
դր̂ԽոսոԻքժՅՈ̂Ն ր ւ ղ ռ ո Յ ւ ւ ո 

ՐՎՄԿեԴ ԱՌԱ^ԵԼ8Ա*1ւ, -Քաղաքները և արվեստները Հայաստանում՛ 
( 1 Ճ — Ճ 1 1 1 ղ դ . ) , Տ ա տ . I, Ե ր ե ա ն , 1 9 5 8 , 3 7 6 կ + Լ Ճ Ճ ^ Վ Լ «,ինը% 3 Տ ա տ . II, 

Ե ր և ա ն , 1 9 6 4 » 3 2 0 ե չ - ք Լ11, զ ի ն ը ՝ 2 ււ. 2 0 կ . : 

Ինչպես հայտնի կ, IX Դարր Հանդիսացավ 

ոչ միայն Հայաստանիէ այլև ողջ '/ովկասի հա-

մար արաբական բռնապետությունից աստիճա-

նաբար ազատագրվելու դար. մեկր մյուսի հետե֊ 

վից վերականգնվեցին վրաց, հայոց և աղվա-

նից վաղուց խորտակված թաղավորութ յուննե-

րը։ Ֆեոդալական հարաբեըու թյունները, որ 

վաղուց Էին արմատավորվել Հայաստանում և 

արտաքին ուժերի խորտակիչ ներգործությամբ 

կաշկանդվել ու լճացել, արաբական տիրապե-

տության թուլացմանր և նրա դեմ մղվող ազա-

տագրական պայքարի հզորացմ անր զուգրն-

թաց, դեոևս դարասկզբից, սկսել Էին վերա-

դասավորվել ու աշխուժանար Րագրատունյաց 

տոհմի հաղթանակր և պետական ինքնուրույ-

նության վերականգնումը բարենպաստ պայ-

մաններ ստեղծեցին է որպեսզի հասարակական 

այդ Հարաբերությունները կարճ ժամանակամի-

ջոցում թևակոխեին իրենց զարգացման շրջանը։ 

ճիշտ Է, այդ բարենպաստ պայմաններն Էլ եր-

կարատև չեղան, երկիրը ենթարկվեց նորանոր 

ներխուժումների, այնուամենայնիվ, մինչև XIII— 

XIV դարերը հայ ժողովրդի կյանքում տեղի 

ունեցան ներքին խոշոր տեղաշարժեր, որոնք 

իրենց անջնջելի դրոշմը դրին նրա պատմա-քա-

ղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային 

կյանքի բոլոր բնագավառների վրա։ 

Ահա այդ ժամանակամիջոցումն Էր, որ էրն-

վեցին ֆեոդալական հարաբերությունների գր-

լԻւխ-գործոցները՝ քաղաքները՝ իրենց ներքին 

բարդ ու նորորակ ներաշխարհս վւ Եվ այդ երեա 

վույթի ուսումնասիրությանն Է, որ նվիրված Է 

Ր. Աոաքելյանի «-Քաղաքները և արհեստները 

Հայաստանում ( I X - X / / / դդ • ) » մենագրօւթյու-

սու 

ճիշտ Է, հա յկա կան միջնադարյան քաղաք-

ների պատմությանը, ինչպես նաև նրանց հետ 

կապված արհեստներին, աոևտրին և այլ խրն-

դիրներին շատ մասնագետներ են անդրադար-

ձել, սակայն դեռևս գոյություն չուներ այդ ա-

4 են ի հիման վրա շարադրված մի համապար-

փակ ուսումնասիրություն, որը նպատակ ուն ե ֊ 

էար գիտության այսսրվա նվաճումների և եզ ած 

17* 

աոանձին նյութերի սգնությամր ամբողջական 

խոսք ասել այգ բնագավառի մ ասին: 

Գրախոսվող գրքի երկու հատոր ների բովան-

դակած խնդիրներն այնքան սերտորեն են կա-

պակցված, որ անհնար Է խոսել նրանցից մեկի 

մասինէ զանց տանելով մյուսըւ Ուստի վերջերս 

Հրատարակված հատորին անդրադառնալու ա_ 

ռիթր հարկադրում Է խոսել նաև առաջինի մա-

սին ւ 

Եթե փորձելու լինենք խմբավորել այդտեղ 

քննված հարցերը, ապա կստանանք հետևյալ 

պատկերը. 

ա) Հայկական ֆեոդալական քաղաքների 

ծագումը, զարգացումը և անկումը յուրաքան-

չյուր քաղաքի վերաբերյալ համառոտ պատմա-

կան ակնարկով (հատոր I , Էյ 25—70, 71 — 123 

և հատոր I I , Էջ 68 — 118, 265—290): 

ր \ Արվեստներըէ նրանց տեսակները։ Աշխա-

տանքի բաժանումը և համ քարությոէննեբը 

(հատոր / , Էջ 129—345, 34$—353 և հատոր 

/ / . Էջ 174—205)» 

գ) Ապրանքային արտադրության և առևտրի 

զարգացումը քաղաքներում (հատոր I / . Էջ » — 

€7)է 

Դ) քաղաքների սոցիալական կառուցվածքը, 

հասարակական-տնտեսական ներքին փոխհա-

րաբերությունները և դասակարգային պայքարը 

(հատոր I I , Էջ 121 — 173, 206— 262 ի 

Ինչպես նշված Է մենագրության խորա-

գրում, հեղինակն այդ բոլոր խնդիրները քննում 

Է IX— X I / / դարերին վերաբերող ժամանակա-

միջոցում։ Այս ամփոփ ցանկը ցույց Է տալիս, 

որ նա իր առջև դրել Է այն բոլոր արմատա-

կան խնդիրները, որոնք ներկայացնում են ու֊ 

ՍՒւմնա սիրվող բնագավառի պատմա-քաղաքա-

կան և սոցիալ-տնտեսական իրադրությունների 

առավել ամբողջական պատկերը։ 

Այս հաստատուն հիմքի վրա իր հետազոտու-

թյունների շենքը կառուցելիս ր. Առաքելյանն 

օգտագործել Է, ամենից առաջ, ուսումնասիր-

վող քաղաքների պեղումներից ստացված և նը* 

րանց տեգերում կանգուն մնացած հնարավոր 

բոլոր հուշարձանները, վիմ ագիր արձան ագբս» 
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թյունները, սկզբնաղբյուրներում նրանց մասին 

