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Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական 
համալսարանում:

Գիտական ղեկավար' պատմական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր Չոբանյան Պ. Ա.

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ' պատմական գիտությունների դոկտոր 
Կոստիկյան Քրիստինե Պետրոսի

պատմական գիտությունների թեկնածու 
Մարգարյան Գոռ Արարատի

Առաջատար կազմակերպություն' ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2020 թ. սեպտեմբերի 
8-ին, ժամը 1400- ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 
Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդում (հասցե' 0019, ք. 
Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 24/4):

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ պատմության 
ինստիտուտի գրադարանում:

Սեղմագիրն առաքված է 2020 թ. հունիսի 19-ին:

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար, / /  

պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ'



ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
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թագավորությունների պայքարը միմյանց դեմ, թագավորական իշխանության 
ու ազնվականության հակասությունները, պարունակում է ժամանակի 
քաղաքական ու ռազմական գործիչների մասին հարուստ տեղեկություններ, 
տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները ու դրանց 
ազդեցությունը Վրաստանի վրա: Այս ամենը «Վրաստանի պատմությունը» 
դարձնում է արժեքավոր սկզբնաղբյուր ոչ միայն վրացագիտության, այլ նաև 
տարածաշրջանի բոլոր երկրների' այդ թվում հայոց պատմության մի շարք 
հարցերի լուսաբանման համար: Այս ամենից զատ, աշխատությունը 
ունենալով աշխարհագրական մաս, հարուստ տեղեկություններ է 
բովանդակում տեղանունների, վարչական բաժանումների, տարածքների 
բնակեցվածության, էթնիկ կազմի, տնտեսության մասին: 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ.
Ատենախոսության նպատակն է' «Վրացական թագավորության 

նկարագրություն» աշխատության աղբյուրագիտական քննությունը 
հայագիտության տեսանկյունից, Հայաստանին ու հայերին վերաբերող 
տեղեկությունները վերհանելու, արժևորելու և գիտական շրջանառության մեջ 
դնելու նպատակ: Առաջադրել ենք հետևյալ խնդիրները'

• ներկայացնել Վախուշտի Արքայազնի աշխատության կառուցվածքը, 
աղբյուրները, տեղը նմանաբնույթ այլ գրվածքների շարքում, միաժամանակ 
ընդգծելով հայագիտության համար առավել մեծ արժեք ունեցող 
հատվածները,

• անաչառ քննության միջոցով պարզել հեղինակի վերաբերմունքը 
Վրաստանում և Հայաստանի հյոաիսարևել|ան շրջաններում բնակվող հայերի 
նկատմամբ և ըստ այդմ, նաև Հայաստանին ու հայերի վերաբերող 
տեղեկությունների վստահելիությունը ու անաչառությունը,

• որոշել հայության բնակության շրջանները մինչև թուրքական 
ներխուժումը Հարավային Կովկաս և լեկերի ավերիչ արշավանքները XVIII 
դարի 20- ական թթ.,

• պարզել հայերի դերը Վրաստանի քաղաքական ու տնտեսական 
կյանքում ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում,

• որոշել Հայաստանի' Վրաստանի վարչական կազմում գտնվող 
երկրամասերի տեղը վրացական թագավորությունների ու իշխանությունների 
վարչաքաղաքական կառուցվածքում և տնտեսական համակարգում,

• ներկայացնել Վախուշտիի աշխատությունում առկա Հայաստանին ու հայ 
ժողովրդին վերաբերող քաղաքական բնույթի տեղեկությունները 
տարածաշրջանում տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձությունների 
համատեքստում,

