
Լարիսա ԵԳԱՆՅԱՆ 

 

ԵՌՈՏԱՆԻ  ԵՎ ՔԱՌՈՏԱՆԻ  ՏԱԿԴԻՐ-ԶՈՀԱՍԵՂԱՆՆԵՐ 

ՄԵԾ  ՍԵՊԱՍԱՐԻ Ց  

  

Մեծ Սեպասարից հայտնաբերված կուրարաքսյան մշակույթի ծիսական 

խեցեղենի մեջ կան դեղնավուն, մանրահատիկ, երբեմն նաև քիչ ավազախառն, 

լավ հունցված և լավ թրծված կավից, եռոտանի կամ քառոտանի, սեղանաձև իրերի 

բեկորներ, որոնց երեսը հարթ է, անկյունները՝ սուր (տախտ. I, նկ.1-3, տախտ II, 

նկ. 3, 9) կամ քիչ կլորացող (տախտ. II, նկ. 1, 2, 4-8): Կան շրթերիզը քիչ բարձր 

(տախտ. II, նկ. 2, 5, 7, 8), երբեմն  էլ ակոսով ընդգծված  երեսով ձևեր (տախտ. II, 

նկ. 7, 8 ): Սեղանի երեսի եզրերից սկսվում և աստիճանական թեքությամբ իջնում 

են իրանի հետ միաձույլ, կորությամբ դեպի դուրս հակված, խոյի երկարավուն 

գլուխ հիշեցնող ոտքերը (տախտակ II, նկ.1, 4, 5, 9): Գտածոների մեջ կա նաև ու-

ղիղ ոտքերով տարբերակ (տախտակ II, նկ. 2):  Սեղանաձև իրերի երեսներն  ունեն 

2-3սմ հաստություն, ոտքերի բարձրությունը 8սմ-14սմ է: Քննարկվող իրերի տար-

բերությունները եռանկյուն կամ քառակուսի ձևերի և կտրվածքում դրանց շրջա-

նաձև,  ձվաձև կամ քառակուսի ոտքերի քանակի (երեք կամ չորս)  միջև է: 

Կախված ոտքի բարձրությունից և երեսի չափերից՝ տարբեր են նաև ոտքերի և 

երեսի միացումով ձևավորված կամարի կորությունն ու բարձրությունը: 

Կրակի (մեկը նաև կարմիր ներկի) հետքերով  այսպիսի իրերի  բեկորներ 

հայտնաբերվել են ինչպես պաշտամունքային կառույցում՝ ուղղահայաց դիրքով 

կանգնած քառանիստ կոթողի մոտ, պայտաձև, խոյագլուխ պատվանդանների, 

անոթաձև օջախ-կրակարանի, նախշազարդ և անզարդ, ծիսական ամբողջական և 

բեկորային տարատեսակ անոթների ու նվիրաբերված-զոհաբերված այլ նյութերի 

հետ (in situ), այնպես էլ պեղավայրի տարբեր հատվածներում: 

Կուրարաքսյան մշակույթի հուշարձաններից  քառանիստ կամ եռանիստ 

հատած բուրգի ձև ունեցող այսօրինակ իրեր  հայտնաբերվել են Շրեշ բլուրում1, 

Մոխրաբլուրում2, Աղթամիրում3, Հառիճում4, Ագարակում5: Հայտնի են  նաև Դվի-

նից, Շենգավիթից, Քյուլ-թափայից6, Այրումից7, Արևիկից8 Գառնիից9, Քեթիից10, 

Շիրակավանից11:  

                                                 
1 Խանզադյան Է., Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթը մ.թ.ա. III հազարամյակում, Եր., 

1967, էջ 67, ³Õ. XVIII; Ý. Õàíçàäÿí, Ðàííåáðîíçîâîå ïîñåëåíèå áëèç ñ. Àðåâèê, ÑÀ, 1969, N 4, 

ðèñ. 10.  