պահպանված վկայությունն երր, մ ասնագիտա ֊ 

կան գրականությանը, ինչպես նաև օժանդակ 

բազմաթիվ ու բազմապիսի աղբյուրներ։ Նույն 

խնդիրներին վերաբերող, սակայն տարրեր 

մասնագիտությունների պատկանող այս նյու-

թէ.րր Հաղթահարված են հավասարապես, հան-

գամանք, որր ցույց Է տայիս հեղինակի որ-

պես պատմաբանի, հնագետ ի, ազգագրագետի, 

բանասերի, աղբյուրագետի հմտությունն ու կա-

րողությունները։ Այս ամբողջի միջով, որպես 

ստեղծագործական-գաղափարական ընդհանուր 

առանցք, անցնում Լ հեղինակի մշակած կոն-

ցեպցիան հայկական միջնադարյան (IX—XIII 

գդ. \ քաղաքների և նրանց ներքին կյանքի ու-

սումնասիրության վերաբեր յար Ղրանով թ, Ա -

ւէաքեչյանի մենա զբութ յունր դարձել Է առավել 

ամբողջական, լիարժեք և բոլորովին թարմ 

խոսք՝ հարցին վերաբերող գրականության մեջ։ 

Ծանոթ լինելով ֆեոդալական քաղաքի ուսում-

նասիրությանը նվիրված ընդհանուր դրա կա -

նսւթյան գլխավոր ուսումնասիրություններին, 

այդ թվում նաև սովետական և արտասահման-

յան մասնագետների ներդրումներին, հեղինա-

կը մատնանշել Է նրանց մեջ որոշ առում ով 

միակոսման ի ության, ոչ ճիշտ մեկնաբանս ւ-

թյուն ների աոկայութ յունր, ընտրել Է առողջ և 

օգտակար հայացքներր և լրացրել դրանք նոր 

մ Է կնաբանություններով ու հարցադրումներով* 

Այս առում ով անհարկի չէր լինի բերել մի եր-

կու օրինակ։ Ւնչպես հայտնի Է, ֆեոդալական 

բաղաքի ծագման խնդրում եղել են բազմապի-

սի հայացքներ, որոնք այդ երևույթի հիմ քում 

որպես որոշիչ գործոններ ճանաչել են մերթ 

վարչա՛տնտեսական իրավական ինստիտուտ _ 

ներր, մերթ շուկայական, առևտրական հարա-

բերությունները Հփոխանակային տեսություն), 

մերթ ֆեոդալական կալվածքի ձևավորում ը և 

նման այլ երևույթներ։ Հայկական ֆեոդալա-

կան քաղաքների ծագումն րստ, Հ. Մ ան ան դլա „ 

նի պայմանավորված Է եղել հատկապես միջազ-

գային տարանցիկ առևտրով։ Բ. Աոաքելյանը 

չթերագնահատելով այդ և նման գործոնների մի 

մասի դերը ֆեոդալական քաղաքների ծագման 

և զարգացման գործում, իրավացիորեն գտնում 

Է, որ ամենագլխավոր գործոնը պետք Հ տեսնել 

սոցիալ-տնտեսական նոր հարաբերությունների 

հանրագումարի, հասարակական նորորակ տե-

ղաշարժերի մեջւ Ըստ որում, նա տարրերում Է 

վաղ ֆեոդալիզմի շրջանր զարգացած ֆեոդա-

ւիզմի շրջանից, շեշտր դնելով վերջինիս վրա 

և բացահայտ ելով նրա Էությունն ու տարբերիչ 

գծերը։ 

՛Հայաստանի միջնադարյան քաղաքների ա֊ 

ռայացման պատճառներնա, րսա Բ. Առաքել-

յանի, հանդիսացան աերկրի տնտեսական վե-

րելքր, արտադրողական ուժերի աճը, աշխա-

տանքի հասարակական այն մեծ բաժանումը., 

որը դրսևորվեց արհեստագործության և առև-

տրի անջատումով երկրագործությունից, որր 

տեղի ունեցավ ավելի լայն հիմքերի վրա, քան 

առաջւ Արհեստը և առևտուրը զարգանալով ե 

լաղաքներում կենտրոնանալով, աշխատանքի 

ինքնուրույն բնագավառ և զգալի թվով բնակ-

չության ապրուստի միջոց դարձանա Լ հատոր 

առաջին. Էջ 70)։ Այս հիմնական գործոններից 

բո՛ցի, հեղինակը ուշադրություն Է հրավիրում 

նաև ուրիշ հանգամանքների վրա, որպիսինե-

րից են գյուղացիության ծանր վիճակը և ճոր-

տացումից խուսափող գյուղացիների փախուս-

տր քաղաք, օտար բռնակալության լ ծից ա-

