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Տարին ժամանակի սահմանն է, որը վերցրած է բնությունից։ Դա այն 

ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում Երկիր մոլորակը կատարում է մի լրիվ պտույտ 

Արեգակի շուրջը։ Երկրի կատարած շրջապտույտը հավասար է 934 միլիոն 

կիլոմետրի, որն անցնում է մեծ արագությամբ, եթե հիշենք, որ մեկ վայրկյանում 

անցնում է 30 կիլոմետր։ Ինչպես ասվեց, այդ ժամանակամիջոցը կոչվում է տարի։ 

Դրանով մարդիկ չափում են օրերը, կյանքը, իրենց գործերի պատմությունը, որպեսզի 

իմանան, թե ինչի են, հասել տվյալ ժամանակամիջոցում՝ մեկ տարում։ 

 

 

Տարվա գաղափարը առաջին անգամ ծագել է Հին Արևելքի մշակութային 

կենտրոններից մեկում՝ Եգիպտոսում։ Այն կապվել է Նեղոս գետի վարարման հետ։ 

Դրանով էր պայմանավորված եգիպտացիների կյանքը, երկրագործական 

աշխատանքները։ Նեղոսի վարարման սկիզբը համընկնում էր Սիրիուս աստղի 



երևալուն։ Եվ ահա այդ աստղի և Նեղոսի վարարման միջև ընկած ժամանակաշրջանն 

էլ կոչեցին տարի։ 

Չնայած տարի հասկացությունը ծնվել է Հին Եգիպտոսում, այն էլ այն 

ժամանակվանից, երբ սկսվեց գոյություն ունենալ թվականություն, բայց տարբեր 

ժողովուրդներ տարբեր ամիսներ են համարել տարվա առաջին ամիսը, և տարբեր է 

եղել նրանց նոր տարին։ 

Հայաստանյան Ամանորը երկրի ամենաուրախ և գեղեցիկ տոնն է, որն իր հետ բերում 

է ամենանվիրական երազանքների իրականացման նկատմամբ մեծագույն հավատ, 

հայկական ավանդական կերակրատեսակներով հարուստ տոնական սեղաններ, 

գունագեղ լույսերով զարդարված փողոցներ ու բնակելի շենքերի պատշգամբներ, 

փոխադարձ սրտաբուխ շնորհավորանքներ ու բազմաթիվ սպասելի ու անակնկալ 

նվերներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ամանորյա տոնակատարությունների արարողակարգը շատ ընդգրկուն է՝ սկսած 

բնակարանների ձևավորումից մինչև տոնական համադամ կերակուրների 

պատրաստումը: Հայկական ամանորյա լեփ-լեցուն սեղաններից անպակաս են լինում 



հայկական ավանդական խաղողի տերևներով պատրաստված տոլման, ձավարի, 

բրնձի, լոբու և սիսեռի խառնուրդից պատրաստված պահքի, ասել է թե՝ պասուց 

տոլման, ինչպես նաև հատուկ հայկական բաղադրատոմսով մշակված ու 

պատրաստված խոզաբուդը, տարատեսակ աղցանները, հայկական ծագման 

անկրկնելի համ ունեցող ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներն ու ըմպելիքները, 

այդ թվում՝ գինին, կոնյակը, շամպայնը: Չմոռանանք նշել նաև հայ կնոջ 

արհեստավարժ ձեռքով պատրաստված հայկական արևահամ չրեղենի ու 

խմորեղենների բազմազան տեսականու մասին, որոնք մշտապես զարմացնում են 

բոլորին իրենց յուրօրինակ նրբահամությամբ: 

Հին հեթանոսական ժամանակներում հայկական նոր տարին նշվել է օգոստոս ամսին 

և կոչվել է Նավասարդ: Այն հանդիսացել է բերքի տոն, որի ժամանակ մարդիկ ձգտում 

էին իրենց երախտագիտությունն հայտնել աստվածներին՝ հաջողակ տարվա և առատ 

բերքի սպասումով: Ամանորյա ճոխ սեղան ձևավորելու ավանդույթը ծագում է հենց 

այստեղից: Այժմ էլ մարդիկ լիահույս են, որ նոր տարին նույնքան առատ կլինի, որքան 

իրենց տոնական սեղանը: 

 



 

Հայաստանում Ամանորին անմիջապես հաջորդում է Սուրբ Ծնունդը. Հայ 

Առաքելական Եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը նշում է հունվարի 

6-ին՝ սկսելով, սակայն, հունվարի 5-ի երեկոյան, քանի որ եկեղեցական օրը փոխվում 

է երեկոյան ժամերգությունից հետո` ժամը 17.00-ին: Այդ ժամին բոլոր եկեղեցիներում 

մատուցվում է ճրագալույցի Սբ. Պատարագ: Եկեղեցում վառված ճրագներն այդ օրը 

մարդիկ իրենց հետ տուն են տանում: Սա խորհրդանշում է եկեղեցու օրհնությամբ 

օժտված աստվածային լույսը: Սուրբ ծննդյան տոնին ևս հայ ընտանիքներում 

առանձնահատուկ և խորհրդանշական ուտեստներ են պատրաստում՝ չրեղենով և 

չամիչով համեմված բրնձով փլավ, տապակած կանաչի, տնական գաթա, որոնք, 

իհարկե, համադրվում են Քրիստոսի արյան գույնը խորհրդանշող կարմիր գինու հետ: 