2 Թումանյան Գ., Ագարակ I, Վաղբրոնզիդարյան բնակավայրը (2001-2008թթ.),Եր., 2012, էջ 52: 
3 Խանզադյան Է.,  Գառնի IV, 1949-1966 պեղումների արդյունքները,  Եր., 1969, էջ 70: 
4 Õà÷àòðÿí Ò. Äðåâíÿÿ êóëüòóðà Øèðàêà, Åð., 1975, ñòð. 72-73, ðèñ. 33. 
5 Թումանյան Գ., Ագարակի հնավայրի I տեղամասի 2002թ. պեղումները,  Հին Հայաստանի 

մշակույթը, XIII, Եր., 2005. էջ 52, տախտ. XIV/2:    
6 Խանզադյան  Է., 1967, նշվ. աշխ. էջ  67, աղ. XVIII:  

7 Åñàÿí Ñ. Äðåâíÿÿ êóëüòóðà ïëåìåí Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, Åð., 1976, ñòð. 33,  òàáë. 19/6. 
8 Õàíçàäÿí Ý. Ðàííåáðîíçîâîå ïîñåëåíèå áëèç ñ. Àðåâèê, Ñîâåòñêàÿ Àðõåîëîãèÿ,1969, N 4, ðèñ. 9/1.  



Լարիսա Եգանյան 

 

24 

 

Միայն Հայկական լեռնաշխարհին հատուկ նման իրերը հայտնի են «եռո-

տանի պատվանդաններ»12 կամ «տակդիրներ» անուններով13: Ըստ Է. Խանզադ-

յանի՝ «նրանց վրա կա՛մ կավամաններ են դրվել, կա՛մ էլ պաշտամունքային նշա-

նակություն ունեցող որևէ իր, արձանիկներ և այլն»14՝ միաժամանակ չբացառելով 

նաև դրանց կենցաղային բնույթը15: Իրերը կարող են լինել վաղբրոնզիդարյան խե-

ցեղենին բնորոշ զարդանախշմամբ (Շրեշ բլուր, Արևիկ, Քեթի, Շիրակավան և այլն) 

կամ անզարդ, ինչպես Մեծ Սեպասարի տարբերակները: 

Վաղբրոնզիդարյան մշակույթի ուշ փուլում իրերն այլևս փայլեցված չեն, 

կոպիտ են, կավի մեջ խառնուրդներ կան, որոշակի փոփոխություն կա նաև ձևում, 

իսկ Հառիճի, Շենգավիթի և Աղթամիրի օրինակները ցույց են տալիս, որ տեղի է 

ունենում որոշ պարզեցում՝ դառնալով իրերն այդ փուլին դասելու բնութագրական 

և տարբերակիչ հատկանիշ16:  

Մեծ Սեպասարի գտածոները կրկնում են Հայկական լեռնաշխարհի համա-

նման նյութերի ձևերը, նկատելի են նաև փոքր տարբերություններ ոտքերի և երեսի 

ձևավորման մեջ, որ կարելի է դիտել որպես լոկալ առանձնահատկություն: Հայաս-

տանի հնագիտական հուշարձաններից հայտնի համանման գտածոների ձևերի 

համադրմամբ, ինչպես նաև քննարկվող իրերի հետ հայտնաբերված հստակ թվա-

գրվող մյուս նյութերով, եռոտանի և քառոտանի սեղանաձև իրերը  թվագրվում են 

կուրարաքսյան մշակույթի ուշ փուլով:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, քննարկվող իրերի բեկորներ նախնական դիրքով 

գտնվել են նաև պաշտամունքային կառույցում, կրակի մնացորդների հետ, 

այսինքն՝ անմիջականորեն կապված են կրակի (=օջախի) հետ և ակնհայտորեն 

ծիսական գործառույթ ունեն,  հետևաբար նույնքան կարևոր է նաև վերջիններիս 

ծիսական բովանդակության բացահայտումը:  

