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ԷՐԻԱԽԻ ԵՐԿՐԻ ԿՐՈՆԸ 

        

Վանի թագավորության պետական կրոնը ամփոփում էր ուրարտական 

տերության մեջ մտած տարբեր ցեղերի և ժողովուրդների կարևոր աստվածների ու 

աստվածուհիների պաշտամունքը և Հայկական լեռնաշխարհի բնակչության միա-

ձուլմանը նպաստող հանգամանքներից մեկն էր1։ Ուրարտական կրոնը առկա հա-

վատալիքների կանոնավորված ու բարդ ամբողջություն էր, որն ընդունակ էր զար-

գացման ու փոփոխությունների։ Ուրարտական կրոնն իր ազդեցությունն ուներ 

երկրի քաղաքական կյանքի, սոցիալ-տնտեսական որոշ հարցերի, բարոյականու-

թյան, արվեստի վրա և օժանդակում էր հայ ժողովրդի կազմավորման ընթացքի և 

ավարտի հետ կապված որոշ հարցերի լուսաբանմանը2։ Այս առումով շատ կարև-

որ դեր է խաղացել նաև պատմական Շիրակը, որը եղել է հայ ժողովրդի կազմա-

վորման օջախներից մեկը: 

Ուրարտուի պետական կրոնը հիմնված էր պետության կազմում ընդ-

գրկված ժողովուրդների ու ցեղերի կրոնական բազմաբնույթ պատկերացումների 

վրա, որոնք ի մի են բերվել ու կանոնավորվել պետության կողմից՝ արձանագրվե-

լով Մհերի դռան վրա։ Սակայն այս խմբագրությունը վերջնական չեղավ, քանի որ  

նորաստեղծ պետության քաղաքական ու մշակութային առաջընթացի հետ մեկ-

տեղ զարգանում էր նաև պետական կրոնը: Դիցարան էին անցնում նոր աստվա-

ծություններ, որոնք իրենց հետ բերում էին նոր պատկերացումներ3։ 

Ընդհանուր առմամբ դիցարանում, բուն ուրարտական, խուռիական, խե-

թական, շումերաաքքադական ծագման աստվածներից բացի, ընդգրկված էին նաև 

հայկական աստվածներ։ Ուրարտացիների պատկերացումներում այս աստված-

ները իրար հետ անընդհատ հարաբերությունների մեջ էին գտնվում։ Ուրարտա-

կան դիցարանի գլխավոր աստված Խալդին այնքան զորեղ է, բայց ոչ անտեսանե-

լի, որ հրամաններ է տալիս անգամ Վանի հզոր արքաներին, պատկերվում գերե-

վարված արքաների փոխարեն: Մարդուն ընկալելի լինելու համար նա պետք է 

ունենար մարդկային կերպար ու կերպարանք, կյանք ու բովանդակություն, լիներ 

տեսանելի: Նկատելի է ուրարտացիների կյանքում Խալդիի «ճնշող» ներկայու-

թյունը4: Հայկական բնութագիր ունեցող Արծիբիդինի5, Առնի, Իվարշա աստվածու-

թյունների պաշտամունքը միաձուլված էր Խալդիի հետ։  Արծիբիդինին խորհրդա-

նշում էր Խալդիի կամքը. նա է Խալդիի սուրհանդակը, որի միջոցով երկնքի աստ-

ված Խալդին կապ է հաստատում երկրի հետ, այսինքն` Հայկական լեռնաշխար-

                                                 
1 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñáÝÁ,  ºñ., 1990,  ¿ç 9: 
2 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 9: 
3 ÜáõÛÝÁ: 
4 ¶ñ»ÏÛ³Ý º., àõñ³ñï³Ï³Ý ³ëïí³Í³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñç. 

àõñ³ñïáõÇ §³ñù³Ý»ñÁ¦ (Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ), Մերձավոր ¨ Միջին  Ար¨ելքի 
երկրներ ¨  ժողովուրդներ (այսուհետ՝  ØØ²ºÄ),  XXIII, ºñ., 2004, ¿ç 315-338: 

5 Àðóòþíÿí Í. Êîðïóñ óðàðòñêèõ êëèíîîáðàçíûõ íàäïèñåé (ÊÓÊÍ),Åð.,2001, 83-12: 
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հում բնակվող ցեղերի մեջ պատկերացում է եղել աստվածության թռչնակերպ 

սուրհանդակի մասին։ Արծիբին հնդեվրոպական ծագում ունի և նշանակում է 

«արծիվ»6։ Արծիբիդինի դիցանունը կարելի է բացատրել «արծիվ-աստված» ձևով. 

