» (Гар-
ни)- Из оказанного вытекает, что гончарное 
производство, начиная с эпохи ранней бронзы, 
было отделено от земледелия и скотоводства. 

То же самое можно сказать о деревообра-
ботке. В эпоху ранней бронзы существовал 
плотник-ремесленник, работающий к а к по 
заказу, так и на массового потребителя. 
Обратимся к другим фактам. При раакопках 
могильника Бедени (Грузинская С С Р ) вместе 
с предметами ранней бронзы из одного погребе-
ния были обнаружены разнообразные деревян-
ные изделия вместе с красиво орнаментиро-
ванной повозкой. Около повозки была об-

наружена муча щепок, образовавшаяся при 
окончательной доделке. Интересно также то, 
что колеса повозки были неподвижными. Зна-
чит, повозка была изготовлена специально для 
захоронения. В Армении, в погребениях отно-
сительно много самых разнообразных видов 
повозок (Лчашен, Геташен и пр.), отличающих-
ся тонкой работой по дереву, умелым выбо-
ром древесины и т. д. Следовательно, столяр-
ремесленншк предварительно изготовлял от-
дельные части повозок, которые в случае не-
обходимости, в очень короткий промежуток 
времени, соединял в одно целое (стружки 
около повозки, доски с тонкой орнаментацией, 
неподвижные колеса и пр.). Сказанное ука-
зывает на то, что в эпоху ранней бронзы де-
ревообработка была отделена от земледелия 
и скотоводства. 

Что же касается ткачества и прядения, а 
т а к ж е кожевенного производства, то они дол-
гое время, на наш взгляд, оставались в рам-
ках каждой семьи- По всей вероятности, лишь 
в эпоху поздней бронзы выделилось как само-
стоятельное ремесло камнеобрабатывание. Из 
сказанного вытекает, что отделение ремесел 
является эволюционным процессом, который, 
начинаясь в эпоху ранней бронзы, завершает-
ся в пору поздней бронзы. 

В настоящее время известны и погребения 
металлургов, плотников, инвентарь которых не 
выделяется особым богатством. Однако в них, 
как правило, выявляются орудия ремесла. 
Исследования показывают, что ремесленники 
жили в достатке и скромность инвентаря их 
захоронений скорее всего была связана с обы-
чаями. 

Изучение материалов показывает, что 
ремесленники сделались отдельной и в некото-
ром смысле привилегированной общественной 
прослойкой. Если мы учтем к тому же, что 
племенное равенство было нарушено, то по-
лучим картину дифференцированного общест-
ва, из которого непосредственно возникло 
Урартское государство с развитым земледели-
ем, скотоводством и ремеслами. 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑՈԻՑԱԿ 

1. ԱՀՊՊԲ՝.— Աշխատություններ Հայաստանի պետական պատմական թանգա-

րան 

2. ԼՊ Պ Թ.—Հայաստանի պատմության պետական թանգարան 

3. ՀՀՀ.—Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները 

4 . ՊԲՀ. — Պատմա-բանասիըական հանդես 

5. АО.—Археологические открытия-
6. ВГМГ.—Вестник Государственного музея Грузии. 
7. ВДИ.—Вестник древней истории. 
8. ВИН.—Вопросы истории науки 
9. ВМГ.—Вестник музея Грузии 

10. ГМА.—Государственный музей Азербайджана 
11. ГМГ.—Государственный музей Грузии 
12. ГЭ-—Государственный Эрмитаж 
13. —ИГАИМК-—Известия Государственной Академии истории м а т е - ' 

риальной культуры 
14. ИКОМАО.—Известия Кавказского отделения Московского архе-

ологического общества 
15. ИООИА.—Известия общества обследования и изучения Азербай-

джана 
16. К С И И М К . — К р а т к и е сообщения Института истории материальной 