Հոգևոր մշակույթին առնչվող հնագիտական նյութը խոսուն է դառնում 

ինչպես գրավոր աղբյուրներում պահպանված վկայությունների, այնպես էլ հա-

վատալիքների, սովորույթների և ծեսերի համադրումներով: Վերջինս, լինելով 

անհրաժեշտ, նաև բարդ է, քանի որ ծիսական իրերից յուրաքանչյուրը հաճախ 

ունի իմաստաբանական մի շարք կապերի հանգեցնող բազմաթիվ հատկանիշներ: 

                                                                                                                              
9 Խանզադյան Է., 1969, նշվ. աշխ., էջ 70, աղ. XX ստորինը: 
10 Ïåòðîñÿí Ë. Ðàñêîïêè ïàìÿòíèêîâ Êåòè è Âîñêåàñêà (III-I òûñ. äî í. ý.), Åð., 1989, ñòð. 44, òàáë. 

34/4; Badalyan R., Avetisyan P. Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia I, Mt. 
Aragats and its Surrounding Region// BAR International Series 1697, 2007, p. 161, pl. IV/17.  

11 Թորոսյան Ռ., Խնկիկյան Օ. Ս., Պետրոսյան Լ. Ա., Հին Շիրակավան (1977-1891թթ. պե-
ղումների արդյունքները), Եր., 2002, էջ 14, աղ. II, 7-11:  Badalyan R. S., Avetisyan P. S. Bronze 

and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia I, Mt. Aragats and its Surrounding Region// BAR 

International Series 1697, 2007, p. 229, pl. II/20. 
12 Խանզադյան Է., 1967, նշվ. աշխ., էջ 67: 
13 Թումանյան  Բ.,  2012, նշվ. աշխ., էջ 52: 
14 Խանզադյան Է., 1967, նշվ. աշխ., էջ 67-68: 
15 Õàíçàäÿí  Ý., 1969, նշվ. աշխ., էջ 168: 
16 Õà÷àòðÿí Ò., նշվ. աշխ., էջ 73: 
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Այդուհանդերձ, նման մոտեցումն ուղղակի անհրաժեշտ է, որ ուսումնասիրութ-

յունը  չլինի իրերի սոսկ ձևի, որակի, չափերի և զուգահեռների փաստում:  

Խեթական գրավոր աղբյուրներից հայտնի է, որ ծիսական որևէ կառույցում 

զոհաբերություն կատարելիս զոհ մատուցվում էր ոչ միայն աստվածություններին, 

այլ նաև ծիսական նշանակալից, հաճախ աստվածացված օբյեկտներին. գահին, 

պատվանդանին, որի վրա կանգնեցված էր աստծու արձանը, օջախին (=զոհասե-

ղանին), պատուհանին, փայտյա  սողնակին17: Ըստ նույն աղբյուրների վկայու-

թյունների՝ կրակի հետ անմիջականորեն կապված օջախներն աստվածացվում 

էին, նրանց նաև զոհ էին մատուցում18: Հետևաբար, ենթադրելի է, որ օջախների 

հետ կապված իրերը, այդ թվում նաև քննարկման առարկա նյութերը, ծիսական և 

պաշտամունքային որոշակի գործառույթ են ունեցել, և իրերի ձևերի վերը նշված 

բոլոր մանրամասները ծիսականորեն իմաստավորված են եղել:  