• հայագիտության տեսանկյունից ուսումնասիրել Վախուշտիի հեղինակած 
ատլասները, որոշել դրանց արժեքը, որպես հայոց պատմության 
սկզբնաղբյուր:
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ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ.
Ատենախոսության առանցքը կազմել է «Վրացական թագավորության 
նկարագրությունը» աշխատության քննությունը և կիրառվել են 
պատմահամեմատական, պատմանկարագրողական, ինչպես նաև 
պատմաքարտեզագրական մեթոդները: Պատմահամեմատական մեթոդը 
կիրառել ենք Վախուշտիի հաղորդած տեղեկությունները ճշտելիս, 
պատմանկարագրողականը' այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ էր 
նկարագրության միջոցով ներկայացնել մեր հեղինակի աշխատանքի 
կառուցվածքը, բովանդակությունը և այլն, իսկ պատմաքարտեզագրական 
մեթոդը' Վախուշտիի հաղորդած աշխարհագրական տեղեկությունների հետ 
տարվող աշխատանքների ժամանակ:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ 
ԸՆԴԳՐԿՈՒՄԸ. Աշխատանքի ժամանակագրական սահմաններն են XV 
դարի կեսից XVIII դարի կեսն ընկած ժամանակաշրջանը: Ընդ որում, վերին 
շեմը պահպանված է, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մի 
քանի դեպքերում կա պատմական ակնարկների, ինչպես նաև ավելի վաղ 
ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների հիշատակման 
անհրաժեշտություն, որոշ դեպքերում ստորին ժամանակագրական շեմը 
ստիպված ենք եղել խախտել: Վախուշտիին է պատկանում Վրաստանի 
պատմության պարբերացման առաջին փորձը ու ըստ այդ պարբերացման 
մեր կողմից դիտարկվող ժամանակաշրջանը ընդգրկված է նրա' «Նոր 
պատմության» մեջ: Ինչ վերաբերում է նախորդող ժամանակաշրջանին, 
Վախուշտիի աշխատանքի այդ հատվածը վրացական առավել հին 
աղբյուրների կրճատ վերաշարադրումն է: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը 
ներկա ատենախոսությունում չենք անդրադարձել «Պատմության» այդ 
հատվածին, որը ոչ մի կերպ չի հավակնում ինքնուրունության ու շարադրված 
է կրճատումներով: Աշխատանքի տարածական ընդգրկումը հիմնականում

,1սահմանափակվում է Այսրկովկասով ու հարակից ոչ մեծ տարածքներով: 
Վախուշտին առավել հարուստ նյութ տրամադրում է հատկապես Քարթլիի ու 
նրա կազմում գտնվող Հայաստանի հյուսիս-արևելան շրջանների մասին, 
ուստի մեր աշխատանքում ևս նշված տարածքներին վերաբերող 
հատվածները կարևոր տեղ են զբաղեցնում:

1 Հաշվի առնելով «Հարավային Կովկաս» և «Այսրկովկաս կամ Անդրկովկաս» 
եզրույթների շուրջ առկա բանավեճը, նախընտրելի ենք համարել երկրորդի կիրառումը' 
չհետևելով արևմտյան հետազոտողների օրինակին, քանի որ ուսումնասիրվող 
ժամանակաշրջանում եզրույթներից և ոչ մեկը չի օգտագործվել: Սակայն պիտի 
արձանագրենք, որ Հարավային Կովկաս եզրը ևս, մեր աշխատանքում կիրառված է 
որպես աշխարհագրական, որն իր տարածքային ընդգրկամբ համընկնում է 
Այսրկովկասի հետ:
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3 Տե՛ս Имперское русское географическое общество, Кавказский отдел, Записки 1904 
г., книга 24, вып. 5, Царевич Вахушти, География Грузии, Пер. М. Джанашвили, 
Тифлис, 1904.
4 Տե՛ս Вахушти Багратиони, История Царства Грузинского, перевод Н.Т. Накашидзе, 
Тбилиси, 1976.
5 Տե՛ս ծձփռճօժցօլլոօ ցձԵ^յժփօ ЬйНййточпртхчЬ 'А'ЮтагЛпю.') , աօյօլյլոօհօ, յյ յ̂ւևճձլ™
"Эсча'Ьй^АоЬй'', 1904.
6 Տե՛ս Царевич Вахушти, География Грузии, с. X.
7 Քարթլիս ցխովրեբան տարբեր ժամանակներում գրված պատմությունների 
հավաքածու է: Ինքնին հասկանալի է, այդ պատմությունները խմբագրական որոշակի 
փոփոխություններով են հարմարեցվել միմյանց՝ մեկ ամբողջություն ներկայանալով, 
տե՛ս Վրաց ժամանակագրություն, (1207-1318), թարգմանությունը հին վրացերենից, 
առաջաբանը և ծանոթագրությունները Պարույր Մուրադյանի, Երևան, 1971, էջ 5:
8 Տե՛ս ^йАотстоЬ (յԵռցւևցծծ, (:!)С)Ло 4, ծծփռճօժցօլլշօ ցձԵ^յժփօ, ձւդէւցՈձ ե:>վ')օ;<՚Պ:> 
Ьй^йАотддстсЫй, ածօլլշօհօ, 1973.
9 Տե՛ս ^йАотстоЬ (յԵռցւևցծծ, ծծփռճօժցօլլշօ ցձԵ^յժփօ, Ьй^йАотддстетЬ Г.у'Г)о>С)Ь ծլց(յց(ևծ, 
6ծ(յօլլշօ Лде).(Л|, (:у.)Ло 4, ածօլլշօհօ, 2012. (այսուհետև՝ ^йАотстоЬ (յԵռցւևցծձ, ճձէյօլլշօ 
ЭдсчАд, փռՅօ 4).
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հատորում ներկայացված են, ըստ Վախուշտիի պարբերացման, Վրաստանի 
հին շրջանի պատմությունը և աշխարհագրությունը, իսկ \'-ում' Նոր շրջանի 
պատմությունը: Ատենախոսությունը շարադրելիս օգտվել ենք վերը նշված 
երկու հրատարակություններից զուգահեռաբար: Նշենք, որ, բացառությամբ 
ծանոթագրությունների և թվային տվյալների որոշ
անհամապատասխանությունների, տարբերությունները երկու
հրատարակություններում նվազագույն են: Սակայն հաշվի առնելով, որ 
վերջին հրատարակությունը հասանելի է եղել միայն էլեկտրոնային 
տարբերակով, որում բացակայում է ժամանակագրությունը, Ս. Ղաուդչիշվիլու 
հրատարակությունը մշտապես եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում: Բացի 
այդ' այս վերջին հրատարակությունը, համեմատվելով ձեռագիր օրինակի 
հետ, թվայնացվել է՛՛:

Վրացագիտության մեջ Վախուշտիի անձը և աշխատությունը մշտապես 
եղել են հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Նրա անձի, 
գործունեության ու մատենագրական ժառանգության վերաբերյալ 
աշխատությունների հեղինակներ են Ի. Զավախաշվի|ին10 11 12, Ս. Ջանաշիան՛3, Դ. 
Բաքրաձեն14, Շ. Մեսխիան15, Ա. Մարուաշվիլին16, Ն. Բերձենիշվիլին17, Ի.

եծ00Օ̂ՕԴեծ
http://titus.uni֊

10 ՏեՆ (3603(8385, 85(5060830(^30 З^Ь^Зфо, 65^5(8ա330^(Վ> 653յ<Յօ6 5со$3(85,
Б^юс^ю 830(83, фоЗо 5, ածօց^օեօ, 2012. (այսուհետև՝ ;)5(8со(^зоБ (3603(8385, 65̂ 0(̂ 30 
Յըօդ̂ յ, фоЗо 5).
11 ՏեՆ ;)5(8со(̂ зоБ (3603(8385, с3) ^ 0 4 , БйфооБоЭз0^ 0 З ^^З ф о ,
65^5(8աՅՅ£շ(Վ35, ածօ(^>օեօ, 1973, (
frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/vaxtbagr/vaxtb.htm)՝ (04.05. 2018):
12 Хй3 ^ 0^30(̂ ?0 °->  ^Ь(5со(^юЬ (3603(8385, Зобо, ОзЗ̂ 0 ^ ^ со̂ о̂ о 65օ6(*)0 (8օօ 8̂ 3(8(̂ 3085
(У-ХУШ եե.), собЪ., (5 . VIII, ած., 1977, <ձՅ- 298-315, նույնի ;)5(8со^)озо 65օ6(5օ(8օօ 
ОЗ^О^ЗБоЬ £,53օ(ՅյՅօ6 8365638, 8(8535(̂ 30*530, V, ած., 1975, $3* 262-270.
13 Джанашвили М., Вахушти и его трудь, Имперское русское географическое общество, 
Кавказский отдел, записки 1904 г., книга 24, выпсук 5, Тифлись, 1904.
14 ծծ;](5ծ03 срч (706560(5335085 836583, 56*3 оБ(5о (8ооБ (735(80380 дэ5 З33030Б
^5(5ш (̂ >оЬ (3603(83806 070(86385, (7^6.: 358*3)8(50, 65^)5(80)33(3706 оБ(5о (8о5, £)5Б35(8(5з8*з)(37о 
հօ5 333638^(^30 5Ь (о5(о 838360(3706 5(863Օ03>օջ)օ*3)(8օ65 (о5 06(50(80*3(3706 (360838007 до. 
ծ5;](853օ6 803(8, 65(7. 80(833(370, (5*3., 1885, 1-344 , £)(8о£)о(3705 3., 0633 ^5(807(3706
(3803(83806 8365838, 365աօծօ, 9 , 1957, ջք. 118-124.
15 Շ. Մեսխիայի աշխատությունները վերաբերում են ավելի հին շրջանի' Աեոնտի 
Մրովելուն, սակայն գրանցում նա նաև հարուստ տեղեկություններ է հայտնում 
Վախուշտիի աշխատանքի կառուցվածքի ու բովանդակության վերաբերյալ (տեն
Зз6Ьо5 3 ., оз’З^С 3)0 3(5օդյյ0130 65;]5(8օ73301!7(Վյ 06(50(8006 օ(8օ 03(8000306 8365638, 38). 
З^ЗЗ^Ьооб ԵծօշԵած оБ(5о(8ооБ 6530078380, ած., 1966, <ձՅ- 119-130.)
16 Маруашвили Л., Вахушти Багратиони, его предшественники и современники, Москва,
1956,
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17 5gAclg6o9gocmo Б., Ьй^йАотддстсЫ։ ob^eiftoob b:>goo)h'|(V>, ^og>6o IX, ЭйЬйстдйо йз^еКчоЬ 
йА^одофйб, сой., 1979.
18 Матурели И. В., Материалы по грузинской картографии, Тбилиси, 1961.
|9 Габашвили В. Н., Историография Грузии (XI-XVII вв.), Очерки истории, исторические 
науки в СССР, т. 1, М „  1955, с. 138145.
20 jyj&iclgocroo д ; дйЬ^рЭфо Бй^АйДотабо, сой., 1969.
21 аАоасчсоойз., „йбйеро ;ф(чотстаоЬ (5Ьсчд(чд5й“ , Jbg, 2, сой., 1977, g,g. 93-94; og,ogg, 
g6(5°3(mpi3. „Ьй^йАотддстр!1՝, 1, 1997, g,g. 283-284.
22 Sh’u Q ho^fiy jbob  Дг^счйЛ^дск^клао^Ао (JgOjjbogpjBo, сойостоЬо, 2013.
23 Sh’u Tsarevitch Wakhoucht. Description eeographique de la Georgie. d'apres I'original 
autographe par M. Brosset, Saint-Petersbourg, 1842.
24 Sb’u, op.՝ David Marshal Lang, The last years o f Georgian Monarchy 1658-1832, New 
York, 1958:
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վերաբերող մի շարք հոդվածներ ու գիտական աշխատություններ է 
հեղինակել Թ. Աբրամիձեն25:

Վախուշտիի աշխատությունը Քարթլիս Յխովրեբայի համատեքստում 
դիտարկելու ու նրա տեղը վրացական պատմական երկերի շարքում որոշելու 
տեսանկյունից կարևոր է Կիրիլ Թումանովի մեծածավալ հոդվածը26: 
Վախուշտիի աշխատության աղբյուրների մասին ընդարձակ տեղեկություններ 
են պարունակում նաև Մ. Աորդքիփանիձեի ոսումնասիրությունները27: Հաշվի 
առնելով, որ Քարթլիս Ցխովրեբան ընդհանրապես և Վախուշտիի 
աշխատությունը մասնավորապես մշտապես եղել են վրացագետների 
ուշադրության կենտրոնում, կփորձենք սահմանափակվել միայն նշված 
հեղինակների ու նրանց առավել կարևոր աշխատությունների հիշատակումով:

Քննվող աշխատության գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն այն 
է, որ Վախուշտիի երկը նախորդ շրջանի վրաց պատմագրական 
աշխատությունների, ժամանակագրությունների, պետական փաստաթղթերի 
յուրահատուկ համահավաք գործ է, որը կազմել և խմբագրել է Վախուշտին: 
Մեր կատարած հետազոտության ընթացքում մշտապես օգտվել ենք Բ. 
էգնատիշվիլու' «Նոր Քարթլիս Ցխովրեբայից», որի տրամաբանական 
շարունակությունը կարելի է համարել Վախուշտիի գործը: Այս աշխատության 
ժամանակային ընդգրկումը գրեթե ամբողջապես համընկնում է Վախուշտիի 
երկի հետ, այն տարբերությամբ, որ էգնատեշվիլին իր աշխատությունը 
հասցնում է մինչև 1695 թ.: Այդ այսպես կոչված «Նոր Քարթլիս Յխովրեբայի» 
նրա տարբերակների երեք տեքստերն էլ հրատարակվել են «Քարթլիս 
Յխովրեբայի II հատորում»28:

XVIII դ. վերջին և XIX դ. սկզբին Վախուշտիի աշխատանքները և նրա 
հեղինակած ատլասները առկա էին սահմանափակ քանակով և ձեռագիր էին: 
Որպես արդյունք, դրանք հասանելի էին մարդկանց շատ նեղ շրջանակի: 
Դրանց կրկնօրինակները որոշ քանակությամբ առկա էին վրաց 
ավատատիրական ավագանու առաջադեմ մասի մոտ: Քարտեզների ռուսերեն 
թարգմանություններ կային Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայում և

