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  سخن آغاز
  

پس از پيدايي حروف ارمني در اوايل سده        . والني است  داراي پيشينه اي بس ط     تاريخنگاري ارمني 
 اقتـصادي و اجتمـاعي      -كه نياز مبرم شـرايط سياسـي      1 قديس  ماشتوتس پنجم ميالدي به دست مسروپ    

 حاكم بر ملت ارمني در آن دوران بود، ده ها اثر مذهبي و تاريخي ترجمه و نگارش يافتند و در همين                    
  شاگرد ماشـتوتس   2نخستين اثر توسط كوريون   . سده بود كه تاريخنگاري مدون ارمني پايه گذاري شد        

 نگارش يافت كه در آن نگارنده به بررسي زندگاني ماشتوتس و چگونگي             3”زندگينامه ماشتوتس “بنام  
اثـر  ” تـاريخ ارمنيـان   “آنگاه  .  مي پردازد   و جريانهاي تاريخي مربوط در ارمنستان      پيدايي الفباي ارمني  

. نگاشته شد كه نخستين كتاب با همين عنوان در ادب ارمنـي بـشمار مـي رود     ) سده پنجم (آگاتانگغوس
 در سـده    6 و يغيـشه   5 كغباتـسي  ، يزنيك 4 بوزاند يشمندان ديگر چون پاوستوس   سپس تاريخنگاران و اند   

  7.ياد شده آثار خود را پديد آوردند
 سـالگي نـزد     20-25ه جهـان گـشود و در سـنين           چـشم بـ    410 كه در حدود سـال       8 خورني موسي
 و   شاگردي كرد پـس از كـسب تحـصيالت در اسـكندريه            9 پارتو  و جاثليق ساهاك    ماشتوتس مسروپ

 حـاكم و مرزبـان  ارمنـستان           بازگشت و به درخواست ساهاك باگراتوني      به ارمنستان . م440 بسال   ادسا
 از آثـار    يكـي از وجـوه تمـايز اثـر خـورني          . خـود را بپايـان بـرد      ” تـاريخ ارمنيـان    “482پيش از سال    

تـا  ) از ديـدگاه او ( را از سپيده دم تـاريخ  ريخ ارمنيتاريخنگاران پيش از او نخست اين است كه وي تا    
                                                           

١ ‐ mesrop’- masht’ots  
٢ ‐ k’oriun  
٣ ‐vark-masht’otsi   
٤ ‐ pavst’os buzand  
٥ ‐ yeznik’ k’oghbatsi  
٦ ‐ yeghishe  
  . نگاه كنيد٨ براي راهنمايي در باره آوانگاري به پيوست ‐ ٧
  movses-khorenatsi به ارمني‐ ٨
٩ ‐ sahak’ p’artev  
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عصر خود ارائه داده است، ديگر آنكه او به اهميت وقايعنگاري توجه خاصـي معطـوف داشـته، سـوم                    
آنكه او از منابع بسيار غني و اكثر آثار تاريخي موجود در زمان خود بـه زبانهـاي مختلـف سـود بـرده                        

ر خود تاريخنگاري اصولي و علمي را در ادب ارمن پايه گـذاري نمـود و بـه حـق     است، در واقع با آثا 
  .      ارمني لقب يافت” پدر تاريخنگاري“

 نيـز    كه براي سرزمين هاي همسايه و از همه مهمتر براي ايران            نه تنها براي ارمنستان    تاريخ خورني 
نگارنده سطور با توجه به اهميت اين اثـر بـويژه بـراي تـاريخ ايـران از                  . رجه اول است  داراي اهميت د  

 سرپرسـت بنيـاد فرهنگـي نيـشابور و           جنيـدي  حدود بيست سال پيش با تشويق جنـاب آقـاي فريـدون           
ليكن پس از اتمام ترجمه تا امـروز امكـان          . از نمود  ترجمه كتاب حاضر را آغ     دوستان پژوهشگر ديگر  
در همين فاصله زماني نگارنده با استفاده از فرصت موجود، ترجمـه را مـورد               . چاپ آن فراهم نگرديد   

بازنگري قرار داده در بسياري از موارد يادداشت هايي در انتهاي صفحات اضافه نمود و متن بـصورت                  
  .امروزي آماده چاپ شد

تـا آنجـا كـه نگارنـده        .  يادآوري چند نكته بايـسته اسـت       جمه هاي فارسي تاريخ خورني    در باره تر  
 خالصه اي از برخي بخش هاي تـاريخ خـورني بـا ترجمـه               1331سطور آگاهي دارد، نخستين بار بسال       

 40 توسـط كتابفروشـي داودي اراك در          دهگـان   و به احتمـام آقـاي ابـراهيم        آقاي آبراهام هواساپيان  
اين ترجمه اگر چه بعنوان نخستين گام شايسته تقدير اسـت امـا متاسـفانه چـه از                  . صفحه به چاپ رسيد   

نظر ترجمه و چه از نظر امانت داري و بويژه از نظر ترجمه منابع تاريخي كه بـا دقـت خاصـي از نظـر                         
اريخ شناسي و جز اينها بايد انجام گردد داراي نواقص فـراوان بـود و از ديگـر سـو تنهـا                      زبانشناسي، ت 

  . خالصه اي از چند بخش را شامل مي گرديد و نه تمام كتاب را
 آگـاهي يافـت كـه    1364 را بپايان بـرد در سـال   پس از اينكه نگارنده سطور ترجمه تاريخ خورني       

، اسـتاد دانـشگاه دولتـي ايـروان ترجمـه و چـاپ شـده            ئـورگي نعلبنـديان   همين اثر توسط پروفسور گ    
در اولـين نگـاه از ادامـه بـازنگري بـه            . و پس از اندك زماني اين كتاب را نيز دريافـت نمـودم            10است

ه ترجمه فارسي خـورني      چنين انديشيدم ك   ترجمه خود صرف نظر كردم و با مالحظه ترجمه نعلبنديان         
لـيكن  .  تمام شده قلمداد مـي گرديـد       نيز در شمار ترجمه هاي ديگر زبان هاي خورني قرار گرفته كار           

پس از مطالعه دقيق آن و بويژه با دريافت نظرات نويسندگان فارسي زبان دال بر عدم كفايـت ترجمـه                    
ي كه نـواقص كـار پروفـسور نعلبنـديان را جبـران             ياد شده از نظر علمي و زبان فارسي، ارائه ترجمه ا          

كند، اجتناب ناپذير گرديد، به همين دليل نگارنده نيز با اعتقاد بر همين نظرات بازنگري ترجمه خـود                  
بويژه در فاصله زماني كه كتاب جهت اخذ مجوز به وزارت ارشاد ارائـه  . را ادامه و آن را بپايان رساند   

  .تن را مورد بازنگري نموديمم) تا كنون1374از  (شده بود 

                                                           
  .  ١٩٨٤: ، ايروان، ترجمه و مقدمه وتحاشي گئورگي نعلبنديان) خورنيموسي(، موسس خورناتسي  تاريخ ارمنستان‐ ١٠
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 آنقدر متنوع و متعدد است كه بررسي آنها از حوصله اين نامه             اشكاالت ترجمه پروفسور نعلبنديان   
مي توان نقد و بررسي آن را طي مقاله اي مفصل در آينده به جامعه علم و تحقيق تقـديم                    . بيرون است 