Քննարկվող իրերը համադրելի են խեթական աղբյուրներում հիշատակվող 

սեղաններին: Խեթական ծիսական տեքստերում հաճախ են հիշատակվում 

զոհաբերությունը դնելու համար տեղադրվող հատուկ սեղանների մասին: Այս-

պես, խեթական թագավորի և թագուհու մասնակցությամբ ծեսերում օգտագործում 

էին երկու սեղան, մեկը՝ թագուհու, մյուսը՝ թագավորի համար19:  Մի քանի ծեսե-

րում շեշտվում է նաև յուրաքանչյուր աստվածության համար տեղադրվող առան-

ձին սեղանի (օրինակ՝ Հաթիի պահապան աստվածուհու համար) մասին: Ծիսա-

կան սեղանները ոչ միայն կարող էին լինել մի քանիսը և կոչվել զոհ մատուցողի 

անունով, այլ նաև հաճախ սեղան էին տեղադրում և' թագավորի, և' թագուհու, իսկ 

մի ծեսում խոսվում է թագավորի, թագուհու, թագաժառանգների ու ճանաչված 

մարդկանց համար դրված աստվածություններին նվիրված ծիսական տասնութ 

սեղանների մասին, ընդ որում զոհաբերվելիք հացերի և աստվածությունների 

թիվը նույնն է20: Այսինքն՝ յուրաքանչյուր աստվածության համար դրվում էր 

առանձին հաց: Նույն սեղանին կարող էին դրվել մի քանի աստվածությունների 

համար նվիրաբերումներ, ինչպես ամսվան նվիրված խեթական տոնին էր, երբ 

պատրաստվում էր տասներեք հացիկներով և լուսնակերպ մի հացով սեղան21:  

Այսինքն՝ եռոտանի կամ քառոտանի իրերը տակդիր-զոհասեղաններ են, 

որոնք օգտագործվել են  նվիրաբերվող-զոհաբերվող սնունդը կամ առարկան դնե-

լու համար և չեն հակասում իրերին տրված վերը բերված բնութագրումներին: 

Խեթական ծիսակարգում թագավորը, մոտենալով սեղանին, մանրում էր 

հացերը՝ դնելով դրանց կեսը սեղանի մի, մյուսը՝ հակառակ կողմում22: Սեղանի 

տարբեր կողմերում դնելը ենթադրում է, որ արարողությունը կատարվել է՝ առա-

                                                 
17 Àðäçèíáà Â. Ðèòóàëû è ìèôû Äðåвíåé Àíàòîëèè, Ìîñêâà, 1982, ñòð. 66. 
18 Øàíøàøâèëè Í. Ïðîèñõîæäåíèå è ôóíêöèè î÷àæíûõ ïîäñòàâîê Êóðî-àðàêñêîé êóëüòóðû. Àð-

õåîëîãèÿ, ýòíîëîãèÿ è ôîëüêëîðèñòèêà Êàâêàçà (ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè), Ïåð-
âîïðåñòîëüíûé ñâÿòîé Ý÷ìèàäçèí, 2003, ñòð. 58-59. 

19 Àðäçèíáà  Â., նշվ. աշխ., էջ 140: 
20 Նույն տեղում, էջ 66, 116: 
21 Նույն տեղում, էջ 66: 
22 Նույնը: 
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ջնորդվելով ծիսակարգում աջ-ձախ (խեթական ծիսակարգում թագավորը սովո-

րաբար  հարաբերվում է աջ հատկանիշի, իսկ թագուհին՝ ձախի հետ23), ուժեղ-

թույլ, տղամարդ-կին հակադիր հատկանիշները շեշտելու անհրաժեշտությունից: 

Աջ կողմում դնում էին ամպրոպի աստծու օջախը (=զոհասեղանը) և զոհ մատու-

ցում արական աստվածություններին, որ ծեսի ժամանակ կատարում էր 

ամպրոպի աստծու գահին նստած տղամարդը (=քուրմը), իսկ ձախ կողմում Հե-

փաթ աստվածուհու համար դրված օջախին (=զոհասեղանին) զոհ էր մատուցում 

կինը (քրմուհին)24: Ծիսակարգում արականի և իգական հակադիր հատ-

կանիշների արտացոլումը  պահպանված է հոգեհացի ծեսում: Շիրակում հոգե-

հացի ժամանակ տղամարդկանց և կանանց համար սեղանները տարբեր սենյակ-

ներում կամ նույն սենյակում առանձին-առանձին դնելը նման հակադրության 

հետնագույն վկայություն են:  