զատագրվելուց հետո ստեղծված բարենպաստ 

պայմանները, միջազգային առևտուրը և այլն։ 

Այս առում ով մենագրության համար ելակետա-

յին նշանակություն Է ստացել ստրկատիրական 

և ֆեոդալական շրջանների քաղաքների որա-

կական տարբերակման անհրաժեշտութ յունր։ 

է Հա յաստանի քաղաքների զարգացումը մինչև 

վերջերս դիտվել Է իբրև մի միասնական պրո-

ցեսիրավացիորեն գրում Է հեղինակը, — որը 

միայն խոշոր տատանումներ և ելևէջներ Է ոլ„ 

նեցել։ Անտեսվել Է Հայաստանի հին և միջնա-

դարյան քաղաքների միջև եղած որակական 

տարբերությունը և միջնադարյան մի շարք քա-

ղաքներ համարվել են սոսկ վերածնված հին 

քաղաքներ» (նույն տեղում, Էջ 32 \։ 

Համանման առողջ և ինքնուրույն մեկնաբա-

նությամբ են շնչում նաև հայկական ֆեոդալա-

կան քաղաքների անկման երևույթին նվիրված 

Էջերն ու հայացքներր։ Այստեղ Էլ, ըստ հեղի-

նակի, որոշիչ գործոնը հր կրի սոցիալ-տնտե-

սական հարաբերություններն են եղեր Հայաս-

տան ներխուժած նոր տիրողները՚ մ ոնղոլ-թա-

թարական ցեղա խմրերր, երկրին պարտագրե-

ցին արտադրության իրենց եղանակը, տնտե-

սական ավելի ցածր մակարդակով. զարգացած 

հարաբերությունները կազմա լուծվեց ին, տեղի 

տալով որակական նոր, հետադիմական փովւո-

խությու նների։ թացի դրանից, խոշոր դեր խա-

ղա ցին մոնղոլական արշավանքներին ուղեկցող 

կոտորածները, ավերում ներր, արտագաղթերր և 

հարկային ոլ վարչական ծանր քա ղաքա կանու-

թյունրւ Այս ամենի հետևանքով հիմնական 

ս-րտադրոդներից վերցնում Էին ոչ միայն հա֊ 

վելյալ, այլև անհրաժեշտ արդյունքը, որով 

անհրաժեշտ դարձավ րնդլայնված վերարտա-

դրությունը և անխուսափելի մոնղոլական տի-

րապետության ենթակա երկրներ/։ տնտեսական 

գահավեժ անկում ըւ 
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Քանի որ մենագրության գլխավոր առարկան 

IX-—XIII դարերի հայկական քաղաքներն են, 

ուստի Հեղինակը չէր կարող որևէ եղանակով 

Ս՚՚Աց չտալ այդ քաղաքների ընդհանուր պատ-

կէ՚ՐԸ' Ըստ որում, կամենալով րնդգծել քա-

ղաքների զար գա ըմ ան երկու ւիուլերր, հեղի-

նակր I X - XI դարերին վերաբերող տվյալները 

ներկայացրել է աշխատության աոաջին հա-

տորում, իսկ XII—XIII դարերինր՝ երկրորդ։ 

Յուրաքանչյուր քաղաքին հատկացված է հա-

տուկ տեղ համապատասխան խորագրով: Որ-

քան հայտնի է մեղ, նման աշխատանք կա-

տարվում է աոաջին անգամ, և այստեղից է, 

որ որոշակի պատկերացում ենք կազմում մեր 

միջնադարյան քաղաքների րնդհանուր ցան-

կի, նրանց ծագման, զարգացման և կյանքի 

սէյլ կարևոր հանգամանքների մասին։ Աոան-

ձին արժեք են ներկայացնում համապատաս-

խան քարտեզը (հատոր I , էջ 128—129-ի 

միջև) և տախտակը (հատոր I , էջ 124)ւ Վեր-

քինից տեղեկանում ենք, որ մինչև IX դարը 

Հայաստանում եղել են ընդամ ենը 4 քաղաք, 

IX — X դարերում առաջացել են ևս 20 քաղաք 

ե 6 գյուղաքաղաք, X դարում ևս 10 քաղաք և 

II գյուղաքաղաք, X—XI դարերում Տ քաղաք 

ւ. 5 գյուղաքաղաք, XI դարում՝ 4 քաղաք և I 

գյուղաքաղաք, իսկ XII——XIII դարերում 4 

լ՚աղաք և 4 գյուղաքա դաք։ Անշուշտ, հետագա 

յանրակրկիտ ՜ որոնումներր կարող են որոշ 

ճշգրտումներ * մտցնել նշված թվերի մեջ, սա-

կայն դրանից իրերի րնդհանուր վիճակը Հա. 