Աստվածությունը պատկերվել է և՛ մարդակերպ, ինչպես պատկերվում էին ուրար-

տական աստվածները, և՛ որպես արծիվ՝ հայ տեղաբնիկների տոտեմական պատ-

կերացումների համաձայն7: Հետուրարտական շրջանում արծիվը խորհրդանշում 

է նաև արքայի պաշտամունքը8: Առնին՝ arni9, Ն.Հարությունյանը ստուգաբանում է 

հայերեն «առն» արմատով ու հասկացությունը թարգմանում է ուժեղ, առույգ, 

առնական իմաստով և այս աստվածությունը բնութագրում որպես ուժի, առնա-

կանության, քաջության ու տղամարդկային բեղմնավորող ուժը հովանավորող մի  

աստվածություն10։ Համեմատենք հայերեն «առն» բառի հետ, որը նշանակում է 

«վայրի արու ոչխար»11։ Նշենք, որ դեռ շատ հին ժամանակներից արական և իգա-

կան սկիզբների պաշտամունքը լայն տարածում էր գտել Հայկական լեռնաշխարհի 

բնիկ ցեղերի մեջ։ Այս պաշտամունքը շարունակվել է նաև ինչպես ուրարտական 

պետության գոյության դարաշրջանում, այնպես էլ հետուրարտյան ու հելլենիս-

տական ժամանակաշրջաններում և իր արձագանքներն է թողել միջնադարյան 

մշակույթի մեջ։ Շիրակի տարժամանակյա մի շարք հուշարձաններից (Շիրակա-

վան, Բենիամին) հայտնի են ֆալոսներ, որոնց պաշտամունքային նշանակությու-

նը հեշտությամբ նույնացվում է ուրարտական Առնի և, ինչպես ստորև կտեսնենք, 

նաև Կուեռա աստվածների հետ12։ Մեծաքանակ ֆալոսների առկայությունը վկա-

յում է հայկական տեղաբնիկ ցեղերի մեջ Առնիի հզոր պաշտամունքը։ Ուրարտա-

կան Առնին բնութագրվում է որպես տղամարդկային բեղմնավորող ուժը և աստ-

վածային եռանդը ներկայացնող մի երևույթ, որի պաշտամունքը միաձուլվել է 

Խալդիի պաշտամունքին։ Այս է վկայում «Խալդ աստծո առնականությունը» հաս-

կացության գոյությունը Վանի թագավորությունում13։ Եթե Մհերի դռան արձանա-

գրությունում հիշատակված են Արծիբիդինի և Առնի դիցանունները, ապա բացա-

կայում է հնդեվրոպական ծագմամբ Իվարշա դիցանունը, որը Արարատյան դաշտ՝ 

Էրեբունի է ներթափանցել Ծուփա և Խաթե երկրներից բերված ռազմագերիների 

միջոցով, որոնք հայախոս են եղել14: Գ.Մելիքիշվիլիի առաջարկած լուվիական 

                                                 
6 î»°ë ²×³éÛ³Ý Ðñ., Ð³Û»ñ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý,  h. ², ºñ., 1971, ¿ç 319-320: 
7 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., Վանի թագավորություն…,  ¿ç 58: 
8 Òåð-Ìàðòèðîñîâ Ô. Ïðîòîìû Äðàñõàíàêåðòà, Շիրակի պատմամշակութային 

ժառանգություն» հանրապետական չորրորդ գիտական նստաշրջանի զեկուցումների 
հիմնադրույթներ (այսուհետ՝  ÞäØÄ), ¶ÛáõÙñÇ, 2000, ¿ç 14:  

9 ÊÓÊÍ, 83-12. 
10 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., àõñ³ñï³Ï³Ý ²éÝÇ ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ºñÇï³ë³ñ¹ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ 

VII ÏáÝý»ñ³Ýë, Ð³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ñ³ñó»ñ, ºñ., 1986, ¿ç 12:  
11 ²×³éÛ³Ý Ðñ., Ýßí. ³ßË., ¿ç 261: 
12 ²í³·Û³Ý Æ., ÎñáÝ³å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ÞÇñ³ÏáõÙ ø.³. VIII-VI ¹¹., 

ԳՊՄԻ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ºñ., 2011, ¿ç 132-136: 
13 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý…,  ¿ç 57-58:  
14 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 60-61: ²Ûë Ï³ñÍÇùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï` Ø.Æëñ³Û»ÉÛ³ÝÁ ¨ Ü.Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ Ï³ñ-

ÍáõÙ »Ý, áñ Æí³ñß³Ý ²ÝÇÏáõ ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý ²½³ »ñÏñÇ ï»Õ³Ï³Ý ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ñ 
(ÊÓÊÍ, 421, Í³Ý. 36): Æëñ³Û»ÉÛ³Ý Ø., ¾ñ»µáõÝÇ µ»ñ¹-ù³Õ³ùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ (Áëï ³ñÓ³Ý³-
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Immaršia աստվածության անվանումից կարելի է բխեցնել Իվարշա դիցանունը15: 

Իվարշան Խալդ աստծո և Միհրի (Մհեր), պաշտամունքները միաձուլող միջանկ-

յալ օղակն է16: Նա կարող էր հայկական Արա աստվածությունը լինել17։ Որոշ ու-

սումնասիրողների կարծիքով՝ Արարատյան դաշտի հնագույն բնակչության մեջ 

հնդեվրոպական-հայկական ծագմամբ էթնիկական տարրի մասին վկայող և բիայ-

նական արձանագրություններից հայտնի այս տեղական դիցանունը մարմնա-

վորել է անձրևի ու ցողի պաշտամունքը18: 