культуры 
17. МАК.—Материалы по археологии К а в к а з а 
18. МИ А.—Материалы и исследования по археологии С С С Р 
19. М К А — М а т е р и а л ь н а я культура Азербайджана 
20. МЭ.—Материалы по этнографни 
21 .—ПИДО.—Проблемы докапиталистических обществ 
22. ОАК.—Отчеты археологической комиссии 
23. СА.—Советская археология 
24. ТКАЭ.—Труды кахетской ар;хеологической экспедиции 



Տ Ա Խ Տ Ա Կ Ն Ե Ր Ի Ց Ա Ն Կ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ I 

Նկ. 1. երկրի կաոուցվածքի մոտավոր սխեման հանքերով 
հարուստ վայրերի համարг 2, 3. Կանդնուկներ Զոդից։ 
4. Աստիճան Զոդից։ 5 ֊ 7 . Կացին֊քլունդներ Ալավերդուց և 
Ջրաշենիցէ 8, 9. Քարե կացիններ Զվարթնոցից և Շրեշ 
ր լուրից։ 10-12. Սանդ, տաշտակ և երկանք Զոդից։ 13, 14. 
Փքսափոդ և մետաղահալոց Մեծամորից։ 16, 20. Փքսափող 
և հալոց Կարմիր րլուրից։ 17, 18. Մետադալից դդալներ 

Արթիկից։ 19՛ Մետադալից դղալ Խիդանաաթ֊ դորայից։ 

ՏԱԽՏՍ.1 ! I I 
Նկ. 1. Տեդասայր Էլարից։ 2. Գեղարդ Կամոյից, 3. Կիրո-
IԼական։ 4, 9. Լճայեն։ 5. Կարմիր Վանք։ 6. Կիրովական։ 
7. Բ՛րի ալեքյի։ 8. Կարին։ 10. Ակներ։ 11. Կացին֊ քլունդ 

Ալավերդուց։ 12. Լենինական։ 13֊ 19. Ջրայեն։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ I I I 

Նկ. 1. Կացնի կաղապար Շենդավթից։ 2. Գառնի։ 3. Քյուլ-
1'աւիա։ 4. Կացին Արարատյան դաշտավայրից։ 5. Մ արտ ու֊ 
նի։ 6, Սակրաձև կացին Նավուրից։ 7. Ասիմետրիկ սակր 
Կիրովականից։ 8. Սակրի կաղապարքւ Լենինականից։ 9. 
Սակրի կաղապար Թեյշերաինիից։ 10. Սակրի կաղապար 
Նացար֊Գորայից։ 11. Սակր Լճաշենից։ 12. Արթիկ։ 13. Նավ֊ 
թրլուղի։ 14. Ակներ։ 15. Ալավերդի։ 16. Բեժատուբանի։ 17. 
Ախթալա։ 18. Կոթիլ 19. Նոյեմբերյ ան։ 20. Լաշորիսձիրի։ 
21. Աոաշաձոր։ 22. Քաշարան։ 23. Լճաշեն։ 2 4 ֊ 2 5 . Արթիկ։ 
26. Կրկնակի սակր Խանլարիցւ 27. Սակրաձև կախիկ 

Այրումիցւ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ I V 
Նկ. 1-4. Հարթ տապարիկներ Զրաշենիցւ 5. Կիրովական։ 6. 
Լճաշեն, 7, 8. Կամ ո։ 9. Բորոկվաթի։ 10. Ցխինվալի։ 11. 
Ակներ։ 12. Ս ամթավրո։ 13. Տապարիկի կաղապարի բեկոր 