Քննարկվող նյութերի ծիսական գործառույթում արականի և իգականի հա-

կադրության մասին են վկայում եռանկյուն կամ քառանկյուն ձևերը: Այն, որ եռան-

կյուն և քառանկյուն զոհասեղանները ծիսական որոշակի իմաստի կրողներ են, 

ծիսակարգում արական և իգական հատկանիշների տարբերակման  մարմնա-

վորում երեքի և չորսի ծիսական բովանդակության կրողներ, կարող են հաստա-

տել երկրաչափական այդ ձևերի մասին հնդեվրոպական պատկերացումները: 

Քառակուսին խորհրդանշում է աշխարհի չորս կողմերը, չորս անկյունները25, իսկ 

երեքը՝ տիեզերքի երեք շերտերը26: Երեքը՝ դինամիկ, իսկ չորսը ստատիկ ամբող-

ջականություն են, որոնց գումարը կազմող մոգական յոթ թիվը խորհրդանշում է 

տիեզերքի ամբողջականության գաղափարը27: Եռանկյան և քառակուսու հետ 

կապված հնագույն այս պատկերացումներն արտացոլված են վաղբրոնզիդարյան 

ծիսական անոթների և պաշտամունքային իրերի (օջախներ, հենակ-պատվան-

դաններ, կանանց արձանիկներ և այլն) զարդանախշերում:  

Գտածոների մեջ կա կարմիր հետքով քառանկյուն զոհասեղանի բեկոր: 

Թեև միակ օրինակն է, կարծում եմ, պատահական չէ և ենթադրում է ծիսակար-

գում նաև գույնի կարևորումը, մանավանդ որ կարմիրը տիրական է Մեծ Սեպա-

սարի պաշտամունքային կառույցների ներքին ձևավորման մեջ, նաև ծիսական 

իրերի գունային լուծումներում28:  

Կարմիրն արևի, կրակի և արյան գույնն է: Արյունը սեմանտիկական նույն 

շարքում է կյանքի և մահվան  հետ: Այստեղից էլ շատ կարևոր կոսմոգոնիկ մոտիվ՝ 

առաջին մարդու զոհաբերում աստվածներին կա՛մ իր միջավայրից մեկին, կա՛մ 

                                                 
23 Àðäçèíáà  Â., նշվ. աշխ., էջ 137, 142: 
24 Նույն տեղում, էջ 136-137: 
25 Ãîëàí À. Ìèô è ñèìâîë, Ì., 1993, ñòð. 105; Àðäçèíáà  Â., նշվ. աշխ., էջ 24:   
26 Ãîëàí À. նշվ. աշխ., էջ 32: 
27Òîïîðîâ Â., ×èñëà, Ìèôû íàðîäîâ ìèðà (³ëÛëáõÑ»ïª ÌÍÌ), Ýíöèêëîïåäèÿ, ò. 2, Ìîñêâà,1992, 

ñòð. 630. 
28 Åãàíÿí Ë. Ïàìÿòíèê ðàííåáðîíçîâîãî ïåðèîäà Ìåö Ñåïàñàð â êîíòåêñòå èíäîåâðîïåéñêèõ âåðî-

âàíèé è ðèòóàëîâ, ÐÀÍ, Èíñòèòóò ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè èì. Í. Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, Ìàðãèàí-
ñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ. Òðóäû Ìàðãèàíñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè. Òîì 4, 
Èññëåäîâàíèÿ Ãîíóð-Äåïå â 2008-2011ãã. Ìîñêâà, 2012, ñòð. 278.       
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ինքն իրեն: Այսինքն՝ զոհի արյունով նոր կյանքի արարում: Տիեզերքի բոլոր 