  Նավասարդյան օրերը կրում էին փաստորեն ազգային– ժողովրդական բնույթ։ 

Իշխում էին զվարճությունը, տոնահանդեսները, երգն ու պարը։ Մեծարում էին 

Անահիտ ու Աստղիկ աստվածուհիներին, ինչպես նաև Վահագն դյուցազնին, որոնք 

ժողովրդի մոտ բարի համրավ ունեին։ 

Պատմական Հայաստանում Նոր տարին կրում էր համաժողովրդական բնույթ, որին 

մասնակցում էին ամբողջ ազգի ներկայացուցիչները։ Այդ տոնը նշվում էր նախ 

Բագավանում և ապա Աշտիշատում։ Այդ տեղերում տարեմուտին, նավասարդ ամսի 

սկզբին մեծ խրախճանքներ ու տոնախմբություններ էին լինում։ 

Բագավանը պատմական Հայաստանի հռչակավոր դիցավաններից է։ Այն հայտնի է 

եղել որպես հավատալիքի վայր, նախ հեթանոսության, ապա արդեն 

քրիստոնեության ժամանակաշրջանում։ Բագավանը գտնվում էր Այրարատ նահանգի 

Բագրևանդ գավառում (Ալաշկերտում), Արածանի (Մուրադ) գետի ձախ ափին, 

Ձիրավի դաշտում, Նպատ լեռան ստորոտին։ 

Հին հայերի մոտ ջրի և գետի նկատմամբ եղել է պաշտամունք։ Առավել նվիրական 

գետ է համարվել Արածանին։ Նրա նկատմամբ եղած պաշտամունքը արտահայտվում 

էր նաև այն բանով, որ նրա ափին էին գտնվում հայոց նշանավոր դիցավանները՝ 

Բագավանն ու Աշտիշատը։ 

Բագավան անունը կազմված է բագ և ավան բառերի միացումից։ Բագ՝ պահլավերեն 

լեզվից է և նշանակում է «աստված», իսկ ավան՝ «վայրի», կամ «տեղի» իմաստ ունի։ 



Մեր պատմիչների մոտ Բագավանի փոխարեն գործածվել է նաև Դիցավան բառը, որը 

Բագավանի իմաստ ունի։ 

Ինչպես հայտնի է, Բագավանը եղել է Մեծ Հայքի հեթանոսական շրջանի 

պաշտամունքային նշանավոր կենտրոններից մեկը, ուր կառուցված էին մեհյաններ և 

կանգնեցված էին կուռքեր։ 

Նավասարդի օրերին Բագավանը հանդիսավոր տեսք էր ստանում։ 

Տոնակատարությանը ներկա էր լինում թագավորն 

իր շքախմբով։ Դուրս էր բերվում նաև բանակը։ Պատմում են, որ մինչև հարյուր քսան 

հազար զինվորականներ էին մասնակցում։ Այդ օրը Արածանիի ափին կարելի էր 

տեսնել գույնզգույն վրաններ, գետափն ստանում էր վրանաքաղաքի տեսք՝ 

տարածվելով դաշտերի և բլուրների վրա։ Վրանների մեջ շքեղագույնն էր ոսկեդիպակ 

վրանը, որը թագավորինն էր, ապա աչքի էին զարնում նախարարների վրանները, 

որոնք մեկը մյուսից գեղեցիկ էին։ Ուխտավորների բազմության մեծ մասը ժամանակը 

անց էր կացնում ծառերի տակ։ Ի դեպ, հնում Բագրևանդը, այդ թվում նաև Բագավանը 

ծառազարդ են եղել, որը հետագայում կտրատեցին նվաճողները։ 

Ուխտավորները զոհաբերության համար բերում էին խոյեր, աղավնիներ, խոշոր 

եղջերավոր անասուններ, որոնց եղջյուրները ներկում էին զանազան գույներով։ 

Գիշերները խարույկ էին վառում, որոնց բոցերի վրայով ցատկում էին երեխաները և 

պատանիները, չար ոգիներից ազատ լինելու համար։ 

Նավասարդյան տոնի առթիվ հավաքված բազմությունը իր հետ բերում էր նաև 

տարվա պտուղների առաջին բերքը։ Այդ ժամանակ կատարվում էին մեծահանդես 

արարողություններ, տեղի էին ունենում ձիարշավներ, եղջերուների վազք և բաց էին 

թողնում հազարավոր աղավնիներ։ Նավասարդի կամ Ամանորի աստվածը հայ 

դիցաբանության մեջ համարվում էր պտուղների պահապանը և մարդկանց 

կերակրողը։ Նրա արձանը գտնվում էր Բագավանում, որը, ինչպես ասվեց, հեթանոս 

հայերի նշանավոր ուխտատեղիներից մեկն էր։ Այստեղ կառուցված էր մի առանձին 

հյուրանոց, ուր պատսպարան էին գտնում և կերակրվում օտարական անցորդները և 

եկվոր ուխտավորները։ 

Ամանորը կոչվում է նաև կաղանդ, որը հունարեն լեզվից է և նշանակում է ամսագլխի 

օր, ամսագլուխ, ամսամուտ։ Ժամանակի ընթացքում ամանոր, կաղանդ և տարեմուտ 

հասկացությունները նույն իմաստն ստացան։ 



Նավասարդյան խրախճանքի օրերին ամենահետաքրքիրը երգն ու պարն էր։ Տեղի էին 

ունենում նաև մրցումներ, ու մարզիկները ցուցադրում էին իրենց բազկի, մտքի ու 

հոգու կարողությունները։ 

Նավասարդը մեծ հանդեսով տոնելու հիշատակը մնացել է նաև Արտաշես 

թագավորին վերագրած այն առասպելում, որը մեզ է հասել Գրիգոր Մագիստրոսի 

միջոցով. 

Ո՞վ կտա ինձ ծխանի ծուխը  

Եվ առավոտը նավասարդյան, 

Եղնիկների վազելը և եղջերուների վարգելը, 

Մենք փող էինք փչում և թմբուկ զարկում... 

Ինչպես օրենքն էր թագավորների։ 

 