Մ ուխաննաթ֊թափայից։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ У 

Նկ. 1. Դաշույնի շեղբ էլարից* 2- Բ՚ազաքենդ։ 3. Կարմիր-

Վանքւ 4. Թել֊Աչանա։ 5. Արթիկ։ 6. Քերմանշահէ 7. Օր-

ս՛ևիէ 8. Ուդարիտ։ 9. Կամա 10. Խրտանոցէ 11. Ղ^փան։ 

12. Զորագետ։ 13. Թազաքենդէ 14-18. Դաշույններ Արթի-

կից և Լճաշենից։ 19. Դիլիշանւ .20. Սուր Լենինականից։ 

21. Զոլաքար։ 22. Կամոէ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ V I 
Նկ. 1. Մանգաղ Գաոնիիցլ 2. Խաշթաոակւ 3. Ւաքիալ 4. 
Կամ ու 5 . երկժանի Վարդաքարից։ 6. Ն.-Գետաշեն։ 7. Եռա-
ժանի Լճաշենից։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ V I I 
Նկ. 1. Ոսկյա Օղ Շենգավ/ւից, 2-4. Ոսկյա շրջադիրներ 
Բ-րիա/եթից։ Տ, 6. Պարուրաձև զարդ Բ-րիա/եթիիցւ 7. Պա-
րուրաձև զարդ Շենղավթիցւ 8. Պարուրաձև ղարղ Ուրից, 9. 
Ոսկյա կախիկ Շենգավթից։ 10. Ոսկյա կախիկ Օձոլնիցւ I I . 
Արծաթյա շ րշագիրի բեկոր Օձոլնիցւ 12. Ոսկեթերթով երե-
սապատված բրոնղյա ղարղ Ւրիալեթիից, 13. Ոսկյա Հրշա-
ղիբի բեկորներ Ը՚րիալհթիից։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ V I I I 
Նկ. 1, 3. Արծաթյա գավաթներ Կիրովականիցւ 2. Արծաթ-
յա գույլիկ Կիրովականից 4. Ոսկյա գավաթ Կիրովականիցւ 
5. Արծաթյա գավաթ Կիրովականիցւ 6, 7. Սարղիոնից ե 
ոսկուց պատրաստված ուլունքներ Կիրովականիցւ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ IX 
Նկ. 1. Մականի ոսկյա ծայրակալ Ը՚րիալեթիիցէ 2, 4. Ոս-
կյա գավաթ ե բաժակ թրիալեթիիցւ 3. Թրիալեթիից և Քուշ-
1իից հայտնաբերված ոսկյա գլխիկներով արծաթյա շքա-
սեղներ։ Տ. Թանկարժեք քարերով ագուցված ոսկյա գավաթ 
Բ՝րիալեթիից։ 6, 7. Ոսկյա ուլունքներով մանյակ և պարու-

րաձև գարդ ^րիալեթիիցլ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ X 
Նկ. 1-3. Արծաթյա դավաթ, ոսկյա բաժակ և ոսկեթերթով 

երեսապատված արծաթյա դույլիկ Բ՚րիալեթիից։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ X I 

Նկ. 1, 2, 4, 5. Կախիկներ և ուլունք Կիրովականիցէ 3, 7. 

կախիկներ Տոլորսից։ 6. Ոսկյա ուլունքներ Լճաշենից։ 8. 

Շղթայիկ Կիրովականից։ 9. Ոսկյա ուլունք Լոոի-Բերդից։ 

10, 11. Ո սկա կոճակ և դորտուկ Լճաշենից։ 12. Կախիկ 

Օձունիցէ 13. Կախիկ Կամոյից։ 14. Բոժոժներ Լճաշենից։ 

15. Թռչունի բրոնզյա արձանիկ Կամոյից։ 16. Եդշերուի բրոն-

զյա արձանիկ Լճաշենից։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ X I I 

Նկ. 1-8. Զարդեր ՜ձուլելու կաղապարներ Այգեձորից և Դվի-

նից։ 9. Զարդեր ձուլելու կաղապար Մ ուխաննաթ֊թափայից։ 

10. Զս՚րդեր դրվագելու բրոնզե կաղապարի բեկորներ 

Խզնաոսլից։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ X I I I 

Նկ. 1. ճակատակալ Սևանի ավազանից։ 2. Արծաթյա ճա-
կատակալ Գեղարոտից։ 3. ճակատակալ Արթիկից։ 4. Գոտի 