չկանոնակարգված տարրերը զոհի մարմնի մեջ են ամփոփված և զոհաբերությամբ 

ավարտվում էր կանոնակարգման արարումը29: Կարմիրը նույնացվում է արև-

մուտքի, անդրաշխարհի և դժոխքի աստծու կամ տիրակալի հետ30, որով էլ պայ-

մանավորված են մահվան տիրակալ Յամայի31 և հինհռոմեական Վակխի հագուս-

տի կարմիր գույնը, Պրիապի արձանը կարմիր ներկելը, փյունկյան Կադմուս 

ֆալիկ աստվածությանը «կարմիր աստված» կոչելը32 և այլն:  

Այսինքն՝ գույնը խորհրդանիշ է, որն ամփոփվում է պաշտամունքի երբեմն 

խոր թաքնված կամ գաղտնագրված իմաստաբանությունը: Կարմիրով նշված ուղ-

ղանկյուն զոհասեղանը  ձևով  և գույնով համադրելի է հնդեվրոպական ընկալում-

ներում արականին հատկացվող հատկանիշներին և  ծիսակարգում  կարող էր օգ-

տագործվել արական աստվածությանը նվիրաբերում-զոհաբերություն մա-

տուցելիս:  

Եվ վերջինը: Ինչպես արդեն նշել ենք, զոհաբերության սեղանները բեկորա-

յին են (նաև՝ in situ  գտնվածները), այսինքն՝ կարելի է ենթադրել, որ ծիսակարգի 

ժամանակ դրանք նույնպես զոհաբերվել են: Ծիսակարգից հետո անոթները կոտ-

րելու ծես փաստված է  նախ Մեծ Սեպասարի սրբարանում, որտեղ արարողա-

կարգի ժամանակ օգտագործված բոլոր ամանները կոտրված են: Նման ծեսի մա-

սին գրավոր վկայություններ կան խեթական տեքստերում: Այստեղ ևս ընդունված 

էր կենդանիների, խմիչքների, մրգերի և հացի զոհաբերությունից հետո բոլոր 

անոթները կոտրել33: Ծեսն անցել է նաև քրիստոնեությանը: Աստվածաշունչը վկա-

յում է. այն անոթները, որոնց մեջ եփվում էր զոհաբերության կենդանու միսը, օգ-

տագործելուց հետո պետք է կոտրեին. «հողի ամանը, որի մեջ եռ է ածուել այս 

միսը, պիտի կոտրուի...»34: 

Զոհաբերության ծեսից հետո անոթները կոտրելու ավանդույթը հատկա-

պես արտացոլվել է թաղման ծեսում: Այն փաստված է Հայաստանի և հարևան 

երկրների տարաժամանակյա թաղումներում35: Նույն հավատալիքներից է սերում 

                                                 
29 Äüÿêîíîâ È. Àðõàè÷åñêèå ìèôû Âîñòîêà è Çàïàäà, Ìîñêâà, 1992, ñòð. 133. 
30 Ãîëàí À.,  նշվ. աշխ., էջ  44: 
31 Ãðèíöåð Ï.  ßìà, Ìèôû íàðîäîâ ìèðà, Ýíöèêëîïåäèÿ, ò. 2, Ìîñêâà, 1992, ñòð.  683. 
32 Ãîëàí À., նշվ. աշխ., էջ 45: 
33 Otten H. Hethitische totem rituale, Berlin, 1958, p. 13-16. 
34 Աստվածաշունչ, Ղեւտացոց, Գլ. Զ, Ողջակէզի, հացի ընծայի եւ մեղքի պատարագի կա-

նոններ, Շտուտգարդ, 1989, էջ 424: 
35 Տե՛ս Խնկիկյան Օ., Դամբարանադաշտեր Սիսիանի շրջանում, ԼՀԳ,1984, թիվ 9, էջ 59: 