կան փոփոխության չի կարող ենթարկվել։ Իսկ 

ս յդ վիճակր ցույց է տալիս անցյալի հայ իրա-

կանության այն կարճ հատվածի զարգացման 

ընդհանուր պատկերը, երր ֆեոդալական քա-

ղաքի ձևավորում ը և քաղաքային շինարարու-

թյունն իր ծաղկման գագաթնակետին էր հա-

սել։ Անիմաստ կլիներ պահանջել հեղինակից 

նշված քաղաքներից յուրաքանչյուրի մանրա-

մասն պատմությունը, որը բազմաթիվ հատոր-

՛ս/րի նյութ կարող• է դաոնալ, ինչպես ցույց են 

տվել Անիին, Դվինին, Երևանին նվիրված ու-

սումնասիրությունների փորձերը։ Հեղինակը 

նպատակ է ունեցել քննարկելու միջնադարյան 

էէ եոդալական քաղաքի պրոբլեմը ամբողջովին 

վերցրած, իր բոլոր հիմնական կողմերով, բո-

լոր քաղաքների և քաղաքային արտադրության 

•ս կյանքի եղելությունների բազմակողմանի 

(/ երլուծոլթյամբ ։ Հեղինակի համար առաջնայի-

նը այդ քաղաքների ներքին կյանքի, առօրյա-

յի, դասակարգային ու դասային կազմի, նրանց 

զբաղմունքի և փոխհարաբերությունների ու-

սումնասիրության խնդիրն է եղել։ 

թափանցելով ֆեոդալական Հայաստանի 

Հաղկող ու բարգավաճող քաղաքային կյանքի 

ներ աշխարհը, հեղինակն իրավացիորեն առա-

ջին հերթին կ անդ է առնում արհեստավորական 

զանգվածների ղբաղմ ոճնքի, արտադրության 

կազմակերպման և հարակից այլ խնդիրների 

վրա է Ըստ որում, նա այդ նպատակին հատ-

կացնում Է աոաջին հատորի ամբողջ երկրորդ 

բաժինը (Էջ 129—353) և երկրորդ հատորի մի 

գլուխը (Էջ 174 —205)։ Աոաջին հատորի հա-

մապատասխան մասում ներկայացվում են 

քննվող իրականությանը վերաբերող բոլոր ար-

հեստները իրենց ճյուղերով, հետևյալ խմբա _ 

վորմա մ բ% աՄետաղագ ործութ յուն», "Քարի և 

փայտի մշակում. շինարարական արհեստներ», 

€ ավագ ործութ յուն և ապակեգործություն» , 

€ գործվածքների, գորգերի և կաշվեղենի ար-

տադրության հետ՚ կապված արհեստներ», 

Հգրքի և գրչության հետ կապված արհեստներ» 

և «Այլ արհեստներ»։ Այս վեց խմբերում հա-

մարյա սպառիչ կերպով ընդգծված են միջնա-

դարյան Հայաստանի բոլոր արհեստներն ու 

համանման զբաղմունքները ւ Հավաքված Է 

հսկայական Նյութ՝ ինչպես տպագրությամբ 

Հայտնի տարրեր աղբյուրներիցէ այնպես Էլ 

առաջին անգամ օգտագործվող թանգարանա-

յին, արխիվային, ձեռագրական ֆոնդերից և 

այլ աղբյուրներից: Հեղինակը կարողանում Է 

ցրիվ նյութերը ոչ միայն մասնագիտորեն հա-

մախմբել, խոսեցնել, այլև հաճախ մտնել բա-

նավեճի մեջ, կատարելով մեծարժեք ճշգրտում-

ներ, լրացումներ։ Առանձին ՝ արժեք են ներկա-

յացնում այս նյութերին կից արված տեսական 

այն ընդհանրացումները, որոնք վերաբերում են 

ինչպես ֆեոդալական, այնպես Էլ ստրկատիրա*. 

կան շրջանների արհեստների բնութագրմանն ու 

տարբերություններին։ Այստեղ բարձրացված Է 

նաև մի կարևոր խնդիր աշխատանքի կազմա-

կերպման գործը արհեստագործության բնագա-

վառում, որը, սակայն, հանգամանորեն քըն-

նըված Է մենագրության հաջորդ հատորում՝ 

X Արհեստավորական Եղբայրությունները (համ-

քարություններ ) միջնադարյան Հայաստանի 

քաղաքներում» ընդհանուր խորագրի տակ։ 

Առաջնորդվելով մարքսիզմ-լենին ի ղմի ելակե-

տային դրույթներով, հեղինակը համքարու֊ 

թքունները դիտում Է որպես արհեստի ֆեոդա-

լական կազմակերպություն և աշխատանքի բա-

ժանման մի ձև ծնված հատկապես քաղաքների 

ծաղկման ու զարգացման շրջանում։ ճիշտ Է, 

Տամ քարությունների մասին բավականին շատ 

Է խոսվել նաև մեզ մոտ, սակայն ցարդ, կարե-

վոր տեղեկությունների չգոյության պատճառով, 

նրանց գոյության հարցը մնում Էր թեական և 

մենք այնքան Էլ հստակ պատկերացում >»է-

նեինք նրանց մասին։ /՝. Աոաքելյանը, իրավա-

ցիորեն, հատուկ ուշադրություն Է Հրավիրում 
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Դվինի, Ան ի ի և այլ քաղաքների պեղումներից 