Ք.ա. VIII-VII դդ. Այրարատյան դաշտում, որի շուրջ էր ձևավորված Էթիու-

նին, վկայված է Խալդի19, Թեյշեբա, Կուեռա, Մարդուկ, Իվարշա, Անիկու աստվա-

ծությունների պաշտամունքը20։ Այս աստվածների պաշտամունքը տարածված է 

եղել նաև Այրարատյան դաշտի սահմաններից դուրս՝ հարևան ցեղերում ու երկր-

ներում։ Բացի Խալդից, Թեյշեբայից և Մարդուկից21` մյուսները Էթիունյան ցեղա-

միության գերագույն աստվածություններն էին կամ մի որոշ ժամանակ անց դառ-

նալու էին այդպիսին։ Էթիունիում առաջնայինը Խալդիի պաշտամունքն էր: Որ-

քան ամուր էր տեղական սովորույթի ուժը, այնքան ուրարտացիները ավելի էին 

հզորացնում Խալդ աստծո պաշտամունքը՝ տվյալ վայրում կառուցելով Խալդիին 

ձոնված մեծաքանակ պաշտամունքային շինություններ։ Շիրակում նման կառույց-

ներ դեռ ուսումնասիրված չեն։ 

Կուեռան Մհերի դռան արձանագրությունում22 հիշատակված տասնչորս-

երորդ աստվածությունն է, որը դարձյալ հնդեվրոպական ծագում ունի։ Այս աստ-

վածությունը ներառել է հողի, երկրի, ցամաքի պաշտամունքը: Նրան վերագրվում 

է նաև վիշապային էություն, նա է պտղաբերության աստվածը, երկրի ընդերքի 

ջրերի՝ ջրհորների23, քաղցրահամ ջրերի տիրակալն ու նրանց պահապանը` վիշա-

պի կերպարով։ Ըստ Մենուայի արձանագրություններից մեկի` Կուեռայի վիշա-

պակերպ պաշտամունքի հետ է կապվում նաև «Էժդահա բուլակին»` «Աժդահակի 

(Աժի-Դահակի) աղբյուրը»24։ Այս աղբյուրը առնչվել է Կուեռայի պաշտամունքին, և 

պատահական չէ, որ այն կրել է Աժդահակ՝ Վիշապ անունը։ Գեղամա լեռներում է 

                                                                                                                              
·ñ³Ï³Ý áõ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ), ºñ., 1971, ¿ç 75-76: ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., Æí³ñß³ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ, ²ëï»Õ³ÛÇÝ ëáõñÑ³Ý¹³Ï, 1993, Ñ. 1, ¿ç 3: 

15 Ìåëèêèøâèëè Ã. Ê âîïðîñó î õåòòî-öóïàíñêèõ ïåðåñåëåíöàõ â Óðàðòó, Âестник 

Äревней истории, т. 2, 1958, ñтр. 46. 
16 §Ê³É¹ÇÇ áñáß ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ ¨ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ýñ³ íÇå³Ï³Ý Ñ³-

çáñ¹ ØÑ»ñÇ, áñÁ §ê³ëÝ³ Íé»ñáõÙ¦ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë »ñÏáõª Ø»Í ¨ öáùñ ØÑ»ñÝ»ñÇ ï³ñµ»-
ñ³ÏÝ»ñáí, Ï»ñå³ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³¦ (ä»ïñáëÛ³Ý ²., àõñ³ñï³Ï³Ý ·ÉË³íáñ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ 

»éÛ³ÏÁ ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÇßËáÕ í»ñÝ³Ë³íÇ Í³·Ù³Ý ËÝ¹ÇñÁ, Պատմա-բանասիրական 
հանդես (այսուհետ՝ ä´Ð), ³é³ÝÓÝ³ïÇå, 2002, 2, 258-259): 

17 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý…, ¿ç 60-63, 122: 
18 ä»ïñáëÛ³Ý ê., §Þ³ñ³ÛÇ ó»Õ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ¦ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉùáõÙ 

(մ.Ã.³. VI-V ¹¹.), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 12, ºñ., 1979, ¿ç 73:  
19 ä»ïñáëÛ³Ý ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 244-270: 
20 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 84-85:  
21 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 63-64: 
22 ÊÓÊÍ, 83-8. 
23 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., Îáõ»é³-Îáõ³é ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý å³ßï³ÙáõÝùÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑáõÙ, 

ä´Ð, 1, ºñ., 1990, ¿ç 153-167: 
24 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý…., ¿ç 50-51: 
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գտնվում Աժդահակ ամենաբարձր լեռնագագաթը, որի բարձրությունը 3598 մ է։ 