  .   در چند گروه دسته بندي كرداما مي توان اين اشكاالت را . نمود
 را مطالعه كرده اند، زبان ترجمه بسيار مهجـور          بنا به عقيده اكثر پژوهشگراني كه ترجمه نعلبنديان       

دوم آنكه مترجم يك    . و معرب و ثقيل بوده با روند تحولي زبان فارسي در روزگار ما هماهنگي ندارد              
هنگام ترجمه گاهي تفسير نيز نموده است بجاي آنكه نظرات خود را در             منبع تاريخي را در متن اصلي       

به نظر نگارنده اين سطور منبع تاريخي حتي االمكان بايد هماننـد اصـل اثـر و بـا                   . زير نويس ارائه دهد   
رعايت دقيق امانت داري ترجمه گردد و تفسير جمالت و واژه ها و رويـدادهايي را كـه گـاهي مـبهم                      

جامعه پژوهش و تحقيق واگذار كرد و حداقل نظر خـود را جـدا از مـتن اصـلي افـزون                     هستند بايد به    
 ارائه شده اند كه براي فارسي زبانان نامـأنوس مـي            به شكل ارمني  ” سوم آنكه اسامي افراد دقيقا    . نمود
ارد واژه هـاي    چهارم آنكه در بسياري مـو     . به نظر نگارنده سطور بايد هر دو صورت قيد مي شد          . باشند

، از جمله انجيل را به جاي كتـاب مقـدس  . (نادرست فارسي در برابر واژه هاي ارمني استفاده كرده اند       
  )). 31صفحه (اعتزاليون را به جاي بدعت گذار

شم، نـام   شـ ).  ايشان مروگ نوشته اند    ، بجاي مرود  37ص(برخي نام ها اشتباه نوشته شده اند        : پنجم
 آنها ادا كرده اند بدون اينكه شكل فارسي را نيز در زير نـويس و يـا                 هاي جغرافيايي را به شكل ارمني     

 شكل ارمني آن يپه سس را قيد مـي كننـد، خواننـده فارسـي                بجاي شهر افسوس  (در متن يادآور شوند     
  ) زبان از كجا بايد به مفهوم اصلي پي ببرد؟

برخي از اسامي را به شكل نادرست ترجمه كرده اند كه اثبات آنهـا جـاي بحـث و مداقـه و                      : هفتم
معرفـي نامهـاي اقـوام نادرسـت        : هشتم). ، فرخ آورده اند   parokh ، بجاي پاروخ  43ص. (بررسي دارد 

در .  امـا متـرجم آن را ايرانـي ترجمـه مـي كنـد               را بكـار مـي بـرد        نام پارسي  ترجمه شده اند، خورني   
كـشور  ( يـا پارسكاسـتان       بكار نرفته است بلكه پـارس       واژه ايران  هيچكدام از آثار تاريخي قديم ارمني     

 وجـود   اطالعات نادرست زماني در ترجمه پروفسور نعلبنـديان       : نهم). 62ص  . (بكار رفته است  ) پارس
 سال قيـد كـرده     15و يا بجاي يازده سال،      ) 87ص( سال آورده اند     30 سال   31براي نمونه بجاي    . دارد
، سـه سـطر در   66ص(برخي جمالت و عبارات در ترجمه نعلبنديان حذف شده است    : دهم) 88ص(اند

اشـاره  ) pituits hyusman patmutiun (يـا بـه تـاريخ نيـاز نامـه     ).  حذف شده است24پايان شماره 
گـاهي واژه هـا و      : يـازدهم . 9، پـيش از پـاراگراف آخـر       57ص(نكرده آن قسمت را حذف كرده اند        

، رودخانـه اي خـوش آب و پـر    42ص (عباراتي كه در متن اصـلي وجـود نـدارد، اضـافه كـرده انـد                
برخي از كلمات فارسي از     : ازدهمدو). 75در ترجمه شعرها به سنديت متن لطمه زده اند، ص         .) …صدا

، بـه جـاي ونيـز،    49ص(جمله كلمات ربط را اشتباه ترجمه كرده اند كه در جان كالم اثر مي گـذارد           
  ). بجاي فرزندان، كلمه پسران آمده است55همچنين، كلمه حتي آمده است، ص

س هايي كه در پايان كتابشان آورده اند،         اكثر زير نوي   در پايان، بايد افزود كه پروفسور نعلبنديان      
به خودشان متعلق و منتسب دانسته اند در حاليكـه اكثريـت مطلـق آنهـا تـالش و كوشـش اسـتاد فقيـد              
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از تـاريخ    امـروزي را      يا زبـان ارمنـي      مي باشد كه بهترين ترجمه آشخارابار      پروفسور استپان مالخاسيان  
  . ارائه داده اند و توضيحات بسيار محققانه به اين ترجمه افزوده اندخورني

با توجه به مشكالت موجود در ترجمه هاي پيشين بود كه نگارنده سطور با تـشويق نويـسندگان و                   
  . دوستان پژوهشگر بر آن شد ترجمه خود را بازنگري و تكميل و آماده چاپ نمايد

زبان فارسي ادبي امروزي در حد امكان مورد اسـتفاده قـرار            ) 1مه كنوني سعي شده است      در ترج 
 را تـالش شـده اسـت اثـر خـورني     ) 2. گيرد و از كلمات و واژه هاي معرب و منسوخ اجتنـاب گـردد          

ري و همانگونه كه هست در محدوده مسائل  مطرح در فن ترجمه، ارائه گردد بدين معني كه امانـت دا                
 مترجم آشـخارابار    با توجه به اينكه استاد استپان مالخاسيان      ) 3. حفظ اهميت سنديت اثر مراعات گردد     

 تـاريخ خـورني مقدمـه اي بـسيار محققانـه در بـاره زنـدگي و آثـار خـورني و                       ) زبان امروزي ارمني  (
وعات مربوط به آنها نگاشته بودند، نگارنده نيز آنهـا را ترجمـه نمـوده بـا                 اطالعات جامع در باره موض    

برخي اضافات و موارد تكميلي در ابتداي ترجمه حاضر افزود و توضيحات مالخاسيان در مورد قسمت 
هاي مختلف كتاب را در بخش پاياني كتاب در پيوست شماره يك بعالوه برخي اصالحات و اضـافات                  

. ارائـه شـده انـد     } 1{ونه نوضيحات در متن بصورت اعدادي داخل آكـوالد ماننـد          افزون نمود، اين گ   
در زير نويس هر صفحه آمده  و در انتهـاي آنهـا نـام               ) ترجمان كتاب فعلي  (توضيحات نگارنده سطور    

افيـايي،  كليه نام ها اعم از نام افـراد، جغر ) 4. ياد شده است  .) گ.ا(يا  ) گرمانيك.ا(ترجمان بصورت   
اقوام و غيره به شكل فارسي در ترجمه آمده اند ليكن شكل ارمني آنها نيز در زير نويس با آوانگـاري                     

، انگليسي و فرانسه    ، آشوري ارمني قيد شده است و در برخي موارد شكل هاي زبان هاي التين، يوناني             
مرجع اصلي ترجمه متن گرابار يا زبـان كالسـيك و      ) 5. اندنيز براي تشريح بيشتر موضوع اضافه شده        