Նույնի՝ Սյունիքի մ.թ.ա. IV-I հազ. թաղման ծեսի մեկնության փորձ, ԲԵՀ, 1993, թիվ 3, էջ 
126-135: Խանզադյան  Է., Մկրտչյան Կ.,Պարսամյան Է, Մեծամոր, Եր., 1973, էջ 169: Դևեջ-
յան Ս., նշվ. աշխ., էջ 100: Թումանյան Գ., Ուշբրոնզեդարյան թաղման ծեսը Հայկական 
լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (ըստ հնագիտական տվյալների), թեկնածուական ա-
տենախոսություն 1997, էջ 17: Խաչատրյան Ժ., Արտաշատ II, Եր., 1981, էջ 47: Եգանյան Լ, 
Շիրակի անտիկ դամբարանադաշտերը, Շիրակի հնագիտական և պատմազգագրական 
ուսումնասիրություններ, հ. 1, Եր., 2010, էջ 139: 
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ծեսը, երբ Օսիրիսի հարությանը նպաստելու համար եգիպտացիները  նրա գերեզ-

մանի վրա անոթների բեկորներ էին շարում36:  

Ծեսի հետնագույն վկայությունը՝ գերեզմանի վրա գինին հեղելուց հետո 

շշերն ու բաժակները,  քարերին խփելով, կոտրելն է, որ մինչև անցյալ դարի 70-

ական թվականները պահպանվում էր Լենինականում37: Թաղման ծեսի ավարտին 

անոթները կոտրելու նպատակը  հանգուցյալի և իրերի փոխազդեցության կա-

պերը կտրելն է38 և վերածնունդն ապահովելը39: Աստվածություններին նվիրաբե-

րում-զոհաբերություններ մատուցելիս զոհասեղանները կոտրելու մոտիվը նույն-

պես մեռնելով վերածնվելն է, մասնավորապես եթե այն դիտարկենք նաև Մեծ Սե-

պասարում հնագիտական նյութով փաստված գարնանամուտին նվիրված ծեսերի 

համատեքստում. հնի մահը նախորդում էր նորի ծննդին, մեռնում էր հին տարին, 

որպեսզի ծնվեր նորը: Վերածնության նպատակով էր կատարվում նաև խեթական 

թագավոր Մուսիլին աֆազիայից` խոսելու ունակությունը կորցնելուց բուժելու ծե-

սը: Թագավորի մահվան մոտիվն արտահայտվում էր նրա անօտարելի սեփակա-

նություն իրերը՝ սեղանը,  անոթը, անկողինը, տոնական հագուստները, մարտա-

կառքը և զենքերը հեռացնելով, իսկ ծիսական մահից հետո ծնունդը արտահայտ-

վում էր մաքրագործող լվացմամբ40: Նույն խորհուրդն ուներ նաև հիվանդին 

բուժելու նպատակով կատարվող հայկական ծեսը, երբ սուրբ ծառի մոտ հիվանդի 

ձեռքերը, ոտքերը լվանալուց հետո կուլան, խփելով ծառին, ջարդում էին41:   

Այսպիսով, եռոտանի կամ քառոտանի իրերը զոհաբերության սեղաններ  

են, որոնց ձևերը երեքի և չորսի խորհրդանշական իմաստների տիրույթում են. եռ-

անկյունին՝ իգականի, ուղղանկյունը՝ արականի: Պաշտամունքային իրերի յուրա-

քանչյուր ձև նախատեսված է եղել համապատասխան սեռի աստվածությանը զոհ 

մատուցելու համար: Տարբերակման իմաստը պահպանվել է նաև կանանց կամ 

տղամարդկանց կողմից զոհ մատուցելիս. կանանց համար դրվել են եռոտանի, իսկ 

տղամարդկանց համար՝ քառոտանի սեղաններ: Իրերի ծիսական գործառույթում 

հավանաբար որոշակի իմաստ է ունեցել նաև գույնը, և կարմիրով նշվել է արա-

կան աստվածությանը զոհ մատուցելու համար հատկացված սեղանը: Կարևորվել 

է նաև վերածնունդը կամ նորացումն ապահովելու նպատակով  զոհասեղանները 

կոտրել-զոհաբերելը, որով էլ ավարտվել է ծեսը: 