Տարվա մեծ մասը լեռը ձյունածածկ է, լանջերը լերկ են։ Գագաթն ունի կոնաձև 

տեսք, խառնարանի խորությունը 40-50 մ է, որը լցված է ջրով: Լեռան հյուսիսային 

փեշերից սկիզբ է առնում Գավառագետը25։ Այսպիսի անվանում ունեցող լեռան 

գոյությունը Էթիունյան համադաշնության մասը հանդիսացող Վեդուրի-Էթիունի 

ցեղամիության սահմաններում հուշում է, որ Էթիունիի ցեղերն ու երկրները քաջ 

ծանոթ էին Կուեռա աստծո վիշապային էությանը։ Լեռան խառնարանի նկարա-

գրությունը ապացույց է Կուեռայի` վերը նշված բնույթների մասին՝ երկրի աստ-

վածություն, արտեզյան ջրերի աստված։ Կուեռայի պաշտամունքը Հայկական լեռ-

նաշխարհի հյուսիսում եղել է ուրարտական տիրապետության այստեղ հաստատ-

վելուց ավելի վաղ, միայն թե ուրարտական դինաստիայի հովանավորող աստված 

Կուեռայի պաշտամունքը տարբերություններ ուներ էթիունյան Կուառից։ Սակայն 

ուրարտական դարաշրջանում միևնույն ծագման ու բնույթի այս երկու, սակայն 

զարգացման տարբեր ուղիներ անցած պտղաբերության, քաղցրահամ ջրերի վի-

շապաբնույթ Կուեռա և Կուառ աստվածությունները միաձուլվեցին, փոխներգոր-

ծեցին, հղկվեցին և ստացան նոր շունչ։ Կուեռայի հետ է առնչվել Օշականի տաճա-

րի կրակի և ֆալոսների պաշտամունքը26։ Կուեռան հնդեվրոպական ծագում է ու-

նեցել և դրանով է պայմանավորված նրա համատարած պաշտամունքը Հայկա-

կան լեռնաշխարհում, որտեղ գոյատևել է մինչև վաղ միջնադար։ Էթիունյան հա-

մադաշնության մեջ մտնող Էրիախի ցեղամիությունն ընդունած պիտի լիներ Կու-

առ-Կուեռա աստծո պաշտամունքը և այս աստծուն պիտի պաշտեր իբրև գերա-

գույն աստվածներից մեկը, քանի որ ուրարտական սեպագրերում հիշատակվող 

երկու տեղանունները, որոնց հետ էին կապվում Կուեռայի անվան ծագումը՝ 

Quarzani երկիրը և Կուառլինի հովիտը27 (վերջինս հիշատակվում է Ռուսա II-ի` 

Զվարթնոցի արձանագրությունում), գտնվում են առաջինը՝ Անիշթերգա (Արաքս 

գետի հյուսիսային ափին` Աբեղյանքի և Արաքս ու Ախուրյան գետերի խառնարա-

նի միջև), որը չափազանց մոտ է Էրիախի երկրին  և Ուլտուզա (Արտազ-Մակու) 

երկրների միջև՝ Արաքս գետի ափին` Մասիսի արևելյան և հարավային լանջերի 

մոտ, երկրորդը՝ Կարմիր բլուրի և Էջմիածնի միջև եղած տարածքում։  Շիրակում և 

հարևան տարածքներում Կուեռայի պաշտամունքի մասին վկայող ամենակարևոր 

փաստը Հանակում` Կարսի վիլայեթի շրջկենտրոնից ոչ հեռու, Չլդըր լճից հյու-

սիս-արևմուտք գտնված արձանագրության 12-13 տողերն են, որտեղ Արգիշտին 

գրում է. «(12) Ով այս արձանագրությունը ոչնչացնի, թող ոչնչացնեն Խալդին, Կու-

եռան (13) նրան արևի տակ»28: Սա այն եզակի վկայությունն է, որտեղ անեծքի բա-

նաձևում հիշատակվում է Կուեռան: Հետևաբար, այս շրջաններում Կուեռա-Կուա-

ռի պաշտամունք է եղել, առավել ևս, որ որոշ ուսումնասիրողներ Կուեռային հա-

մարում են Թեյշեբայի որդի և սրանով պայմանավորում Կուառլինի դաշտավայրի 

                                                 
25 Ð³ÏáµÛ³Ý Â., Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³Ý êï., ´³ñë»ÕÛ³Ý Ð., Ðայստանի ¨  հարակից շրջանների 

տեղանունների բառարան,  h. 1, ºñ., 1986, ¿ç 54: 
26 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý…, ¿ç 55: 
27 ÊÓÊÍ, 421-6. 
28 ÊÓÊÍ, 174. 
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անվանումը Կուեռայի անվամբ և նույն տարածքում` Կուառլինիում, Թեյշեբաինիի 

կառուցումը` ի պատիվ Կուեռայի հոր` Թեյշեբա աստծո29: Հովհան Մամիկոնյանը 

նշում է. «Կուառսն կառուցվել է Վիշապ քաղաքի տեղում»30: Անհերքելի մի փաստ, 

որն ամրապնդվում է նաև Հանակից հայտնի ուրարտական վավերագրով: Ն.Մառը 

Կուառին նույնացնում է վիշապի հետ, վիշապին` Կուառսի, որին համարում է վի-

շապաբնույթ մի աստվածություն, իսկ առասպելը համարում սկյութական ավան-

դություններից ծագած31:  