، ترجمـه   12، ترجمه انگليسي تامـسون    11باستاني ارمني است ليكن حين ترجمه از ترجمه هاي آشخارابار         
ه اسـت كـه     در كنار آنها از منابع متعدد بهره گرفته شـد         .  در بازنگري اخير استفاده شده است      نعلبنديان

سعي شده است هيچ مطلبي از متن اصلي نه كـم شـود             ) 6.  آمده است  5فهرست آنها در پيوست شماره      
از نظر اينكه كتـاب حاضـر مـي         ) 7. نوشته خورني ارائه گردد   ” و نه چيزي به آن اضافه گردد و دقيقا        

ــا، زمــي   ــشناسي، اســطوره شناســي، جغرافي ن شناســي، توانــد مــورد اســتفاده پژوهــشگران تــاريخ، زبان
گاهشماري، موسيقي، هنر و بسياري از رشته هاي ديگر قرار گيرد، تالش شده است حين ترجمه كليـه                  

  .    ظرافت هاي مهم از اين نظر مورد توجه قرار گيرد
 تـا زمـان     ترجمان براي اينكه خوانندگان گرامي به آگاهي هاي بيـشتري در بـاره تـاريخ ارمنـستان                

  : در دست داشته باشند، پيوست هاي زير را به ترجمه كتاب افزوده استخورني

                                                           
: ، ايـروان  ين استپان مالخاسـيان   ترجمه آشخارابار بوسيله آكادميس   )  آشخارابار به زبان ارمني   ( خورني ، موسي  تاريخ ارمنيان  ‐ ١١

  .١٩٩٠:  و چاپ جديد ايروان١٩٦٨
١٢ - Moses Khorenatsi, History of the Armenians, transl. and commentary on the 
literary sources by Robert W. Thomson, Harvard University press, 1980.  
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  .توضيحات آكادميسين استپان مالخاسيان: پيوست شماره يك
  .شيراكاتسي” جهان نماي“  بر اساس نقشه ارمنستان: پيوست شماره دو
  . و خورني در زمان ماشتوتسنقشه ارمنستان: هپيوست شماره س

  .فهرست سلسله هاي پادشاهي ارمنستان: پيوست شماره چهار
  . از ابتدا تا زمان خورنيرهبران كليساي ارمني: پيوست شماره پنج

  . ارمنگاهنامه: ره ششپيوست شما
  . ارمنسپاهنامه: پيوست شماره هفت
  .راهنماي آوانگاري ارمني: پيوست شماره هشت

  
همانگونه كه پيشتر ياآور شديم، در متن اصلي ترجمه، ترجمان توضيحات خود را در زيـر نـويس                 

  .به مترجم تعلق دارند” ا كالبنابراين زير نويس ه. افزوده است
 گاهي عبارات و جمالت و موضوعاتي را عنوان مي          اين موضوع نيز حائز اهميت است كه خورني       

ترجمان سعي كرده است اين گونه مطالـب       . كند كه تفسير و درك دقيق آن ها دشوار به نظر مي رسد            
 آن را در زير نويس آورده و هيچ دخل و تصرفي            منتقل كند و اگر تفسيري بنظر رسيده باشد       ” را عينا 

  .در متن اصلي صورت نداده است
در پايان جا دارد از كليه دوستان اهل قلم و انديشه كه مرا در انجام ايـن مهـم مـورد تـشويق قـرار            

راين  خـود نـدارد، بنـاب   ترجمان هيچ ادعايي در بي نقص بـودن كـار         ” داده اند سپاسگزاري نمايم، ضمنا    
پيشنهاد هاي خوانندگان در مورد كتاب حاضر باعث شادي و تشويق هر چه بيشتر وي مي شـوند و بـا                     

 را كه بكار پژوهشگران تاريخ و       انجام اين كار اميدوارم بتوانم بتدريج كليه آثار و منابع تاريخي ارمني           
  .معه علم و ادب ايران زمين قرار دهم مي آيند ترجمه و در اختيار جافرهنگ ايران

  
  
  اديك باغداساريان

  )گرمانيك. ا (
   ، تهران1380دي ماه  

edbagh@gmail.com  
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  13 خورنيموسي
  

او چهارده سـده    .  چهره منحصر بفرد ادبي است     گاران باستاني ارمني   در ميان تاريخن    خورني موسي
خود كه بعنوان موضوع درسي و مطالعاتي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باعـث                » تاريخ ارمنيان «تمام با   

اين اثـر   . ه است كنجكاوي و جلب توجه فزاينده مردم ارمني و بررسي ها و پژوهش هاي ادبي گرديد              
بيش از ده سده تنها كتاب درسي مدرسه هاي ارمني براي آشنايي با گذشته قوم ارمني بوده است؛ نيـز                    
منبع و نمونه اي براي تاريخنگاران در دوره هاي بعد و براي آنان كه بخش هايي را گزيده و از آن هـا                     

ليترين تحـسين هـا از او يـاد كـرده           ايشان با عـا   . تاسي جسته از روش تاريخنگاري آن پيروي كرده اند        
بـه او  ) بعنوان لقبي خاص و ويـژه او (» پدر نگارندگان« ، »پدر تاريخ «،  »نگارنده جهاني «القابي چون   

اگـر چـه ارمنيـان      «:  مي گويد  نسبت داده اند، نيز او را هردودت ارمني ناميده اند و چنانكه گوتشميد            
 در ن انتسابي براي او هستند، اين اثر با قدمت خود پس از كتاب مقـدس كمي مغرورند اما محق به چني   

  .»ادبيات تاريخي مردمان شرق يكي از پيشگامان در نوع خود بشمار مي رود
از سده پانزدهم به بعد، به لطف پژوهش هاي اروپائيان، نقطه نظرها نسبت به اين كتـاب تـاريخي و                    

 و سـنديت و اعتبـار آن را در آغـاز بگونـه اي     منـابع تـاريخ خـورني   . غيير يافـت نويسنده اش بتدريج ت   
ضعيف اما بعدها با اطمينان و جسارت بيشتري مورد نقد و بررسي قرار دادنـد و شخـصيت نگارنـده را                     

 پـنجم  آنگونه كه در باره خود مي نويسد نگارنده سـده         ” بهتر درك كردند، بدين معني كه آيا او واقعا        
؟ آيا اثر او متعلق به سده پنجم ميالدي اسـت؟ يـا مربـوط بـه          14 و ساهاك  است؟ و نيز شاگرد مسروپ    

زمـاني  . دوره هاي بعدي مي باشد؟ اين بررسي ها در سالهاي نود سده نوزدهم به نقطه اوج خود رسـيد                  
منفي خـود را نـسبت بـه نگارنـده و اثـرش بـر       كه پژوهشگران مي كوشيدند ديدگاه هاي افشاگرانه و   

ديگران مقدم و برتر جلوه دهند؛ گويي براي نامناسب ترين نقد و بررسـي جـايزه تعيـين شـده بـود و                
زمان نگارش تاريخ را به سـده نهـم         . منتقدان كوشش مي كردند اين جايزه را از دست يكديگر بربايند          

تـاريخ موسـي خـورني    « كاذب منتسب نمودند و حتي آن را بـا نـام    خورنيرساندند و آن را به موسي   
نقدهاي مفصل و مختصر متعدد بصورت هاي كتاب و مقالـه           . تعميد دادند ) pseudo-moses(» كاذب