— 102 ֊, 



Ւ՚ա րիայից։ 5. Ախթալա։ С. Սևանի ավազան, Ե. Լալա չանի 

նյութերից։ 7. Ւ ազաբ Լնդէ 8. Ս անահին։ 
Տ Ա Խ Տ Ա Կ X I V 

Բրոնզեդարյան խեցանոթների տեսակներն ու զարգացման 
վ ալերը, 

1՚կ. 1-3. Շրեշ֊րլոէր։ 4, 5. Մաշտոցի-րլոլր: 6. Դվին։ 7,40. 
Կիր „վակ ան, 8. Շենգավ/ւթւ 9, 1Ո, 12, 13, 30. կլարւ 11. 
Սրճեշ ւ 14. Դաոնիւ 15-19, 24. Աբագած, 20, 66-69, 73. 
Լենինական, 21, 22, 36-39, 49, 51-53. Լճաշեն, 23. Զար-
գասիս, 25-27, 29, 31, 54-56, 59, 60, 62. Բ֊ազաքե նդ, 28, 
34. Կամ ո, 32, 35. Սեան 4ԷՍ, 41, 42. Ծիծեռնակաբերդ, 43-
46. Էք միածին։ 47, 48, 50. Նորագոլս։ 57-61. Գեղաբոտ։ 
63-65. Արթիկ։ 70-72, 74. Գոլովինո, 75. «աշարան, 76, 

77. Վարդարար, 78-82. Դավիթ֊բեկ, 80, 83. Եվկլու։ 
Տ Ա Խ Տ Ա Կ X V 

նկ. 1, 2. Բ՚ր ծման վառարանների մնացորդներ Մ ինգելաոլ-

րից, 3. Բրոէտի անիվ Խովլեից։ 4. Բրուտի նկար ԷիԲիբշեից 

(Եգիպտոս յ , 5. Բրուտի անիվ Ոլրիցւ 6. Բրուտի ա նիվ Կար֊ 

ների ահս ակն հր։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ XVI 
? / / / , 1-7. ժաչոապատկհրնհր Սյունիքից և Գեղամա /հոնե-

րից։ 8. Փայտյա ՛գուրզ Մհզրիիըւ 9. Կամի բհկորներ Ախ֊ 

\) ալա չիցւ 10. Կամ Խանչարից։ 11. Արորի նկարով խեցու 

րԼկոր Խոջա լիից ւ 12, 13. Հայաստանում գործածվող արոր-

ների տեսակներւ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ X V I I 

նկ. 1, 2. «աշանների Ժայռանկարներ Սյունյաց լեոներից, 

3, 4. Զանգվածեղ անիվներով սայլերի ժայռանկարներ 

/Սյունիքի 5, 6. Ոաղավոր անիվներով սայլերի ժայռա-

նկարներ IՍյունիքի Я, 9. Անիվների մոդելներ Շբեշ-բ լու-

րից ե Գառնիից։ 10. Սայլ Բ՚րիալեթիից։ 11—14, 17. Սայ-

չեր ե ճանապարհորդական թեթև կառք Լճաշենից, 15. Մար-

տակառքի մոդեք Լճաշենից։ 16. Մարտակառքի մոդել Լեզգի֊ 

Զորից ի. Պաոավաբար, Իքևանի շրշան/։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ X V I I I 
նկ. 1-3. Իլիկների գլուխներ Արթիկից և Սևանի ավազանից։ 

4, 5. Բ՚ելի կծիկներ Կարմիր բլուրից, 6, 7. Շյուղեր Մոլ-

խաննաթ֊թափայից, 8. Ասեղ ՍանաՀինից. 9-11. Շք՛ասեղ-
ներ Կաբմիր-Վանքից, 12. Շքասեղ Մեծամորից։ 13. ծան-
րոց֊կախիկ Մոխրաբլուրից։ 14. Դազգահի նկար էդենբոլրգից 
հայտնաբերված սափորի վրայիցտ 13. Դագգա:ի նկար Խնոլմ-
խեթեն փարավոնի դամբարանից։ 16. Դազգահի նկար հու-
նական սափորից։ 17. Սանր Շեյթան դադից։ 16. Հոլլ-
հակի գործիք Լճաշենից։ 19. հագուստի տեսքը համաձայն 
թրիալեթիի արծաթյա գավաթի նկարի։ 20-22. Տարբեր կա-