Հետուրարտական կրոնապաշտամունքային պատկերացումներում Կուե-

ռայի պաշտամունքը շարունակվում է, և նրա վիշապային էության մարմնավո-

րողն է դառնում առասպելական վիշապ հեծած Տիգրանը (ի նկատի են առնված 

թե՛ Տիգրան Երվանդյանը, թե՛ Տիգրան Արտաշիսյանը), որը համարվում էր զին-

վորների երկնային դասապետի՝ վիշապ հեծած դյուցազնի երկրային մարմնավո-

րումը32։ Միջնադարյան նշանավոր փիլիսոփա և պատմիչ Գրիգոր Մագիստրոսը 

մի լեգենդ է հիշում, որի համաձայն բարի ձուկ Աժդահակը Խոսրովի կնոջը նվիրել 

էր մի թանկարժեք մարգարիտ33:  Այս լեգենդը Բ.Պիոտրովսկուն հիմք է տալիս վի-

շապի պաշտամունքը նույնացնել ձկան պաշտամունքի հետ, ձկան պաշտամուն-

քին էլ մերձեցնել օձի պաշտամունքը, որը նույնպես ջրի խորհրդանիշն է համար-

վում34: Ն. Մառը վիշապի «վեշ» կամ «ավշ» բաղադրիչը նույն աստծու հաբեթական 

հոգնակի ձևն է համարում35:   

 Անիկու աստվածությունը համարվում է «հոգիներ տեղափոխող» աստված, 

որի մասին վկայում է Ռուսա II-ի` Արարատյան դաշտում` Զվարթնոցի տարած-

քում պեղված սեպագիր արձանագրությունը (21, 25 տողեր)36: Անիկուն հիշատակ-

ված չէ Մհերի դռան արձանագրության մեջ: Ն. Հարությունյանը ենթադրում է, որ 

Անիկուն տեղական Ուազա-Վազա երկրի աստվածություններից է: Շիրակում «հո-

գիներ տեղափոխող» աստծո պաշտամունքի գոյության օգտին են վկայում հնագի-

տական գտածոները: Պատմական Դրասխանակերտի հետուրարտական մշակու-

թային շերտերից հայտնի թռչնակերպ պրոտոման` բադի պատկերով, որով զար-

դարված էր հեղման կավակերտ անոթը, Ֆ. Տեր-Մարտիրոսովը կապում է պատ-

մական Շիրակում «հոգիներ տեղափոխող» աստծո պաշտամունքի հետ37: Այս ա-

նոթները կարող են համարվել անտիկ շրջանի պտյակների (ռիտոն) նախատի-

պերը: 

                                                 
29 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., Îáõ»é³-Îáõ³é ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý…, ¿ç 167: 
30 ÐáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý, î³ñáÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ²ßË³ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ` ì..ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ, Ð³Û 

Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñ, ºñ., 1989, ¿ç 47: ÚáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý, ä³ïÙáõÃÇõÝ î³ñûÝáÛ, ³ßË³ïáõ-
ÃÛ³Ùµ ¨ ³é³ç³µ³Ýáí` ²ß. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ, ºñ., 1941, ¿ç 107-108:  

31 ÐáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 29: Ø³é Ü., Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ: Üñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ¨ 
Ý³Ë³å³ïÙ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ Áëï É»½í³·ÇïáõÃÛ³Ý,  ºñ., 1989, ¿ç 38: 

32 ä»ïñáëÛ³Ý ê., Ð³Ûáó »ñ»ù ³ñù³Û³½áõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, ԳԱԱ 
ÞÐÐ կենտրոնի  §¶Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, Ñ. III, ¶ÛáõÙñÇ, 2000, ¿ç 65: 

33 Ïèîòðîâñêèé Á. Âèøàïû, êàìåííûå ñòàòóè â ãîðàõ Àðìåíèè,  Ë., 1939, ñтр. 28. 
34 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 29: 
35 Ø³é Ü., Ýßí. ³ßË., ¿ç 38: 
36 ÊÓÊÍ, 421, 72. 
37 Òåð-Ìàðòèðîñîâ Ô. Ýßí. ³ßË., ¿ç 14:  
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Հիշատակված աստվածությունները պաշտվել են Հյուսիսային համադաշ-

նության սահմաններում, ինչը նշանակում է, որ համադաշնության մեջ մտնող բո-

լոր ցեղերն ու ցեղախմբերը, այդ թվում նաև Էրիախին, պարտավոր են եղել ընդու-

նել և պաշտել այս աստվածներին, ինչպես նաև համընդհանուր դիցարանի մեջ են 

մտցրել իրենց տեղական աստվածություններին։ Կրոնապաշտամունքային այս 

փոխհարաբերությունները ավելի են բարդանում բիայնական նվաճումներից հե-

տո, երբ դաշնության դիցարանի վրա ազդեցություն է ունենում ուրարտական դի-

ցարանը, և ուրարտական արքաների կողմից էթնիկ տեղաշարժերի պատճառով 

հյուսիսային տարածաշրջան են ներթափանցում հարավից ու արևմուտքից բեր-

ված կրոնապաշտամունքային պատկերացումները։                            

Շիրակի, մասնավորապես` Էրիախի երկրի կրոնի մասին պատկերացում 

ստանալու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ Արգիշտի I-ի` Ք.ա. 768 թ. Արշա-