երևան եկած, սկզբնաղբյուրներում պահպան-

ված այն վկայությունների վրա, որոնք հավաս-

Աէում են այգ քաղաքներում արհեստի տարրեր 

ճյուղերի հետ կապված աոանձին փողոցների 

կս.մ թաղամասերի առկայությունը։ Այսպես, 

օրինակ, վթագգնոցն», աՍաոաճփողոցը», աԿօշ-

կակարոցը», (էԴարրնո փողոցը», աԳտակկարո-

ցը» և այլն Անիում՝ հիմք են տալիս հեղինա-

կին ենթադրելու, թե նման դեպքերում գործ ու-

նենք աոանձին արհեստների ոչ միայն րստ 

փողոցների հա մ ախմ բվա ծութ յան, այլև համ-

քարությունների մեջ ներգրավված լինելու երե-

վույթի հետ։ Նույն նպատակով նա որոնումներ 

Է կատարել ժամանակի գրականության և հատ-

կապես առակագրության մեք, վեր հանելով 

ուղղակի և անուղղակի համոզիչ փաստեր։ Այդ 

և այլ վկայությունների հիման վրա նա գտնում 

Է, որ համքարությունները հայկական քա-

ղաքներում պիտի սկզբնավորված լինեին IX— 

.V դարերում» Ր. Առաքելյանը վկայակոչում Է 

Օրզնկայի Սղոայրսւթյա ն 1280 թ. գրված <էՍահ֊ 

մանքՅ-ը, հրատարակված Լ • Խաչիկյանի կող-

ւէից, ուր շոշափելի նյութ կա Եղրայրություննե-

րի մասին։ Այնուհետև նա հիմնական գծերով 

պա տկերում Է համ քարությունների ներքին կա-

ոուցվածքր, փռի/հարաբերությունները, նրանց 

նաև զորական միավորների բնույթ ունենալը, 

իւաղացած հասարակական դերը քաղաքային 

առօրյայում, նրա մշակույթի ստեղծման Գ"Ր~ 

ծում և այլն։ Այս ընդհանուր ֆոնի վրա ավելի 

քան հասկանալի են դաոնում, օրինակ, Անիի, 

Արծնի աշխատավոր բնակչության կազմա-

կերպված ելույթները՝ օտար նվաճողների դեմ 

հատկապես այն օրերին, երբ քաղաքները կոր՛ 

ցրեք Լին իրենց ֆեոդալ ղեկավարներին կամ 

երր վերքիններիս մեք չի նկատվել դիմադրու-

թյան ցանկություն։ Այդպիսի կազմակերպվա-

ծությունը, վճռականությունը պայմանավոր-

ված պիտի լիներ, առաջին հերթին, համքա-

րական կազմակերպությունների առկայու-

թյամբ։ 

//հնագրության արժեքավոր գլուխներից 

մեկր նվիրված Է ապրանքային արտադրության 

և առևտրի զարգացման հարցերի ուսումնասի-

րությանը, որոնք ավելի քան մոտիկից են շո-

շափում քաղաքային կյանքի առօրյան ու նրա 

մեք ալդ եղծված հարաբերությունների բարդացա՛ 

մը։ Հեղինակը նկատում Է , որ ցարդ առևտրի 

Հետ կապված խնդիրներն ուսումնասիրելիս 

մեզ մոտ մասնագետները ա գլխավոր ուշադրու-

ի յանր դարձրել են տարանցիկ առևտրի վրա», 

համարյա շրջանչքե/ով ներքին առևտուրը, 

մինչդեռ ֆեոդալական քաղաքի զարգացման 

որոշիչ գործոններից մեկը հանդիսացել Է ոչ 

այնքան արտաքին, որքան ներքին առևտուրը։ 

Անդրադառնալով վերքինիս ծագմանն ու զարա 

գացմանը, հեղինակը տնտեսագիտական առու-

մով, որպես հիմք, ընդունում Է արհեստագոր-

ծության՝ երկրագործությունից անք ս/տվելու և 

քաղաքներում կենտրոնանալու երևույթը, որը 

անք ատեց նաև քաղաքը գյուղից, միաժամա-

նակ նրանց իրար հետ կապելով ապրանքափո-

խանակությամբէ Արհեստների մասնագիտաց-

մանն ու զարգացմանը զուգընթաց, որը ձգտում 

Էր բավարարել քաղաքի և գյուղի բնակչության 

կոտորակվող ու բազմացող շերտերի բոլոր 

պահանքները, ծնվում և զարգանում Է նաև 

ներքին առևտուրն իր տարատեսակներովւ Քա-

ղաքներում առևտուրը կատարվում Էր ինչպես 

արտադրական աոանձին օքախներում, արհես-

տավորական շենքերում, փողոցներում, շուկա-

ներում, այնպես Էլ շրքիկ վաճառողների միքո-

ցով։ Հետզհետե հիմքեր են ստեղծվում ար-

հեստագործության տեխնիկա յի զարգացման , 

ապրանքների առավել նուրբ ու բազմազան 

արտադրության և առևտրական ցանցի լայնաց-

ման համար։ Այս ամենի շնորհիվ, պատվիրա-

տուի պահանքով և հաճախ նրա նյութով, ա-

ռանձին առարկաների արտադրությունը աստի-

ճանաբար տեղի Է տալիս շուկայի համար ա-

վելի մեծ քանակությամբ ապրանքների ար֊ 

տադրությանը։ Ցույց Է տրվում, թե ինչպես ար-

հեստավորական արտադրանքին զուգրնթաց, վա-

ճառքի առարկա են դառնում տները, կուղ-

պակները, ձիթհանքները, հյուրատները, այգի-

ներր, պարտեզները, սնունդը, կիսամ թերքների 

զանազան տեսակները և այլն։ Առևտրական 

այդ հարաբերությունների պատճառով հանդես 

են գալիս շուկաների հսկիչները, տեսուչները և 

այլ պաշտոնյաներ։ Ուշադրություն Է հրավիր-

վում նաև կիրակնօրյա և հաճախ Էլ ավելի 

երկարատև կազմակերպված տոնավաճառների 

վրա, որոնք իրենց ճոխությամբ խոսում են 

կարդացած ներքին առևտրի մասին։ Այս րն-

թացքր տանում Է նաև դեպի ապրանքների ար-

տահանումն ու արտաքին առևտուրը։ Սույն 

ընդհանուր հիմքի վրա Էլ, ահա, բացահայտ-

զում Է Հայաստանի՝ միք ազգային առևտրական 

կապերում ունեցած Դ^րի աշխուժացումն ու 

վերելքր IX—XIII դարերում ։ Մենագրության 

մեշ բավականին հանգամանորեն 9ոէ19 ^ 

տրվում արտաքին առևտրի կենտրոններր, ու-

ղիները , արտահանվող և ներմուծվող ապրանք-

ների տեսակները, ինչպես և Հայաստանում 

ստեղծված առևտրական հատուկ իքևանները$ 

խանապա բները։ 

Ապրանքային արտադրության և առևտրի 

ղարգացումր աստիճանաբար տանում Է դեպի 

դրամական շրշան ա ռութ յան ոլորտը, վերքինիս 
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մյուտակումր աոանձին անհատների ձեռքում և 