نام هاي ويژه اي پديد    . در مطبوعات، برخي در حمايت و برخي نيز در مخالفت با خورني نوشته شدند             
 بررسي كـرده    همه پژوهندگاني كه در باره ادبيات ارمني      . موسي ستيزان  و   موسي گرايان  آمدند چون 

در اينجا مهمترين آنان را ياآور مي شويم،        .  داشته اند  اند كم و بيش با خورني و تاريخش نيز سرو كار          

                                                           
از آنجا كه در ادبيـات فارسـي ايـن تاريخنگـار نامـدار ارمنـي       . Movses Khorenatsiسس خورناتسي  مو به ارمني‐ ١٣

  .)گ. ا(شهرت يافته است مانيز اين نام را بكار مي بريم”  خورنيموسي“بصورت 
 -Mesrop (مـسروپ ماشـتوتس  .  هـستند نگـارش و خـط ارمنـي    شخصيت هاي اصـلي پيـدايي    و ساهاكمسروپ ‐ ١٤

mashtots ( را پديد آورد و از پشتيباني جاثليق ساهاك پـارتو  ميالدي الفباي ارمني٤٠٥بسال ) sahak- partev ( و ورام
  .) گ. ا. ( برخوردار گرديد ارمنستانپادشاه سلسله اشكاني)  چهارمجانشين خسرو(شاپوه 



  ١١  

، 16، گلنسر 15باومگاردنر: اند بايد از پژوهشگران اروپائي كه در مورد خورني و تاريخش مطلب نوشته            
ــشميد ــه17گوت ــروز18، دولوري ــوا19، الك ــارير20، النگ ــرت21، ك ــر22، كيب ــر23، كنيب ــار24، مكل ، 25، م
از .  را نام برد   34، فرره 33، فلوروال 32، فتر 31، سن مارتين  30، پيشار 29، پترمان 28، نيكار 27، نو 26ماركوارت

، 40، گاترچيــان39، گاراگاشـيان 38، آكينيــان37، آليـشان 36آدونــتس. ، ن35نآبغيـا . نويـسندگان ارمنــي م 
، 46خاالتيـانتس . ، گ 45خاالتيـانتس . ، ب 44، امـين  43، زاربهاناليان 42، داغباشيان 41)چوغوريان (گورگيان

                                                           
١٥ ‐ Baumgartner  
  H. Gelzer (1847-1906)تاريخنگار و پژوهشگر آلماني ‐١٦
  H. A. Gutschmid (1831-1887) شناس آلمانيخاور شناس و ارمني‐ ١٧
  E. Dularurier (1807-1881) شناس فرانسويارمنيخاورشناس و ‐ ١٨
  M. La Croze (1661-1739) شناس فرانسويخاور شناس و ارمني‐ ١٩
  V. Langlois(1829-1869) شناس فرانسويخاور شناس و ارمني‐ ٢٠
   A. Carriere(1838-1902) شناس فرانسويخاور شناس و ارمني‐ ٢١
٢٢ ‐Kibert  
  F. Conybeare(1857-1924) شناس انگليسي پژوهشگر، اديب و ارمني‐ ٢٣
  F. Macler(1869-1938) شناس فرانسويارمني‐ ٢٤
  N. Marr شناس شورويخاورشناس و زبانشناس و ارمني‐ ٢٥
   J. Markwart(1894-1930)، پژوهشگر، زبانشناس جغرافي دان آلماني شناسخاورشناس، ارمني‐ ٢٦
  Neve(1816-1893) شناس بلژيكيخاورشناس و ارمني‐ ٢٧
٢٨ ‐Nicar  
  H. Petermann(1801-1876) شناس، سامي شناس آلمانيزبانشناس، ارمني‐ ٢٩
٣٠‐ Pishar  
  A. Saint Martin(1791-1832) شناس فرانسويارمني‐ ٣١
٣٢ ‐Feter  
٣٣ ‐Floreval  
٣٤ ‐Frere`  
  Manuk Avbegian(1865-1944)زبانشناس، اديب، فرهنگ نويس و پژوهشگر بزرگ ارمني‐ ٣٥
-Nikoghayos Adonts (Ter- Avetikian)(1871 شـناس و زبانـشناس نـامي ارمنـي    تاريخـدان، بيـزانس  ‐ ٣٦

1942)  
 -Gevond- Alisan(Kerovbeاريخـــدان، جغرافقيـــدان و پژوهـــشگر بـــزرگ ارمنـــي شـــاعر، اديـــب، ت‐ ٣٧

Alisanian)(1820-1901   
   Nerses- Akinian(1883-1963) نسخ خطيپژوهشگر، تاريخدان و كارشناس ارمني‐٣٨
ــي  ‐ ٣٩ ــسيري ارمنـ ــاريخ تفـ ــذار تـ ــه گـ ــي پايـ ــشناس ارمنـ ــق دان و زبانـ ــسوف، منطـ  Anton(matatia)، فيلـ

Garagashian(1818-1903)  
  Hovsep Gatortchian(1820-1882)تاريخدان، مترجم و زبانشناس ارمني‐ ٤٠
٤١ ‐Geverkian(Tchughurian)  
   Harutyun Daqbasian(18866-1939) تاريخدان و فرهنگ نويس ارمني‐ ٤٢
-Garegin Zarbhanalian(1827تـرجم ارمنـي   تاريخنگار ادبيات، تاريخدان، متخصص نـسخه هـاي قـديم و م   ‐ ٤٣

1901)  
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ــان ــان48درموســسيان. ، م47كاريني ــان. گ(، مياب ــوراير49)در مگردچي ــان50، ن ــان51، چامچي ، 52، پاتكاني
  .، نگارنده سطور و ديگران را مي توان نام برد55، تاشيان54سارگسيان. ، ب53بارونيان

 و تـاريخ او بـار ديگـر موضـع           به لطف كشفيات جديد، اين حمالت متوقف گشته، خورني        ” اخيرا
     .   يافته است بازرزشمند خود را در تاريخنگاري قديمي ارمنيا

اينكه چه انگيزه اي باعث چنين جلب توجه و گيرايي فوق العاده بوده اسـت در ايـن گفتـار سـعي        
  .خواهيم كرد آگاهي هاي مفصل تري با مراجعه به نوشته هاي تخصصي ارائه دهيم

  
   خورنييزندگي نامه موس

بخش اعظم آنها را خـود مؤلـف بطـور      .  در دست داريم   آگاهي هاي كمي در مورد زندگي خورني      
از ) غـازار پـاربي   (56غازار پارپتـسي  گواهي مختصر ولي بسيار مهم      . اتفاقي در تاريخ خود آورده است     

اطالعاتي را كه نگارندگان دوره هـاي بعـد بـه مـا مـي      . ايان او را نيز بايد به آنها افزود     معاصران و آشن  
با ارتباط اطالعـات جـسته و گريختـه    . دهند فاقد ارزش هستند زيرا غير مدلل و حتي ناقض يكديگرند   

  .دو آثارش بدست دا” پدر تاريخ“نظري مختصر راجع به زندگي ” ياد شده با يكديگر مي توان تقريبا
زاده شده  58خوريان يا   خورن نشان مي دهد كه وي بايد در ناحيه اي بنام            خورني(57نام خورناتسي 

 نيـز ناميـده     59تارونتسياو برخي اوقات    . روستا يا شهري بدين نام تا اين اواخر شناخته نشده بود          . باشد
 در  ولـي اگـر موسـي     .  بـوده اسـت    62 يا خورون  61 روستايي بنام خورني   60تارونيت  در وال . شده است 