վանքին: Այս արշավանքը մի առանձնահատուկ արշավանք էր՝ ուղղված Հյուսիս-

արևմտյան համադաշնության դեմ: Արշավանքն ուներ կրոնահոգեբանական շար-

ժառիթներ, որոնք ուսումնասիրելով կարելի է որոշ գաղափար ունենալ համա-

դաշնության կրոնապաշտամունքային պատկերացումների մասին: Իր թագավո-

րության տասներեքերորդ տարում, երբ Արգիշտին գտնվում էր Մանայում, լսում է, 

որ «Էթիունի երկրից /եկել ու/ տարել են Արդինի քաղաքի Աշտիուզեն», այսինքն` 

Մուծածիր քաղաքի Խալդիի տաճարի արձանիկներից մեկը38: Նման երևույթ կար 

դեռևս խեթական շրջանում, երբ ընդունված է եղել խեթական տերության տարբեր 

շրջանների բնակավայրերի, լեռների, գետերի, աղբյուրների և այլ աստվածու-

թյունների երկրպագման կանոնակարգը: Աստվածության արձանը տաճարի մի 

հարկաբաժնից (արձանի գտնվելու մշտական վայրից) տեղափոխում էին huwaši 

կոչվող հաստատություն, դնում էին պատվանդանին, կատարում էին մատուցում-

ներ, ապա աստծո արձանը հետ էին տանում: Իրենց աստվածություններով ներ-

կայացված հեռավոր շրջանների և հատկապես խեթական տերությունից դուրս 

գտնվող երկրների հիշատակությունը ստիպում է Ա.Քոսյանին ենթադրել, որ ծի-

սական արարողությունները պիտի ընթանային մայրաքաղաք Խաթթուսասի կամ 

դրա մոտակայքում գտնվող որևէ տաճարում, որտեղ տեղադրված էին համապա-

տասխան աստվածությունների արձանները39: Հնարավոր է, որ տաճարում ոչ բո-

լոր գրավված երկրների աստվածների կուռքերն են տեղադրված եղել, կուռքի բա-

ցակայության դեպքում արարողությունը կազմակերպելու համար այդ արձաննե-

րը ստիպված էին բերել հեռավոր շրջաններից, ինչպես «Արդինի քաղաքի Աշտիու-

զեն»: Կուռքը չվերադարձնելու պատճառով տեղի էր ունեցել կրոնաքաղաքական 

բնույթ կրող այդ ընդհարումը: Խեթական կորպուսում պահպանված այս ավան-

դույթը համարելով ընդհանրական ողջ տարածաշրջանի (Ուրարտու, Ասորե-

ստան, Էթիունի) համար և այսպիսի տաճարներից մեկը համարելով Մուծածիրի 

                                                 
38 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., ÞÇñ³ÏÁ Èáõß³-Î³ï³ñ½³-ìÇï»ñáõË» ¹³ßÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ, ÞäØÄ 

հանրապետական առաջին գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, ¶ÛáõÙñÇ, 1994, ¿ç 22: 
39 øáëÛ³Ý ²., Æëáõí³ÛÇ ÏñáÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ Ë»Ã³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, ØØ²ºÄ XXI, ºñ., 

2002, ¿ç 315-331: 
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Խալդ աստծո տաճարը, որը նաև ասորեստանցիների պաշտամունքային կենտ-

րոններից էր, կարելի է եզրակացնել, որ նախընտրելի է Ռուսա II-ի սեպագիր աղ-

յուսակի` Ի. Դյակոնովի թարգմանությունը: Համաձայն դրա` «Կիլբանի երկրի մոտ 

սրբավայրից Ռուսախինիլի էին վերաբնակեցրել Խալդ տիրակալին»40:       

Ա. Փիլիպոսյանը, Վանտոսպի (Ուրարտու) թագավորությունում կրոնա-

քաղաքական բնույթ կրող այս ընդհարումներին անդրադառնալով, նշում է «Իշկի-

գուլու երկիր» («KURIšqigulu»` ըստ Արգիշտի I-ի տարեգրության և Մարմաշենի ար-

ձանագրության) և «Իշկուգուլխի երկիր» «Išqugulhi» (ըստ Վանից հայտնաբերված և 

Ռուսա II-ի անունը կրող սեպագիր աղյուսակի) անվանաձևերը: Երկիրը երեք 

անգամ հիշատակվում է VIII-VII դդ. վանտոսպյան տեքստերում և տեղադրվում է 

Շիրակի հյուսիսում41: Առաջին երկու հաղորդումները Ա. Փիլիպոսյանը համարում 

է Ք.ա. 774 թ. միևնույն իրադարձությունների առանձին փաստագրումներ, որոնք 

առնչվում են Արդինի (Մուծածիր) քաղաքի աստծո (թերևս Խալդիի) արձանի 

առևանգման պատճառով Վանտոսպի թագավորության և Էթիունի երկրի միջև 

ծագած կրոնաքաղաքական բնույթի ռազմական ընդհարմանը42:        