Լրանց կազմակերպած այնպիսի խոշոր աո և ֊ 

Այրական գործարքները, ինչպիսիք էին հոդային 

խոշոր տարածությունների, գյուղերի, բերդերի, 

Հւնդհուպ մինչև քաղաքների աո ու ծախըւ Ըստ 

այդմ Լլ մշակվում են դրամ ափոխտվության, 

Վաշխառության, վարձկալության, կապալառու-

թյան եղանակները, .մինչև իսկ * բանկա յին 

գործարք հիշեցնող» երևույթները։ Այս .ամենը 

•ենթադրում են զարգացած ֆեոդալիզմի ընդեր-

քում ձևավորված հասարակական նորորակ .ու 

Հ՛արդ հարաբերություններ, որոնց հեղինակն 

•սւվելի հանգամանորեն անդրադաոնում է մենա-

գրության 12 և 14-րդ գլուխներում, խոսելով 

քաղաքային բնակչության սոցիալական և վար-

չական կաոուցվածքի, ներքին փոխհարպբերու-

յ> յունների ե դասակարգային պայքարի սրման 

մասին* 

Այստեղ, նախ, աոանձին խմ րավորմ ամ բ, 

Ներկայացվում են քաղաքային բնակչության 

քքարձր խավերը հակիրճ ֊և փաստալից բնու-

յ^ագրմամբ: Այդպիսիք են, ֆեոդալական հա-

սարակարգի դա սա յին կազմի բաղկացուցիչ 

տարրերից, ազնվականությունը, հոգևորականոլ-

Րյունը, զինվորականությունը՚ իրենց ենթա-

յտ ականումներով։ Հեղինակը Հատուկ ուշադրու-

թյուն է նվիրում բուն քաղաքային ֊վերնախա-

վի, այսպես կոչված, մեծատունների երևան 

գալուն և նրանց տնտեսական ոսՀին ու դերինւ 

քերված հարուստ փաստերն իրենց մեկնաբա-

նությամբ առաջին ամբողջական խոսքն են իր 

յ(ամանակի համար խիստ ուշագրավ քաղաքա-

յին հասարակության այդ հատվածի մասինւ 

Այստեղ դիտողությունն եր են արված Ի.. Պետ-

բուշևսկու, ինչպես և Ն. Մառի, Վ. Ջալոյանի 

մեծատունների սոցիալական էությանը տրված 

մ՛եկնաբան ութ յունների կապակցությամբ, որոնք 

սակայն, մեր կարծիքով, կարոտ են ավելի 

Հիմնավոր փաստարկումներիւ 

«Քաղաքի ստորին խավերը» 'ենթախորագրի 

4ոակ ներկայացված են արհեստավորները*, 

մանր աոևտրա կաններր, հողագործները, վարձ-

կււնները, ճորտերն ու .մշակները, ստրկու-

թյան գերապրուկա յին վփճակում գտնվող ծա-

ոսներն ու աղախինները և ունեզրկվածների 

այլ խավերը, որոնք ՛իրենց ամբողջությամբ, 

բարձր խավերի հետ միասին, •լրացնում են քա֊ 

ղաքային բնակչության խայտաբղետ ու բարդ 

պատկերըւ Այս իրադրությունն է ահա, որ 

•պայմանավորել է քաղաքային կյանքի ընդեր-

վում մարմնավորվող հասարակ ական նորորակ 

երևույթները, սոցիալական հարաբերություննե-

րի խճողումները, դասային ու դասակարգային 

Հակասությունների սրումը, ումի և իրավունքի, 

ապրանքի և դրամի ձեռք բերած նոր իմստռտը 

և այն ամենը, որ որոշ մասնագետների կողմից 

դիտվում է որպես զարգացած ֆեոդալիզմի 

շրջան, իսկ որոշ մասնագետների կարծիքով էլ 

դեպի կապիտալիստական հարաբերությունները 

կատարված մի քայլ, կապված Վերածնունդի 

հասկացողության հետւ Հեղինակին, սակայն, 

այստեղ այս բանավեճի մասնագիտական քննու-

թյունը չի զբաղեցնում, ուստի նա անցնում է 

քաղաքային նեյւքին կյանքի պատկերն ամբող-

ջացնող այլ երևույթների և հասարակական հաս-

կացողությունների քննությանը» 

Բոլորովին թարմ խոսք է ասված աՔաղա-

բային վարչություն Լ. ինքնավարություն» են-

ք՛ ա խորագրերի տս-կ։ Հեղինակն այստեղ հե-

տամուտ է եղել պարզելոլ, քննված ժամ անակ-

աերում եղա շ է արդյոք քաղաքային ինքնա-

վարություն, եթե այո, ապա ինչպիսի՚ն է եղել 

այնւ Ինչպես հա րոնի է, անցյալում այս հաբ-

ֆերը քննա թ յան այլա րկա լինելով, տարբեր 

լուծում 'են ոտ ա ց-եգտ Այսպես, օրինակ, ըոա 

Ն Մառի, ք՜ո գաք ա յին ինքնավարություն Հա-

յաստանում եղ եղ է Լ այն դրսե վարվել է հա-

տուկ ավագանու գլխավորությամբ, որը կոչվել 

է «երի ցանիս: Ըստ _Հ_ Մանանդյանի, միջնա-

դարյան քաղաք ներր ղեկավարվել են սենյորալ 

կս՚րգովւ P. Աոաքելյաոնը, վերանայելով այս 

հայացքները, դրանք դիտում Է զարգացման ե 

փոխակերպությունների պրոցեսում։ Եթե IX — X 

դարերում քաղաքները գերազանցապես սեն. 

յորալ Էին, ապա ավելի ուշ համարյա ամենու-

րեք ձևավորվում Լ քաղաքային ինքնավարու՛-

թյունը, որը տարբեր քաղաքներում երևան Է 

գալիս առավել կամ նվազ զարգացած ձևերով» 

Միայն թե վերջիններս դրսևորվել են ոչ թե 

որպես աերիցանի», այլ ա ավագանի»։ Համոզիչ 

Է հեղինակի փաստարկումը աերիցանի»-ների 

մասին՝ երեց ֊հոգևորական մեկնաբանությամբ, 

որը կապ չի ունեցել ինքնավարության հետ։ 

Նույնքան փաստալից ու համոզիչ Է նաև քա-

ղաքային € ավազան ուագլխավորաց», որպես 

I ա ղաքային ինքնավարությունը ներկայացնող 

միավորի մասին հայտնած կարծիքը* 

Գալով քաղաքային աշխատավորության կե -

ղեքվածույքյանն *է սոցիալական պայքարի 

սրման հարցերին, հեղինակը գտնում Է, որ 

քննվող ժամանակաշրջանում քաղաքային աշ-

խատավորության ուսերին ծանրացած են եղել, 

գյուղացիների համար սահմանված հարկերից 

բացի, նաև աոանձին հարկեր, Հատուկ պար-

հակային պարտավորություններ և շահագործ-

ման այլ եղանակներ։ 

Հարուստ փաստերով բացահայտված Է տար-

բեր խավերի տնտեսական և իրավական վիճա-

կի պատկերը, նրանց միջև եղած տարբերու-

թյունները, հակասությունները, ինչպես նաև 
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աշխատավոր զանգվածների ինքնագիտակցու-