                                                                                                                                        
  Mokertich Emin(Karapetian)(1815-1890)پژوهشگر، تاريخدان، معلم و مترجم ارمني‐ ٤٤
  Bagrat Xalatiants(1860-1935)دانشمند و تاريخدان ارمني‐ ٤٥
   Grigor Khalatiants(1858-1912) شناس، تاريخدان پژوهشگر، معلم، چهره فرهنگي و استاد دانشگاهارمني‐ ٤٦
  Artashes Karinian(1886-   ) اديب، تاريخدان، چهره سياسي و حكومتي ارمني‐٤٧
٤٨ ‐M. ter- Movsesian  
٤٩ ‐Miaban (Galust Ter-Mekertichian)  
  Norayr(Biuzandatsi)(1844-1916) شناس و زبانشناس ارمنيارمني‐ ٥٠
  Mikael Chamchian(1738-1823) ن، زبانشناس، عالم الهيات و معلم ارمنيتاريخدان، دستور دا‐ ٥١
  Kerovbe Patkanian(1833-1889) خاورشناس، كتاب شناس، پژوهشگر و تاريخدان ارمني‐ ٥٢
٥٣ ‐Baronian  
٥٤ ‐B. Sargsian  
٥٥ ‐Tashian  
٥٦ ‐ Ghazar Parpetsiتاريخ ارمنيان“ سده پنجم ميالدي و نگارنده  تاريخنگار ارمني”  
٥٧ ‐Khorenatsi  
٥٨ ‐Khoron يا Khoriyan  
٥٩ ‐ taronatsiگرمانيك. ا. ( به معني تاروني، اهل تارون(  
  )گرمانيك. ا.( باستانان، يكي از استان هاي پانزده گانه ارمنست)taron ( تارون‐ ٦٠
٦١ ‐ kkorni  
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چنانكـه زمـاني برخـي از اعـضاء        . ( تخلص مي يافـت    64 يا خوروني  63اينجا زاده شده باشد بايد خورني     
 در روسـتاي كـوچكي بنـام        اين امر بيـشتر محتمـل اسـت كـه او          ).  ونيز مي نوشتند   65جامعه مخيتاريان 

 در آخر سده سـيزدهم در از  67استپان اربليان بدنيا آمده باشد و 66 ايالت سيونيك هاباند در ناحيه    خوريا
ه پـنجم بـه      ياد شده توسط اربليان در سد      خورياگونه  ). 517 تفليس، ص     ،”تاريخ“(آن ياد نموده است     

 مـيچ   69، آيژميـان را بـا آيژميـا       68اروليان را بـا آروليـا     . (تلفظ مي شد  خوريان  شيوه جامعتري بصورت    
چند سند جنبي اين بـاور      ). و غيره مقايسه كنيد   71 را با ماميكنيا     ، ماميكنيان 70يركريان را با ميج يركريا    

ايي كامل خـورني بـه سـيونيك، مـسير جريـان رود             از جمله آشن  . و گمان را تقويت و تأكيد مي كنند       
 هبرسيونيك، عدم تمايل او نسبت بـه        ،سيساكارس، آبادي هاي سواحل رود ارس، ذكر پر تحسين از           

براي جزئيات پيوست چهارم  . (ماميكنيان كه در نيمه دوم سده پنجم دشمنان سيونيك بودند و جز اينها           
  ).نوشته مالخاسيان نگاه كنيد” امون معماري خورنيپير“كتاب 

 بـر پايـه     72 و اسـتپانه    تـا امـين    پژوهـشگران از سـن مـارتين      . سال تولد او نيز بروشني معلوم نيست      
 در  490 ميالدي زاده شده بسال      370او بايد در سال     چنين فكر مي كنند كه       73 آنتسي سامولوقايعنامه  

 سال سن او بسيار غير محتمل و بويژه زاده شدن او            120اين  .  سالگي بدرود حيات گفته باشد     120سن  
او مي نويسد كـه پـس       .  غير قابل قبول است ، اين امر با رهنمود پدر تاريخ مغايرت دارد             370در سال   

 او را بــراي كــسب  و مــسروپ، ســاهاك437-432، بنــابراين در اثنــاي ســالهاي 74از شــوراي افــسس
 متولـد شـده     370ولي شخصي كـه در سـال        .  فرستادند تحصيالت عالي با ديگر دوستانش به اسكندريه      

                                                                                                                                        
٦٢ ‐khoron  
٦٣ ‐khorni  
٦٤ ‐ khoroni  
٦٥ ‐ mekhitarian     ايـن جامعـه توسـط مخيتـار سباستاتـسي در هـشتم        .  عضو جامعه فرهنگي و مذهبي كاتوليك ارمنـي

جامعه “در ابتدا . ور گسترش فعاليت هاي مذهبي، آموزشي، علمي و فرهنگي بنيان نهاده شد بمنظ در قسطنطنيه١٧٠١سپتامبر 
 در جزيـره سـن     ١٧١٧ كه تابع جمهوري ونيز بود انتقـال يافـت و از             يونان) meton (متون به   ١٧٠٦در  . نام داشت ” آنتونيان

. يكي ديگر از مراكز مهم مخيتاريان در وين پايتخـت اطـريش واقـع اسـت         . ر يافت در نزديكي ونيز استقرا   ) غازار مقدس (الزار  
  .اينان در فرهنگ ارمني نقش بسيار مهمي ايفا نموده اند

٦٦ ‐ siunikگرمانيك. ا.( باستان يكي ديگر از استان هاي پانزده گانه ارمنستان(  
٦٧ ‐ stepan orbelianگرمانيك. ا. (، تاريخنگار، چهره سياسي و شاعر ارمني دانشمند (  
٦٨ ‐arevelianبه معني خاوري .  
٦٩ ‐ ayzhmia(n)به معني كنوني .  
٧٠ ‐ mij-yerkrian(n)به معني بين نواحي .  
٧١ ‐ mamikonia(n)نام خانواده مشهور فئودالي ارمني ،.  
٧٢ ‐ khoren stepane  
٧٣ ‐ samvel anetsiاهل شهر آني ( آني يا سامول.(  
  )گرمانيك. ا. ( ميالدي براي حل مسائل مذهبي مسيحيت تشكيل گرديد٤٣١در سال ) ephesus ( شوراي افسس‐ ٧٤
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سـني و بـا ريـش سـفيد بـدنبال           در چنـين    .  سـاله بـوده باشـد      66-62باشد در آن زمان بايـد پيرمـردي         
  .تحصيالت عالي نمي روند

، مـا   76 باشد توما آرزروني 75با يك سو نهادن اين افسانه كه بنظر مي رسد سر چشمه آن يك سخن                
براي انجام چنين سـفر دور و سـخت و          .  مي يابيم  سال تولد احتمالي اورا در همان گواهي هاي خورني        

اره امور خود در ديار غربت بايد تا حدي بالغ و مجرب ، باحافظه و هوشي سرشار، داراي فكري نرم  اد
 سالگي مي دانيم، لذا زماني كـه      23-22چنين سني را ما سن      . و پذيرا و عشق شديد به تحصيل مي بود        

حدود سـال    ساله بوده و لذا بايد در        23-22، بايد   434-432خورني عازم سفر مي شد يعني سال هاي         
اين سال از يك گواهي او نيـز بخـوبي آشـكار مـي         . دو سال پس و پيش تولد يافته باشد       - يا يكي  410