Ք.ա. 768թ. Արգիշտին անմիջապես արշավում է Էթիունի, հայտնվում է 

Էրիախիում, այնուհետև անցնում է Քաթարզա, Իշկիգուլու (Աշոցք) և հետո միայն` 

Վիտերուխի: Արգիշտին Աշտիուզեն փնտրում է հենց Էրիախիում, ավելի լայն 

առումով՝ Հյուսիսարևմտյան համադաշնության սահմաններում: Ըստ Ս.Հմայակ-

յանի՝ այս արշավանքի առաջին փուլի հակիրճ նկարագրությունն է տրված Մար-

մաշենի արձանագրության մեջ, որում ասվում է. «Գրավեցի Էրիախին, գրավեցի 

Իրդանիունին մինչև Իշկիգուլու»43: Ապա Ս.Հմայակյանը առաջադրում է հետևյալ 

կարծիքը. «Իրդանիունին Քաթարզայի մայրաքաղաքն էր, Իշկիգուլուն թերևս 

մասն էր Լուշայի»44: 

Այս ամենից կարելի է եզրակացնել, որ Արդինի (Մուծածիր) քաղաքի Աշ-

տիուզեն մեծ կրոնապաշտամունքային նշանակություն է ունեցել Հյուսիսարևմտ-

յան համադաշնության մեջ մտած իշխանությունների և երկրների համար: Առավել 

ևս, եթե արձանիկը պատկանել է Խալդ աստծուն, նշանակում է` ուրարտական և 

Էթիունյան կրոնապաշտամունքային պատկերացումները այնքան էլ հեռու չեն 

եղել իրարից: Շիրակի կրոնապաշտամունքային առանձնահատկությունների մա-

սին ավելի մանրամասն պատկերացում ստանալու համար անդրադառնանք Վա-

նից հայտնաբերված և Ռուսա II-ի կառավարման տարիներին վերաբերող սեպա-

գիր աղյուսակին45, որում խոսվում է արդեն Կիլբանի երկրի դիմաց գտնվող սրբա-

րանից դեպի Ռուսախինիլի (Թոփրաք-կալե) Խալդի աստծո արձանի վերադարձ-

                                                 
40 Äüÿêîíîâ È. Óðàðòñêèå ïèñüìà è äîêóìåíòû (ÓÏÄ), Íàóêà¦ Ì.-Ë, 1963, Í³Ý. 28: 
41 öÇÉÇåáëÛ³Ý ²., ÎñáÝ³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ ì³ÝïáëåÇ (àõñ³ñïáõ) Ã³·³íáñáõ-

ÃÛáõÝáõÙ ¨ ÆßùÇ·áõÉáõ-ÆßùÇ·áõÉËÇ »ñÏÇñÁ, ÞäØÄ հանրապետական երրորդ գիտական 
նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրութներ , ¶ÛáõÙñÇ, 1998, ¿ç 17:  

42 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 17: 
43 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê., 1994, ¿ç 23: 
44 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 23: ÊÓÊÍ, 179-3-5: 
45 ÊÓÊÍ, 412. 
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ման (բառացի՝ «թագավոր Խալդիի վերաբնակեցման») փաստի մասին, և այս իրա-

դարձության համատեքստում կրկին հիշատակվում է Իշկուգուլխի երկիրը: Սե-

պագիր տեքստը հաղորդում է նաև նրա թագավորի անունը և մատնանշում, որ 

վերջինս, հավանաբար վերոհիշյալ դեպքերի կապակցությամբ, գնացել է Մանա 

երկիրը և զբաղեցրել ոմն Աքայայի տեղը (պաշտոնը կամ գահը): Խիստ ուշագրավ 

այս հաղորդումները թույլ են տալիս ենթադրել, որ Շիրակի հյուսիսում տեղավոր-

ված Իշկիգուլու-Իշկուգուլխի երկիրը տևական ժամանակահատվածում Վանի 

թագավորության կրոնաքաղաքական ձեռնարկումների անմիջական մասնակիցն 

է եղել, առաջին դեպքում՝ կարծես հակառակորդ, երկրորդում՝ թերևս դաշնակից46:   