թյան արթնացոլմը, դժգոհությունը և սոցիա-

լական պայքարի մեք ընդգրկ^ւր, պայմանա-

վորված նրանց անլուր կեղեքվածութ յամ բ ու 

,՝.նշվա ծությամրէ Ե՛վ մեկի, և' մյուսի հս՚մար 

րևրված են բավարար փաստեր պատշաճ մեկ֊ 

Լ երանություններ ով: Հեղինակին այստեղ ՝ ա ֊ 

քողվել Է ճշգրտումներ մտցնել նաև մի շարք 

Հարկերի, տուրքերի անունների և սոցիալական 

բովանդակություն ունեցող այլ տերմինների ի ֊ 

մաստի մեջ: Մենագրությունն ավարտվում Է 

բաղաքների անկման պատմությանը նվիրված 

ինքնատիպ ու մե ծ արժեք ու սու մնա սիրությա մբ, 

՛էի ի մասին խոսվեց վերևում է 

Աշխատությունը մեծապես շահել Է ինչպես 
Հարադրության ընթացքում, այնպես Էլ հատոր֊ 

ների վերքերում զետեղված և բավականին հա֊ 

քոգ վերարտադրված նկարների առկայությամբ• 

Գլ անք նպաստում են մ իքն աղար յան Հա՛յաստա-

նի քաղաքային կյանքի և նրա նյութական հա-

րուստ մշակույթի մասին որոշակի գաղափար 

կազմելուն» 

Մեր կարծիքով ր. Աոաքելյանի սույն մենա֊ 

Յէ ությոէնն ունի նաև որոշ թերություններ և վե-

րւ֊յնայման կարոտ աոանձին կետ եր: 

Նյութի և ժամանակի ընդգրկման առում ով չի 

պատճառաբանված Աիլիկյան Հայաստանի քա-

ղաքների և նրանց կյանքի ոսէսւմնսձսիըութ յան 

շ / , « ա ն ց ո ւ մ ը : Մինչդեռ քննվող խնդրի անբաժա-

նելի և կարևորագույն հատվածներից մեկն կ 

դա, հարուստ պերճախոս փաստերով և ինքնա-

տիպ օրինաչափություններով։ Մ անավանդ որ 

հեղինակը հաճախ Է դիմում Կ1'ւ1'Կյա^ հեղի-

նակներին, օրինակ* Ներսես Շնորհա լուն 

(«Ւուղթ րնդհանրական»), որոնց խոսքը, ամե-

նից առաք, վերաբերում Է Կիլիկիայի բնակ չ ո ւ ֊ 

թ յ ա ն ր ։ Ղրանով հնարավորություն կստեղծվեր 

հայկական մ իքն ադար յան քաղաքների պատմու-

թ յ ո ւ ն ր ավելի լիարժեք դարձնելու նաև ժամա-

նակագրական աո ա մ ով, այն Հասցնելով մինչև 

XIV դարի վերքերը: 