25 Абрамидзе Теймураз, Географические и исторические изыскания Вахушти 
Багратиони в контексте грузинской эпохи 18-ого века, Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 
№1, 2013:
26 Sb’u С. Toumanouf, Medieval Georgian historical literature (7th-15th centuries), Traditio, 
vol. 1.1943,139-182 pp.
27 Sb’u <]:>(■՛>(t.vl ( '̂K'i('Ki)i']oo;.ylo<l'|, (■՛),՛) jjiftcocmob gbeigAgbi, co&ocmobo, 1989 Si.,

cmpiAcoJocgiboclg 9., cbfto bfteibg co:> ;]:>( ■Kncgx>b gbeigftg&ob Ticino b.\)oo)ho, dgranbg 
ЬйдАотйЭсчАоЬсч Ьо93еЛю^)9оЬ ЭйЬйстдЬо, cob., 2005, g ĵ. 15-18
((■I'l'tio '̂jO'i оГ'ЬСЬ'т )Ь'«](ч gbVbg).
28 Sb’u Jiftoxmob gbeigAg&i, (:!)<vt0o 2, ibicmo ■кп^’оЬ gbeigAg&i, co&ocmobo, 1959.
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29 Маруашвили Л., Вахушти Багратиони, его предшественники и современники, 
Москва, 1956, с. 28.
30 Տե'ս Գրիգոր Կամախեցի կամ Դարանաղցի, ժամանակագրութիւն, Երուսաղեմ, 1915:
31 Տե՛ս Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դաւրիժեցտյ, Վաղարշապատ, 1884; Առաքել 
Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, Աշխատասիրությամբ Ա. Ա. Խանլարյանի, Երևան, 
1990:
32 Տե՛ս Աբրահամ կաթողիկոս Կրետացի, Պատմութիւն անցիցն իւրոց և Նատր-Շահին 
պարսից, Վաղարշապատ, 1870; Авраам Кретаци, Повествование, Ереван, 1973 (հայ. 
բնագիր ռուսերեն թագմանությամբ):
33 Տե՛ս Աբրահամ Երեւանցի, Պատմութիւն պատերազմացն. 1721-1736 թուի, 
Յառաջաբան, բնագիր, խմբագիր օրինակ եւ ծանօթութիւններ պատրաստեց Հ. Սահակ 
ճեմճեմեան, Վենետիկ -  Ս. Ղազար, 1977:
34 Տե՛ս Զաքարիա Սարկաւագ, Պատմագրութիւն, հտ. 1-ին, Վ աղարշապատ, 1870:
35 Տե՛ս Եսայի Հասան-Ջալալեանց, Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի, 
Յերոաաղէմ, 1868:
36 Տե՛ս (Ьо!՛/'՛)(■՛>:><(') լ՚Հ'՛)(■՛>:><'], վծւևացրլլռօ հօ:, եւՎՅԵլյծօե ^(ևաօլյւևառծձ XIII ֊  XVIII 
եձլՅՅ^ցծՕօ, օւծօլլռօհօ, 1982, ջք. 206.
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ժան Շարդենն իր աշխատությունում մանրամասն տեղեկություններ է 
հաղորդում Վրաստանի ու Հայաստանի վերաբերյալ37: Հիշարժան է նաև 
ֆրանսիացի բուսաբան Թուրնեֆորը, ով եզակի տեղեկություններ է 
հաղորդում հատկապես Վրաստանում ապրող հայ բնակչության և 
ընդհանրապես Վրաստանի ազգային-դավանական կազմի վերաբերյալ38: 
Եվրոպացի ճանապարհորդների տեղեկությունների վերհանման, հայերենով 
թարգմանության և հրատարակման գործում անուրանալի է Մ. Ձուլարանի 
դերը, ով իր աշխատությունում39 ներկայացնում է հայոց պատմության ճ\'-ճ\'111 
դդ. իրադարձությունները ըստ եվոպացիների ուղեգրությունների: Մ. 
Ձուլարանը հեղինակել է խնդրո առարկա ժամանակաշրջանին վերաբերող 

արժեքավոր աշխատություններ ևս40: Մեր ոսոտւմնասիրությանայլ
շրջանակներն ընդգրկող հայոց պատմության տվյալ ժամանակահատվածին 
առնչվող մի շարք հարցերի անդրադարձել է Թ. Հակոբյանը37 38 39 40 41: 
Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի Հայաստանի հարակից երկրների 
պատմության մի շարք հարցերի լուսաբանմանն է նվիրված «Հայաստանի 
հարակից երկրների պատմություն» աշխատության երկրորդ հատորը42:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլուխներից, 
եզրակացությունից, օգտագործված սկզբնաղբյուրների և գրականության 
ցանկից, եզրակացությունից ու հավելվածից:

Ներածությունում հիմնավորված է թեմայի արդիականությունը, 
նպատակն ու խնդիրները, ներկայացված է ատենախոսության գիտական 
նորույթը, հիմնավորված են հետազոտության ժամանակագրական ու 
տարածական սահմանները, տրված է օգտագործված աղբյուրների ու 
գրականության տեսությունը:

Առաջին գլուխը' «ՎԱԽՈՒՇՏԻՆ ՈՒ ՆԲԱ ՄԱՏԵՆԱԳԲԱԿԱՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ», բաղկացած է երեք ենթագլխից:

37 Жан Шарден, Путешествие Шардена по Закавказью в 1672-1673 гг., Пер. Е.В. 
Бахутовой и Д.П. Носовича, Тифлис, 1902.
38 Հեղինակի աշխատանքի անհասանելիության պատճառով օգտվել ենք ռուսերեն 
մասնակի թարգմանությունից' Кобяков Д., Краткий исторический очерк города 
Тифлиса, Тифлис, 1880.
39 Տե՛ս Ձուլարան Մ., Հայ ժողովրդի ХУ-ХУШ դարերի պատմության հարցերը ըստ 
եվրոպացի հեղինակների, Երևան, 1990:
40 Տե՛ս Зулалян М., Армения в первой половине XVI века, Москва, 1971, նույնի' Թուրք- 
պարսկական պատերազմները Հայաստանում և նրանց հետևանքները (1590-1639), 
ԱՀԳ, 1966, 2, Նույնի Արևմտյան Հայաստանը ХУ1֊ХУШ դդ., Երևան, 1980:
41 Տե՛ս Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500-1800), Երևան, 1971:
42 Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, Հ. 2, Երևան, 2016:
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Երրորդ ենթագլխում' «XVIII դարի առաջին կեսի իրադարձությունները 
Վախուշտի Արքայազնի երկում» ներկայացվում է Վախուշտիի ապրած 
ժամանակաշրջանի վերաբերյալ նրա հաղորդած տեղեկությունների մասին: 
Այս ժամանակաշրջանի վերաբերյալ հեղինակի հաղորդած տեղեկությունները 
մանրամասն են, սակայն Վրաստանի և Հայաստանի համար այս վճռորոշ 
ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները ներկայացնելիս 
Վախուշտին համեմատաբար քիչ է անդրադառնում Հայաստանին ու չի 
հաղորդում մի շարք կարևորագույն իրադարձություննրի մասին:

Երրորդ գլուխը' «ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ 
ՍՈՅԻԱԱ֊ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱԽՈՒՇՏԻԻ 
ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ», բաղկացած է չորս ենթագլխից:

Առաջին ենթագլխում' «Թբիփսին և տեղի հայերը XVII դարի երկրորդ 
կեսին և XVIII դարի սկզբին ըստ Վախուշտիի և այլ աղբյուրների» 
ներկայացրել ենք հեղինակի կողմից կատարված Թբիլիսիի մանրամասն 
նկարագրությունը, զուգահեռներ անցկացրել քաղաքի մասին այլ 
վկայությունների հետ, փորձ կատարել պարզել հայ բնակչության տեղը և 
դերը քաղաքի կյանքում, մոտավոր թվաքանակը:

Երկրորդ ենթագլխում' «Աշոցքի տարածաշրջանը XVIII դարի առաջին 
տասնամյակներին ըստ Վախուշտի Բագրատիոնիի հիշատակու
թյունների» ներկայացված է պատմական Այրարատ աշխարհի Աշոցք 
գավառի մասին տեղեկույթը Վախուշտիի երկում: Այլ աղբյուրների հետ 
համադրելով պարզել ենք տարածքի տեղանունների թյուրքական ծագման 
պատճառները, միաժամանակ, համադրելով Վախուշտիի հաղորդած 
տեղեկությունները այլ աղբյուրների հետ, հիմնավորել ենք, որ 
ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում այս շրջանի բնակչության բացարձակ 
մեծամասնությունը եղել են հայեր:

Երրորդ ենթագլխում' «Հայերի տեղաբաշխումը Վրաստանում 
համաձայն Վախուշտիի հաղորդած տեղեկությունների», ելնելով 
Վախուշտիի հաղորդած տեղեկություններից, պարզել ենք հայ բնակչության 
հիմնական կենտրոնացման շրջանները Վրաստանի տարածքում: 
Վախուշտիի հաղորդած տեղեկությունները հիմնավորում են այն փաստը, որ 
XVIII դարի առաջին տասնամյակներին Վրաստանի մի շարք շրջաններում' 
Թբիլիսիում ու շրջակայքում, Գորիում ու դրան մոտ գտնվող ոչ մեծ 
բնակավայրերում, Մուխրանին հարակից ոչ մեծ բնակավայրերում, Յխինվալ 
քաղաքում և հարակից շրջանների ոչ մեծ բնակավայրերում, Քութայիսում, 
հայ բնակչությունը բավականին մեծ թիվ էր կազմում: Փաստորեն, հայության 
կենտրոնացված բնակության տարածքը արևմուտքում սկսվում էր 
Քութայիսից և արևելքում հասնում Ռոաթավի, ինչպես նաև տարածվում 
հյուսիս' մինչև ներկայիս Յխինվալ քաղաքը ներառյալ, իսկ Քարթլիի
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թագավորության քաղաքականության վերաբերյալ: Հեղինակը չի շրջանցում 
նաև վրացական պետական կազմավորումների միջև եղած 
հարաբերությունները, Սեֆյան Իրանի ու Օսմանյան կայսրության 
քաղաքականությունը, նրանց միջև տեղի ունեցող բախումները: 
Աշխատության մեր անդրադարձ է կատարվում նաև Երևանի ու Գանձակի 
խանությունների մասին: Բոլոր այս տեղեկությունները ուղղակիորեն կամ 
անուղղակի ձևով առնչվում են Հայաստանին ու հայերին, քանի որ, ինչպես 
արդեն բազմիցս նշվել է, խնդրո առարկա ժամանակաշրջանում Հայաստանի 
հյուսիսարևելյան երկրամասերը գտնվում էին վրացական վարչա- 
քաղաքական կազմավորումների կազմում: Բացի այդ' հեղինակը հաճախ 
ներկայացնում է տարածաշրջանային նշանակության իրադարձություններ, 
որոնք առնչություն ունեն նաև Հաստաանին:

• Վախուշտիի աշխատանքի պատմական մասը հանդիսանում է նախորդ 
ժամանակաշրջանի վրացական պատմագրական աշխատությունների, 
ինչպես նաև պարսկական, հայկական, լեհական տարեգրությունների 
յուրահատուկ միասնություն' խմբագրված և լրացված հեղինակի կողմից: Ընդ 
որում այս աշխատանքի հիմնական տարբերությունը Նոր Քարթլիս 
Յխովրեբայի այլ տեքստերից Վրաստանի պատմությունը առանձին 
պետական միավորների օրինակով ներկայացնելն է: Աշխարհագրական մասը 
հիմնականում հեղինակի դիտարկումների ու ոաումնասիրությունների 
արդյունք է: Խոսքը վերաբերում է հատկապես Քարթլիի կազմում գտնվող 
տարածքների նկարագրություններին, որոնք աշխատությունում լավագույնս 
են ներկայացված:

• Մեր կատարած հետազոտության ընթացքում հանգեցինք այն 
եզրակացության, որ դատելով հայերի ու Հայաստանի մասին հաղորդվող 
տեղեկությունների բնույթից' Վախուշտի Արքայազնը չի ունեցել ընդգծված 
հակահայ կամ հայամետ վերաբերմունք և վերջինս կախված է եղել լոկ 
հայերի' Քարթլիի կենտրոնական իշխանությունների հանդեպ տվյալ պահին 
ունեցած դիրքորոշումից:

• Համաձայն Վախուշտիի հաղորդած տեղեկությունների' հայ 
բնակչությունը կատարյալ մեծամասնություն էր կազմում' Աոռիում, Տաշիրում, 
Աշոցքում, Դեբեդի հովտում, իսկ ներկայիս Վրաստանի տարածքում' 
հայկական առավել խիտ բնակչության սահմանը արևմուտքում հասնում և 
ընդգրկում էր Քութայիսը, արևելքում' Ռոաթավը, իսկ հյուսիսում Յխինվալը, 
ընդ որում Թբիլիսիում, որը գտնվում էր այս տարածքի կենտրոնական 
մասում, կազմում էր բացարձակ մեծամասնություն:

• Դատելով Վախուշտի Արքայազնի տեղեկություններից' հայ բնակչության 
դերը Վրաստանի քաղաքական կյանքում սահմանափակ էր, տնտեսական 
կյանքում' առաջնային' հաշվի առնելով հայ բնակչության վճռորոշ դերը 
Վրաստանի առևտրում և Քարթլիի կազմում գտնվող հայկական
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տարածքների շահեկան տնտեսական հնարավորությունները: Վրացական 
քաղաքներում ապրող հայությունն իր հերթին հանդիսանում էր արքայական 
իշխանության հենարան ու կազմում էր Վրաստանի' առևտրական 
նշանակություն ունեցող քաղաքների ազգաբնակչության մեծամասնությունը:

• Ըստ Վախուշտի Արքայազնի' հայկական տարածքներից Աշոցքը, Լոռին, 
Տաշիրը, Փամբակը, Ղազախը գտնվում էին Քարթլիի վարչական կազմում: 
Տնտեսական և ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ուներ 
Աոռի-Տաշիրը, որը հարուստ էր օգտակար հանածոներով և այնտեղ 
զարգացած էին տնտեսության բոլոր ճյուղերը: Աշոցքը կամ Ղայղուլին հաճախ 
ծառայում էր հենարան Սեֆյան իշխանությունների համար դեպի Ախալցխայի 
վիլայեթ և օսմանահպատակ այլ տարածքներ ներխուժելու համար, Ղազախը, 
որում պարսկական իշխանությունների ազգային քաղաքականության 
հետևանքով թյուրքալեզու տարրը զգալի թիվ էր կազմում, հենարան էր 
դարձել դեպի Կախեթ արշավելու համար: Ախալցխայի կազմում գտնվող 
հայկական տարածքները թուրքական իշխանությունների նախաձեռնությամբ 
վեր էին ածվել ռազմականացված շրջանների ու հենարանի դեպի հյուսիս' 
Վրաստան ու հարավ-արևելք' Արևեյան Հայաստան արշավանքների համար:

Ատենախոսության հիմնական դրույթները 
հեղինակի հետևյալ հրատարակություններում.

ներկայացված են

1. Վախուշտի Արքայազնի կյանքը, գործունեությունը, պատմաքաղաքական 
հայացքները, Հայագիտական հանդես, Երևան, 2018, Թիվ 1 (39), էջ 171-181:

2. Թիֆլիսում բնակվող հայ բնակչությանը վերաբերող տեղեկությունները 
Վախուշտի Արքայազնի «Վրացական թագավորության նկարագրությունը» 
երկում, Ակունք գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, Թիվ1 (18), 
էջ 77-83:

3. Հայերի տեղաբաշխումը Վրաստանում ըստ Վախուշտի Արքայազնի, 
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, Երևան, 2018, էջ 135-143:

4. Աշոցքի տարածաշրջանը 18-րդ դարի առաջին տասնամյակներին ըստ 
Վախուշտի Բագրատիոնիի հիշատակությունների, Պատմություն և մշակույթ, 
Երևան, 2017, էջ 153-158:

5. Հայաստանին և հայերին վերաբերող տեղեկություններ Վախուշտի 
Արքայազնի երկում, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հայագիտություն, 
Երևան, 2018, Թիվ1 (25), էջ 61-66:

6. Երևանի պաշարումն ու գրավումը Շահ Աբասի կողմից' ըստ 
Վախուշտի Արքայազնի, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 
2018, Թիվ1 (652), հունվար-ապրիլ, էջ 109-116:
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истории данного периода. Также изучены сведения Вахушти о событиях 20
ых годов 18-ого века, которые частично относятся к армянам и к Армении. 
Важность данной части труда в том, что Вахушти лично принимал участие в 
политической жизни Грузии и лично посещал армянские регионы, о чем 
свидетельствует его труд. Все эти сведения выявлены и изложены нами в 
нашей работе.

В третьей главе-« Вопросы исторической географии и социально
экономические сведения в труде Вахушти», представлены данные Вахушти по 
Тбилиси и Ашоцкому региону, согласно которым определена роль и 
экономические возможности армян в указанных местах. А также установлены 
основные ареалы проживания армянского населения в Грузии. В нашей 
работе доказано, что армянское население в пределах армянских земель - 
Лори, Ташир, Ашоцк, Джавахк и т.д., входящих в состав грузинских 
политических единиц составляло абсолютное большинство. Подтверждён 
факт высокого экономического потенциала данных регионов.

В заключении подведены итоги проведенной работы и изложены 
основные выводы исследования.
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information provided by Vakhushti helps to supplement many issues of the 
Armenian history of this period. The events of the 20s of the XVIII century that 
partially relate to the Armenians and Armenia have also been studied. The 
importance of this part of the work is that Vakhushti personally participated in the 
political life of Georgia and visited the Armenian regions, as evidenced by his 
work. All the information has been revealed and stated in the work.

The third chapter entitled “ Issues of Historical Geography and Socio-Economic 
Evidence in Vakhushti’s Work” presents Vakhushti’s data on Tbilisi and the 
Ashotsk region, according to which the role and economic potential of the 
Armenians in the mentioned places have been presented. Moreover, the main 
areas of residence of the Armenian population in Georgia have been specified. In 
our work it is proved that the Armenian population within the Armenian lands -  
Lori, Tashir, Ashotsk, Javakhk, etc., that were part of the Georgian political units, 
constituted an absolute majority. The fact of the high economic potential of these 
regions has been substantiated.

In the conclusion, the results of the implemented work are summarized and 
the main deductions of the study have been stated.

21