بـوده  ” پيرمردي بيمـار و مـشغول ترجمـه       “ او   480گردد كه در هنگام نوشتن تاريخش در سالهاي دهه          
  .است

ي گيريم كه تحـصيالت ابتـدائي    نتيجه م410 در حدود سال بدين سان با فرض تاريخ تولد خورني 
 قديس كسب نمـوده      در مدرسه تأسيس شده توسط مسروپ      را در سال هاي كودكي در همان سيونيك       

در هنگـام تحـصيل علـوم ابتـدايي در          .  به اين امر شهادت و گـواهي دارد        است، چنانكه خود كوريون   
 16-15سليس و آوازخواني بود، با ارائه استعداد شـگرف خـود، وي در سـنين                اينجا كه شامل قرائت     

 به مدرسه مركزي ارمنيان در آن دروان فرستاده مـي        77واغارشاباد به   427سالگي يعني در حدود سال      
 سال تحصيل مـي كنـد و        6-5وي در اينجا نيز     . شود، جايي كه خود مسروپ قديس تدريس مي كرد        

بدون آشنايي به اين زبانها، او نمي       ( را نيز فرا مي گيرد        و آشوري  ، زبان هاي يوناني   ير از زبان ارمني   غ
) فارسـي دوران ساسـاني     (او زبان پهلوي  ).  زندگي كند  توانست از طريق شام سفر نموده در اسكندريه       

اين امر از تعبيرات مستقيم برخي لغات پهلوي        . را نيز اگر نه بگونه نوشتاري اما بطور عملي مي دانست          
  .معلوم مي شود كه در تاريخ او با آنها روبرو مي شويم

  را مطـابق مـتن يونـاني       تـاب مقـدس    ك  و مـسروپ   زماني كه ساهاك  ) 431 (پس از شوراي افسس   
بـه يونـاني دانـان زبردسـت و         ) ويا براي دومين بار از يوناني ترجمـه مـي كردنـد           (تصحيح مي كردند    

دانشمندان ماهر در فن نگارش احتياج پيدا كردند، لذا تـصميم گرفتنـد چنـد تـن از بـا اسـتعداد تـرين                        
، مركز علوم آن عصر بفرستند جايي كه شرق و غرب با هـم تمـاس يافتـه                كندريهشاگردانشان را به اس   

 22 به جمع اين برگزيدگان تعلق داشت و نخستين آنان بـود كـه در آن زمـان                   موسي. مرتبط مي شدند  
زگـارانش را  سال سن داشت و مسافرت خود را با شگفتي و اميدهايي سرشار توصيف مـي كنـد و آمو               

                                                           
  )گرمانيك. ا. (و غيره” سيدطول عمر او به صد و بيست و به منتهاي پيري ر“‐ ٧٥
٧٦ ‐ tovma ardse’runiدر نيمه دوم سده نهـم و اوايـل نيمـه نخـست سـده دهـم        تاريخنگار و چهره فرهنگي ارمني 

  )گرمانيك. ا.(”تاريخ خاندان آرزروني“صاحب . ميالدي
٧٧ ‐ vagharshapat  در زمان باستان . هر در محل كنوني شهر اچميادزين مقر جاثليق كل ارمنيان جهان قرار داشت     اين ش

.) م١١٧‐١٤٠ ( ارمنـستان  اول پادشـاه اشـكاني    ) بـالش  (در زمـان واغـارش    . ناميده مي شـد   ) vartgesavan (وارتگساوان
  .بازسازي شده تبديل به پايتخت كشور گرديد
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تـاريخ ايـن مـسافرت را       . به خورشيد اما خودشان را به سيارات كسب كننده نور از آن تشبيه مي كنـد               
  . مي دانيم435 و قبل از 432پس از سال 

  چه چيزي مي آموخت ما بطور مطمـئن نمـي دانـيم، او معلمـش را افالطـون               اينكه او در اسكندريه   
 مي ناميد بدون اينكه اسمش را ياد كند، لذا احتمال دارد كه او حكيم و دانشمند بـوده باشـد تـا                        جديد

با در نظر گرفتن انگيزه اصلي مراجعت بايد اضافه كنيم كه موضوعات اصـلي تحـصيلي او                 . عالم الهي 
دوم آنكـه او  . شكيل مـي داد  وفن نگارش يعني نظريه زبان و سخن، دستور و فن بيـان تـ  را زبان يوناني  

كتابخانـه مـشهور اسـكندريه ايـن        . ، تاريخ و اساطير يوناني نيز تحـصيل مـي كـرد           تفسير كتاب مقدس  
 فراهم مي نمود تا آثار شـعرا، فيلـسوفان، تاريخنگـاران و             موقعيت را براي جوانان دانش دوست ارمني      

از آنهـا در نگـارش تـاريخ خـود اسـتفاده            ”  بعدها غالبا   مطالعه كنند و خورني    ساير دانشمندان يوناني را   
  .نمود

 و در عزيمت بسر بـرده انـد، در           چه مدت در اسكندريه    اين امر معلوم نيست كه دانشجويان ارمني      
 و   ارمنـستان   زماني كـه دو روشـنگر      439آنان در سال    .  سال نيست  6-5هر صورت اين مدت كمتر از       

اين واقعه دردنـاك بـراي ايـشان قابـل انتظـار            . معلمانشان ديگر در قيد حيات نبودند به ميهن بازگشتند        
تـا از   زماني آنان منتظـر بازگـشت مـا بودنـد           :  بگونه اي غم و اندوه خود را بيان مي كند          خورني. نبود

 مي گشتيم با اين اميد كـه   بازعلوم همه جانبه و آمادگي كامل من سود ببرند و ما نيز شتابان از بيزانس              
 و آوازهـاي خـوش بخـوانيم، اكنـون مـن بجـاي ايـن شـادمان بـر روي                     …در عروسي و جشن برقصيم    

 هنگام بسته شدن چشمانشان هم نتوانستم برسم تا آرامگاه مرثيه مي خوانم و آه و ناله سر مي دهم، حتي
  ).سوگنامه(» آخرين صدا و نوا و دعاي خيرشان را بشنوم

ولي شايد دردناك تر از درگذشت اين دو تن، پذيرايي و استقبال سرد و گويـا خـصمانه اي بـود                     
و بـا آرزوي  ايشان بـا بـاري پـر از ذخيـره علـوم      . كه آنان در ميهن پر حسرت خود با آن روبرو شدند      

بـه آنـان فرصـت و زمينـه     . خدمت به ميهن مي آيند و با بي احترامي و تعقيب و آزار روبرو مي شدند     
همه جا ايشان مورد تعقيب و آزار قرار گرفته به زنـدگي            . فعاليت داده نشد، دانش آنان تمسخر گرديد      

 به يـك گونـه و    و غازار پاربتسيخورني در اين باب،. مملو از محروميت ها و تهيدستي محكوم شدند       
اكنون كه آنان با قديسان خدا چنـين        «: خورني مي نويسد  . با تكميل آگاهي يكديگر گواهي مي دهند      

 در مـورد زحمـات و       -) اسـت  سخن براي نيـشتر زدن بـه پادشـاه تيـرداد           (-…رفتاري در پيش گرفتند   
زاري كه از جانب شما به ما رسيده، ماكه به تنگناها و فقـر عـادت داريـم، ديگـر چـه مـي تـوانيم بـه                آ