ռուցվածքների դազգահների սխեմաներւ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ X I X 

Նկ. 1, 2. Քերիլ֊ծլեպներ Գառնիից և էլարից, 3-Տ. Հե-
րոլններ մոխրաբլուրից։ 9. Սանրաձև պրկիլ֊քերիչ Ուզեր֊ 
լիկ֊թեփեից։ 10. Սանրաձև պրկիլ-քերիչ Ռողանովոյից։ 
11. Կաշվի քերման եղանակը կալմիկների մոտ, 12, 13. Մա-
զածածկույթի հեռացման հին եգիպտական եղանակները։ 
14. Կաշվի պրկման պալեոլիթյան եղանակը։ 15, 16. Կաշ-
վի պրկման հին եգիպտական և տնայնագործական ներկա 

եղանակները /ըստ Ս. Ա. Սեմյոնովի/։ 

Տ Ա Խ Տ Ա Կ X X 
՛Ակ. 1-5. Վսւնակատե շեղբեր և ծլեպներ էլարիցւ 6. Վանա-

կատե նհտասլաք Շ ենգավթ իցւ 7. Վանակատե նհտասլաք 

Կամոյից։ 7. Վանակատե ներդիր Գառնիից։ 9, 10. Մանգաղի 

կայծքարե ներդիրներ Շենգ ավթից։ 11. Դանակ վանազա-
տ1'9' էլաՐ' Շեղբի անջատում ը մ իշուկից։ 13. Քարի հար-

դարման եղանակը հին եգիպտացիների մոտ. նկար Րենի-

Հասանի դամբարանից։ 14. Քարի հարդարումը համաձայն 

հին եգիպտացիների։ 15. Քարի շաղափման եղանակը հին 

եգիպտացիների մոտ։ 16. Շաղափ Մեղրիից։ 17. Սանդկոթ 

ու սանդեր Շենգավթից։ 20-22. Կոթառով սեպաձև կացին-

ներ Քեթիից, էքմիածնից և Շենգավթից։ 23 ?6. Գուրզերի 

ծայրակալներ Մաշտոցի բլուրից, էշմ իածնից և Կղզյակ բլու-

լից /ըստ Ս• Հ՛ Սարդար յանի/1 27—28- Վիշապաքարեր 

Գեղամա լեռ ներից /ըստ Լ• Ա՛ Բարսեղչանի/։ 29. Բազալ-

տե կուռք Ցաչշի գյուղից /ըստ Ս. Ա. Եսաչանի/։ 30• Ֆա/ 

լիկ արձան Թեյշեբաինիից։ 31. Կանացիակերպ կուռք Թա-

զաքենդից։ 32. Քարե սկահակի նախապատրաստուկ Ար֊ 

գիշտիխինիլիից։ 33. Քարե կամ Գորիսից /ըստ Ս. Ա. Եսա-

չանի/ ։ 34. Ագաթից և սարդիոնից ուլունքներ Կամոյից։ 
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Р Ո Ղ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ի Թ Յ Ո Ւ Ն 

Ներածություն . . . . . . յ 

Լա լաստանի բնակ/իմացական պայմանները և բնական հարստությունները 0 

ԳԼՈԻԽ ԱՌԱՋԻՆ 

Ա. ւ/Ьսւ ա ւլա (յո րծո ւյ) յ ո ւ!'ւ Ь մետաղամշակություն 

ԼեոնաՂ ան բային :սշխա տան բներ . . . . 13 
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ւաձ՚ԼԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ 

ы 0 յոէ-Ъ Տող Տպ՛ի"* Է Պետք է չինի 

։в 1 ն. го Պին դար ւրի Պինեղաա րի 
во г վ. 18 Պ ՚ ս ՚ ց •Րիշից 
84 я վ. 8 ուչ-թեփեի Ուչ-թեփեի 

103 1 վ. 1В ՛ների տեսակներ միր բլուրի։. 