 

                                                 
 36 Öåðåí Ý. Ëóííûé áîã, Ìîñêâà, 1976,  ñòð. 364. 
37 Սեղբոսյան Կ., Արհեստավորական ավանդույթները և դրանց արտահայտությունները լե-

նինականցիների կենցաղում, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 6, Եր., 1974, էջ 249: 
38 Եգանյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 140: 
39 Դևեջյան Ս., 2006, նշվ. աշխ., էջ 100: Թումանյան Գ.,  1997, նշվ. աշխ., էջ 17:   
40 Àðäçèíáà Â., նշվ. աշխ. էջ 108: 
41 Ղազինյան Ա., Իրանի Ղարադաղ գավառի հայերի ուխտավայրերը, Հայոց սրբերը և սրբա-

վայրերը, Եր., 2001, էջ 284: 
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ÒÐÅÕ –È ×ÅÒÛÐÅÕÓÃÎËÜÍÛÅ  ÃËÈÍßÍÛÅ ÑÒÎËÈÊÈ-

ÏÎÄÑÒÀÂÊÈ ÈÇ ÌÅÖ ÑÅÏÀÑÀÐÀ 

 

___Ðåçþìå ___                                                                            ___ Ë. Åãàíÿí___ 

 

Ïðè ðàñêîïêàõ ïàìÿòíèêà ðàííåáðîíçîâîãî ïåðèîäà Ìåö Ñåïàñàð, îáíàðóæåíû 

ìíîãî÷èñëåííûå îáðàçöû  ãëèíÿíûõ ôðàãìåíòàðíûõ  ðèòóàëüíûõ ñòîëèêîâ-ïîäñòàâîê 

êóðî-àðàêññêîé êóëüòóðû  òðåõ-è ÷åòûðåõóãîëüíîé ôîðì. Ïðåäìåòû ñî ñëåäàìè îãíÿ, 

èçãîòîâëåíûå èç тщательно растертой, ñâåòëîé ãëèíû, оáíàðóæåíû è â ðèòóàëüíûõ 

ïîìåùåíèÿõ ó î÷àãà èëè â ñëîå çîëû. Ïðåäìåòû îòíîñÿòñÿ к ïîçäíåìó ýòàïó ðàííåáðîíçî-

âîãî ïåðèîäà. 

Ñîïîñòàâëяя óïîìèíàíèÿ â õåòòñêèõ èñòî÷íèêàõ îá ðèòóàëüíûõ ñòîëèêàõ ñ óêà-

çàííûìè ãëèíÿíûìè ïðåäìåòàìè, òàêæå õåòòñêèе è àðìÿíñêèе âåðîâàíèÿ è îáû÷аи, 

ìîæíî óâåðåííî ñêàçàòü, ÷òî êâàäðàòíûå è òðåõóãîëüíûå ïðåäìåòû- ðèòóàëüíûå ñòîëèêè-

ïîäñòàâêè  áûëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ æåðòâîïðèíîøåíèÿ; ïðÿìîóãîëüíûå-ìóæñêèì, à 

òðåóãîëüíûå-æåíñêèì áîæåñòâàì.  

Ðèòóàëüíàÿ îñîáåííîñòü ñòîëèêîâ-ïîдñòàâîê íå òîëüêî â ôîðìå: ñ êðàñíîé îòìå-

òèíîé ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ æåðòâîïðèíîøåíèÿ äëÿ áîæåñòâà ìóæñêîãî ïîëà. Ïîñëå ðèòó-

àë ñòîëèêè ðàçáèâàëèñü, öåëü: îáíîâëåíèå è âîçðîæäåíèå. 

            

 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 
Եգանյան Լարիսա Գրիշայի– պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի  
հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն,  
E-mail: smuseum@web.am.  
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