 چه كسي زمان بازگشت ما برايمان خانه و اقامتگاه و آسايش تدارك ديـد؟ سـاير                 …. خداوند بگوئيم 
و زيانبـاري  مطالب را چشم پوشي مي كنم، زيرا شما از زبان شيطاني و جهل و ناداني شان با غرور پوچ            

شديد آنان جلوگيري نكرديد، بلكه با رفتار دانش ستيز خود الشعوري آنان را تشويق مي كرديد حتي                 
از دست كـساني كـه مـشوق آنهـا هـستند      .  دل كدام شخص متفكر بدرد نمي آيد …بيشتر از تنور بابل   

چه كسي پس از اين بايـد مـا را          «: در مرثيه مي گويد   ). 92 باب   –كتاب دوم   (» بگذاريد كسي نرنجد  
 چـه كـسي بايـد       …مورد احترام قرار دهد؟ چه كـسي بايـد از پيـشرفت شـاگردانش شـادمان گـردد؟                 
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 كساني كه تمسخر و بي احترامي به …حسادت و گستاخي دشمنان تعاليم سالم و درست را مانع گردد؟       
غازار پاربتـسي  . »افراد مي سازندسرمشق شيطاني براي  ما را همانند محرومان هنرهاي شايسته و موثق،    

:  محسوب مـي شـود مـي نويـسد          فيلسوف كه بطور كلي موسي خورني      در صحيفه خود درباره موسي    
موسي فيلسوف خوش سعادت آنگاه كه زنده بود، همچون فرشتگان مي زيست، زيرا آن گروه رباني               «

 و كتابها را بـا جهالـت مـورد تعقيـب            جاي مورد تعقيب قرار مي داد و آن روشنگر         - او را جاي   ارمني
 مي ناميدند و پس از اينكه با بسياري چيزهـا ديگـر او   78قرار مي گرفتند و با الشعوري خود پاتاغيكس       

وان زهـر مرگبـار بـه او دادنـد،          را غمگين ساختند و با خجالت از ديگران، مقام دروغين اسقفي را بعنـ             
  . »صداي قديس را خاموش نمودند

  
  علل تعقيب و آزار 

 اين امر را به حسادت روحانيت جاهـل         استپانهو پس از او     ن  ميعلت اين تعقيب و آزارها چه بود؟ اِ       
اين علل را بايد در شرايط      . با واقعيت مغاير است    انتساب مي دهند كه بكلي غير قابل قبول بوده           ارمني

اگـر  . اجتماعي و زيستي جستجو كرد، زيرا چنانكه خواهيم ديد آنها ماهيت اصولي و عقيـدتي دارنـد                
، ممكن بـود آنهـا را بـا زبـان           تعقيب و آزار تاريخنگار ماهيت فردي داشت و آنهم فقط متوجه خورني           

، شخـصي برخـوردار از      ”صاحب هنر و فن همـه جانبـه       “نست، كه خود را     رك گوي خورني مرتبط دا    
بـسياري  ” آمادگي در سطح عالي مي شمرد و ديگران را بي باكانه نادان مي دانست و بدين سبب مسلما                 

از آن را برعليه خويش مي شورانيد و شايد بتوان اين تعقيب ها را با تنفـر خـورني نـسبت بـه خانـدان                         
، آوازه و احترام    واهانتوسط     و كمي پس از آن         ماميكنيان وارتان مرتبط دانست كه توسط      ماميكنيان

 و در صورتيكه خورني در اين يا آن مطلـب          79قهرمانان ملي در ميان روحانيت ارمني كسب مي كردند        
ولي چنانكه گفتيم، اين پديده ماهيت كلـي و عمـومي داشـت و              . ي ساخت آنان را سرزنش و يا متهم م      

  .تعقيب و آزارها در نتيجه مبارزه سياسي بود
 داشـت و     درگرفته بود كـه يكـي از آنـان تمـايالت آشـوري             مبارزه ميان دو قشر روحانيت ارمني     

 بدسـت آورده بودنـد، نبايـد     از ديربـاز تـأثيري مـسلط و حـاكم بـر ارمنـستان       آشـوريان . ديگر يوناني 
فراموش كرد كه از زمان آغاز مسيحيت، ارمنستان مملو از روحانيون آشوري گرديـده بـود، خوانـدن                  

وري بـه   آوازهاي كليسائي بزبان آشوري انجام مي گرفت، نوجوانان ارمني براي فرا گرفتن زبـان آشـ               
حكومـت  . شام مي رفتند تا با مراجعت به ميهن بتوانند  در كليساهاي ارمني بزبان آشوري عبادت كنند          

 نيز با سوءظن نسبت به سياست يوناني مانع گسترش زبان يوناني مي شد و تـاثيرات آشـوري را                    پارسي
 را ، كتاب مقـدس  ارمني به شام رفت و نه يونان قديس براي پيدايي حروفمسروپ. ترغيب مي نمود  

                                                           
  )گرمانيك. ا. (”كاذب“و ” تحريف شده“ از ريشه سامي به معني ‐ ٧٨
 در سـال   دوم پادشـاه ساسـاني     ابر يزدگرد  در بر   سپهساالر ارمنستان   ماميكنيان  اشاره به نبرد ارمنيان به سركردگي وارتان       ‐ ٧٩
  ) گرمانيك. ا.( ميالدي براي حفظ و نگاهباني از مسيحيت در مقابل تهديد زرتشتيگري پادشاه ايران٤٥١



  ١٧  

براي نخستين بار از آشوري ترجمه نمود، حتي نوشته هاي يوناني از ترجمه هـاي آشـوري برگردانـده                   
. مي زدند  قديس، روحانيون آشوري پياپي بر مقر جاثليق ارمني تكيه           در اثناي عزل ساهاك   . مي شدند 

. آشوريان با شمار و مقامات  خود پر قدرت بودند و پيروان بسياري در ميان روحانيت ارمنـي داشـتند                   
  .  نادان تر بود”  نسبتااين گروه محافظه كار

س بـه    قـدي   ديرتر پديد آمـد، احتمـاال از همـان زمـان كـه مـسروپ               جهت گيري و گرايش يوناني    
آن اجـازه داده    .  بدست آورد   را در بخش يوناني ارمنستان      رفت تا اجازه گسترش كتابت ارمني      بيزانس

 دگر بار از يوناني ترجمه شود و شد ولي در برابر يك امتياز دهي ديگر ، بدين معني كه كتاب مقدس        
مطابق متن يوناني تصحيح گردد و دانشجويان ارمني از آن پس براي كسب تحصيالت به جـاي                     ”يا اقال 

شام به بيزانس بروند، و چنانكه مي بينيم جوانان با شور زياد به بيزانس مي رفتند و حتـي بـدون اجـازه                
د كه براي كسب تحصيالت      و دوستانش نيز به اين دسته از دانشجويان تعلق داشتن          خورني. معلمين خود 

ويژگي كلي آنان جهان بيني گسترده تر و        .  فرستاده شدند  عالي و فراگيري فنون نگارش به اسكندريه      
  .تحصيالت عالي تر بود

 توانا برمي  و بي سواد ولي  مي آمدند به روحانيت محافظه كار      به ارمنستان ” اين جوانان كه تدريجا   
اين دو گونه دانش و تحصيالت متفاوت وبا جهان بيني مختلف در برابـر يكـديگر قـرار مـي                    . خوردند