Հենվելով ուրարտական գրավոր վավերագրերի և հնագիտական ուսում-

նասիրությունների վրա` կարելի է պնդել, որ տվյալ դարաշրջանում ուրարտա-

կան տաճարների հոծ և լայն ցանց գոյություն ուներ, որով պատված էր երկիրը, և 

որը մեծանում ու ընդարձակվում էր երկրի սահմանների ընդլայնմանը զուգահեռ։ 

Նվաճված նորանոր տարածքները Ուրարտուի անբաժան մասը դարձնելու հա-

մար ուրարտական արքաները պետք է կրոնական քաղաքականություն վարեին 

հեռու և մոտ մարզերում։ Այդ պարտականությունը դրված էր ուրարտական քր-

մության ուսերին։ Այս խավն էր, որ սպասարկելու էր կառուցվող նոր տաճարները 

և տեղում տարածելու էր նոր կրոնը։ Այս զանգվածը մի հզոր ուժ էր, որի ներկա-

յացուցիչները մասնագիտանում էին գիտության տարբեր բնագավառներում և 

իրենց գիտելիքներով օգնում ծայրամասային, ենթակա երկրների տնտեսությանը։ 

Ուրարտական քրմությունը ծանոթ էր հարևան ժողովուրդների հոգևոր կյանքին և 

ուսումնասիրում էր այն, քանի որ այդ քրմությունն էր նվաճված ժողովուրդների 

պաշտամունքային պատկերացումները հյուսում պետական կրոնին՝ ղեկավարվե-

լով երկրի կրոնական քաղաքականության սկզբունքներով։ Կարելի է ենթադրել, 

որ քրմության իրավասության ներքո էին նաև ուրարտական դպրոցները, և այդ 

քրմությունն է ստեղծել ուրարտական սեպագրերը47։ Ինչպես միջնադարյան Հա-

յաստանում գրագրությունը ամբողջությամբ եկեղեցու ձեռքում էր, այնպես էլ Վա-

նի թագավորությունում` քրմության։ Ինչպես հայ հոգևորական գրիչները արտա-

գրում էին գրքերը, հոգևորականները՝ գրում «Հայոց պատմությունները», այնպես 

էլ կարելի է ենթադրել, որ ուրարտական արքաների հրամանով վավերագրերը 

հատողները պետք է քրմական դասի ստորին շերտի գրագետ և գրաճանաչ ներ-

կայացուցիչները լինեին։ Շիրակի` ուրարտական դարաշրջանի հուշարձանների 

հնագիտական ուսումնասիրության ոչ լիարժեքությունը մեզ թույլ չի տալիս խոսել 

պաշտամունքային կառույցների առկայության և դրանց ձևերի մասին, սակայն 

Մարմաշենի և Սպանդարյանի արձանագրությունների գոյությունը փաստագրում 

է Ուրարտուի քրմական դասի ներկայացուցիչների ներկայությունն այստեղ։ Կա-

ռավարիչները պիտի գրագրություն ունենային կենտրոնի հետ, գրագիրները գոր-

ծուղվելու էին կենտրոնից կամ պատրաստվելու էին տեղում` բնիկ ազնվականնե-

րից կամ քրմերից: Ուրարտական բնակավայրերը ձևավորվում էին տաճարների 

                                                 
46 öÇÉÇåáëÛ³Ý ².,  Ýßí. ³ßË., ¿ç 17: 
47 ÐÙ³Û³ÏÛ³Ý ê.,  ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý…, ¿ç 74: 
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շուրջ, որոնք պետք է ունենային իրենց քրմերը: Քրմերն ընտրվում էին քրմական 

դասի տեղական ներկայացուցիչներից: Ակնհայտ է, որ պատմական Շիրակում 

պետք է լինեին այդ դասի ներկայացուցիչները:    

 

 

ÐÅËÈÃÈЯŸ ÑÒÐÀÍÛ ÝÐÈÀÕÈ 

 

___ Ðåçþìå ___              ___È. Àâàãÿí ___ 

 

Â ñòàòüå ðàсñìîòðåíû âîïðîñû ðåëèãèи ñòðàíû Ýðèàõè è ñîïðåäåëü-

íûõ ñòðàí, êîòîðûå VIII-VI ââ.äî Ð.Õ. âõîäèëè â ñîñòàâ êîíôåäåðàöèè 

Ýòèóíè, à òàêæå âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðåëèãèîçíîé ïðååìñòâåííîñòè 

óðàðòîâ è ýòèóíöåâ. Íàðÿäó ñ óðàðòñêèìè, õåòñêèìè, õóðèòñêèìè, øóìåð-

ñêèìè áîæåñòâàìè, êîòîðûå çàíèìàëè ñâîè îñîáûå ìåñòà â óðàðòсêîì 

ïàíòåîíå, èññëåäîâàòåëè âûÿâèëè òàêæå áîæåñòâà, êîòîðûå ìîæî ñ÷èòàòü 

àðìÿíñêèìè. Â VIII-VI ââ.äî Ð.Õ. â Àðàðàòñêîé ðàâíèíå, âîêðóã êîòîðîé 

áûëà ñôîðìèðîâàíà êîíôåäåðàöèÿ Ýòèóíè è íà òåððèòîðèè Øèðàêñêîé 

ðàâíèíû-ñòðàíû Ýðèàõè, êîòîðàÿ âõîäèëà â ñîñòàâ Ýòèóíè, çàñâèäåòåëü-

ñòâîâàíû âåðîèñïîâåäàíèÿ Õàëäè, Òåéøåáû, Êóåðû, Èâàðøè, Àíèêó. Оá 

ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò óðàðòñêèå êëèíîïèñè è öåííûå àрõåîëîãè÷åñêèå 

íàõîäêè. 

 

 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 
Ավագյան Ինգա Էդուարդի – ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական  
հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, Email: artakh76@mail.ru 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:artakh76@mail.ru