Աշխատությունն ավելի կշահեր, եթե քաղաք-

ների նկարագիրը տրվեր միանգամից և ոչ թե 

մ ա ս ա մ բ ա ո ա ջ ի ն հատորում, մասամբ՝ երկ-

ր ո ր դ ։ Իրանով նույն քաղաքին հեղինակն անդ-

ր ա դ ա ր ձ ե լ Է երկու անգամ, մ ասն ատ ելով նյութր, 

ո ր ն առանց այդ Է լ տրված Է սեղմ ու ը ն դ հ ա -

ն ո ւ ր գծերով։ Նույնը կարելի Է ասել նաև ար-

հ ե ս տ ն ե ր ի հետ կապվող Հարցերի քննության 

վերաբերյալ, որոնց հեղինակն անդրադարձել Է 

և աոաքին հատորի երկրորդ մասում, և՛ երկ֊ 

բ ո ր դ հատորի տարբեր գլուխներում։ 

ճիշտ Է , հեղինակի ծրագրից դուրս Է եղել 

հոգևոր մշակ ույթի, ճարտարապետության և հա-

ր ա կ ի ց րնա գավ առների քննությանը, որն ի ր ո ր 

աոանձին խնդիր Հ» սակայն, այդուհանդերձֆ 

աշխատությունը մեծապես կշահեր, եթե Հատուկ 

գլուխ նվիրվեր նրանց ամքոդյությանը, առանց 

որի նման մենագրությունները միշտ Էլ պակա-

սավոր կմնանէ Մտնելով հայկա1լան միքնադար-

յան քաղաքների ծագման Ու զարգացման՛ պատ ֊ 

մ ա֊ քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական բոլոր 

խնդիրների մեք, ՝ բախվելով արհեստագործու-

թյան հրաշալիքների քննությանը, քաղաքային 

կյանքի ծնած նոր աշխարհընկալմանն ու նոր 

ճաշակին, չես կարող չպահանքել նաև գեթ ընդ-

հանուր խոսքճ մանրանկարչության, ճարտարա-

պետության, գեղարվեստական գրականության Ա 

նման այլ բնագավառների մասին։ Մեր կարծի-

քով,ւ միանգամայն տեղին կլիներ լսել նաև հե-

ղինակի որոշակի խոսքը հայկական Վերա-

ծնունդի պրոբլեմի վերաբերյալ, որին նա անդ-

րադարձել Է լոկ ակնարկներով։ Հենց այդ պրոբ-

լեմի նկատմամբ բռնելիք ճշգրտված ԴՐՐՐՐ 

առիթ կհանդիսանար քննվող որոշ նյութերն ա՛-

վելի քան բազմակողմանիորեն՛ վերլուծելու, խո-

րացնելու։ 

Նկատվում Է, որ երբեմն, անկախ իր կամ ֊ 

րից, հեղինակն րնկնում Է այնպիսի վիճակում r 

ուր նրան պակասում են որոշակի և հավաստի-

վւաստերր։ Նման դեպքերում նա աննկատելիո-

րեն անցնում Է, այսպես կոչված, «ակադեմիա-

կան ոճին3, տալով ընդհանուր բացատրություն-

ներ, որով չապացուցվածը ներկայացվում Է 

որպես իրողություն։ Նման անցումներով լրաց-

ված Էքերը անհարիրություն են մտցրել ընդ-

հանրապես փաստահարուստ այս մեծարժեք մե-

նագրության մեք» 

Առհասարակ ողքունելի երևույթ Էյ որ վերքին 

տարիներս թեկուզ և զգալի ուշացումով, հաք 

պատմաբանները, ազգագրագետներն ու արվես-

տագետները փորձում են անդրադառնալ նաև։ 

մեր ժողովրդի կյանքում, նրա քաղաքային ու 

առևտրական առօրյայում այնքան մեծ դեր խա-

ղացած I»ւ(րէսյ ՐՈւրյլւսննԼքփ մասին եղած նյու-

թերի ուսումնասիրությանըւ Ր. Աոաքելյանն 

առանձնապես Է սրել այս խնդիրը։ Սակայն 

նկատելի են մասնակի անորոշություններ։ Այս-

պես, տեսնում ենք, որ նա փորձում Է Սոօաւ-
ւ*ու թյուն և Համք՛ Ա1|* Ութ յուճ հասկացողություն-

ներր նույնացնել, կազմելով այսպիսի խորա-

գիր» *Արհեստավորական եղրա յրութ յուննե րր 

(համքարություններ) միջնադարյան Հայաստա-

նի քաղաքներում»։ Ընթացքի մեք, սակայն, նա 

հիմնականում դրանք տարբերում Է միմյանցից, 

հասնելով նայնիսկ նրանց ծագման ժամանակի 

յուրք եդած որոշ կարծիքների քննությանր։ Այս 

առումով անհարկի չէր լինի հիշել հետևյալ տո-

դերր, ուղղված Վլ, րորդլ ևսկու համապատաս-

խան կարծիքի դեմ»- «Չե)ւր կարող չառարկել նր-



285 

բան այն Հարցում, թե Եղբայրություններն են 

աղղել համքարությունների վրա։ Րրավացի կլի-

ներ հակառակը պնդել, քանի որ '9սինֆերր», 

այսինքն համ քարություններր, օրինաչափ երե-

վույթ էին ֆեոդալական քաղաքի համար, ավելի 

վաղ առաջս/ ցան և նախադրյալներ ստեղծեցին 

ու օրինակ ծառայեցին ֆիթյանների և ախիների 

(այսինքն՝ եղբայրությունների—Ա. Մ.) համարս 

(երկրորդ հատոր, էջ 191)։ Այսպիսով այս հաս-

կացողությունները, որոնք խորագրում հույնս/g _ 

ցած են, այստեղ արդեն դիտվում են որպես ա -

ոանձին միավորներ։ րացի դրանից, եթե խոսքն 

առհասարակ եղբայրությունների ծագման մ ա -

*յին է, ապա նրանց արմատն երբ գնում են թաղ-

վելու ոչ թե ֆեոդալական ծաղկող քաղաք ների, 

այլև նախաֆեոդալական ժամանակների հեռա-

վոր ծալքերում։ է՛ն * վերաբերում Է ֆեոդալական 

քաղաքների ծաղկման շրջանում այդ եղբայրու-

թյունների ընդունած կերպարանափոխությանն 

ու համ քարությունների հետ ունեցած փոխհա բա _ 

բերություններին, դա տվյալ դեպքում չի քնրն-

ված և կարոտ Է հատուկ ուսումնասիրության։ 

Մենագրության մեջ նկատվում են նաև ա -

ոանձին վրիպակներ, անճշտություններ, որոնք, 

սակայն, շոշափելի որակ չեն կաղմում։ 

ր» Աոաքելյանի աշխատության մեջ Է, որ 

վերջապես ի մի են խմբված միջնադարյան Հա-

յաստանի քաղաքներին ու արհեստներին վերա-

բերող համապատասխան բոլոր նշանակալից 

փաստերը, հետաղոտողների եզրակացություն-

ների լրացված, ճոխացված, ճշգրտված, զար-

գացված հեղինակի ինքնատիպ մ եկնաբանու-

թյուններով, հայտաբերած փաստերով և գիտա-

կան ընդհանրացումներով։ Ամենից կարևորը, 

սակայն, այն ընդհանուր կոնցեպցիան Է% րնկած 

այդ բոլոր փաստերի և եզրակացությունների 

հիմքում, որն իր ամբողջությամբ մշակվել է 

աոաջին անգամ, և որի օգնությամբ վեր է հան-

ված հայ ժողովրդի պատմության ու մշակույթի 

մի ամրողք բնագավառ։ 

Այդ արժեքավոր մենագրությունը օգտակար է 

ոչ միայն պատմաբանների, այլև գրականագետ-

ների, արվեստագետների, ազգագրագետների, 

տնտեսագետների և առհասարակ հայագիտու-

թյան բոլոր ասպարեզների մասնագետների, 

ինչպես նաև րնթերցող լայն շրջանների համարտ 

Պատմ. գիտ. դոկտոր ՍԼ. ՄՆԱՑՍԼԿԱՆՅՍԼԱ 