  .گرفتند و مبارزه اجتناب ناپذير مي گرديد
 آشـكار   اينكه اين مبارزه سياسي بود و نه فردي يا شخصي، بوضوح از گواهي مهم غازار پاربتـسي                

 پس از تشريح تعقيب ها و آزارهايي كه متحمل گرديده بود در آخر صـحيفه خـود مـي                    او. مي گردد 
در اثر كارهايم متحمـل شـدم، ولـي آن مـردان            ” ولي بپذيريم كه من تمام اين زجرها را دقيقا        “: نويسد

حواري گونه چرا چنين درد و اندوه شديدتري متحمل شدند و در سخت ترين غم هـا مـرگ را پـذيرا              
را يـاد مـي     ”  فيلسوف خوش سعادت   نگاه شروع به ارائه مثال هايي مي كند و نخست موسي          آ. ”گشتند
پس از آن يك صفحه افتاده است و بر روي ورقه بعدي در ادامه راجع به يك شخص ناشـناخته                    . نمايد

مـوري  او را شـب و روز بـر ا   “…)نام او در بخش كنده شده كاغذ بوده اسـت      (مطالبي نوشته مي شود     
سخت گماشتند، براي روشنگري سرزمين ارمنيان، استخوان هايش را از گور خارج نموده بـه رودخانـه                 

پدر فرشته گونه را نيز با همان نوع شكنجه ها و تعقيب ها كشتند و تاكنون نيـز بـا كينـه                      . ريخته بودند 
، هنوز به مـرز مـا       گرامي ترين اميد پاك دامن، پدر خسرويك      . توزي بي حد خود با مرده مي جنگند       

حـاال هـم   “: نرسيده بود و هنگامي كه مي آمد، با خبر شـده بـر عليـه دشـمن مـسلح گرديـده و گفتنـد          
و آن پدر بيامرز با شنيدن صداي كمان هاي مرگبار در پيـشگاه ايـزد               . ”ترجماني ديگر، كجا مي آيد؟    

. ”اي او نـصيب ديگـران گرديـد و نـه مـا            دعا كرد و در خواستش پذيرفته شد و افتخار تدفين تكـه هـ             
هنوز به مرز ميهن نرسيده،     . بيانگر و رسا است   ” حاال هم ترجماني ديگر، كجا مي آيد      “چقدر اين سخن    

هنوز هيچگونه كاري نكرده ، او دسته تعقيب گران را تنها به اين دليـل بـسيج مـي كننـد كـه ترجمـان                      
بنابراين مبارزه بر عليه يك طبقه معين، مـستقل  .  بدست آورده است   تحصيالت عالي  است و در بيزانس   

و آنگـاه كـه تحـت تعقيـب قـرار گرفتگـان، داراي تحـصيالت و                 . از شرايط فردي آنان در گرفته بود      
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” همين غازار پاربتسي مداوما   .  بودند، در مي يابيم كه تعقيب كنندگان جه كساني بودند          گرايش يوناني 
 بـه   awilaدر آشـوري    (گرديـده اسـت      آبغا مشتق   مي نامند كه از واژه آشوري      ارمني 80آبغياندرا  آنان

بـار ديگـر مـي    . مـي نامـد  ) روحاني قباپوش(در صورتيكه روحانيون ديگر را عباپوش   ) معني روحاني 
 و ديگـر بـار بـا    81ايكـس  اي پاتـاغ بينيم كه براي تمسخر موسي فيلسوف، كتاب هاي او را با پيشوند ه

  .واژه هاي آشوري نام مي بردند لذا آشوري و يا آشوري شناس بودند
  . ببار آوردمبارزه در واقع آغاز گرديد و پي آمدهاي ويرانگرانه اي براي فرهنگ ارمني

ه مي دهيم كـه در      ما اكنون دو مورد واقعي را در پيرامون اين مبارزه، در حول زبان و مذهب ارائ               
  .  مترقي است اما گروه دوستدار يونان محافظه كارهر دوي آنها نيز گروه آشوري

 در خصوص مساله زبـان تمـايلي اصـالحگرانه بـه منـصه ظهـور                گروه جديد طرفدار فرهگ يونان    
 دارا   كـه بـسياري از واژه هـاي يونـاني          ونـاگون در ارمنـي    رساند يعني ورود بخشي از ويژگي هـاي گ        

  .بودند، آزادي هاي وفقي، حبس و غيره كه ويژه زبان يوناني بودند
 دسـتور زبـان   82بجز از ديگر نوشـته هـا، مـي تـوانيم بطـور مـسلم بگـوئيم كـه رسـاله هـاي فيلـون              

، 85، آگاتـانگغوس  ”زريـن “، وقتي كـه سـردمداران زبـان         ، نيازنامه 84وقايعنامه اوزبيوس   ،  83ديونيسيوس
 بـه ارمنـي   هنوز در قيد حيات بودند، توسط اين مترجمـان           88 و يغيشه  87 و شايد هم يزنيك    86پاوستوس

                                                           
٨٠ - abeghiand 

٨١ ‐pataghik’es         نسبت مي دادنـد      خورني  به موسي  ي كشيشان نادان ارمني    يعني اهانت آميز است كه در سده پنجم برخ 
  )گرمانيك. ا.(و به معني منحرف و گمراه مي باشد

٨٢ ‐ Philo of Alexandra يا Philo Jodaes٢٠در حـدود  .  اسكندراني، فيلسوف يهودي االصل اسـكندريه ، فيلون 
 نوشـت   اين فيلسوف يهودي آثار متعددي به يوناني      .  ميالدي در گذشت   ٤٠سال پيش از ميالد در اسكندريه زاده شد و پس از            

او سخت تحت . آشنا سازد را با حكمت يهودي از قبيل تفسيرهاي باطني عهد عتيق و جز آن تا يونانيان     ) او عبري مي دانست   (
  )  گرمانيك. ا( و رواقيان بود و بنوبه خويش پيشاهنگ غنوسيان نوافالطونيان و آباي يوناني كليسا تأثير فيثاغوريان، افالطون

٨٣ ‐ Dionysios of  Theraceشـاگرد  .  زاده شـد د در اسـكندريه  پـيش از مـيال  ١٦٦ تراكي در حـدود   يا ديونوسيوس
بجا مانده كه مجموعه نظريات پيشين در باره دستور زبـان اسـت و بعنـوان                ” فن دستور “از او كتاب    . آريستارخوس ساموتراكي 

 اسـاس و پايـه تفكـر         آن در سـده پـنجم      ترجمه ارمني . نخستين دستور زبان منظم در محافل علمي اسكندريه بشمار مي رود          
موسس ) مفسر گمنام(، آنانون مكنيچ  )مفسر(اين اثر در ميان دستوريان ارمني همچون داويت مكنيچ          . دستوري زبان ارمني بود   

ان منبع و مأخـذ      يرزنكاتسي و ديگران بعنو     هوانس   ماگيستروس، ، استپانوس سيونتسي، هامام آرولتسي، گريگور     )كاتب(كرتوغ  
  ) گرمانيك. ا. (تفسير دستوري زبان ارمني بكار مي رفت

٨٤ ‐ Eusebius Caesariensis يا Eusebios Pamphilou تـا  ٣١٣ زاده شـد و از  در فلسطين. م٢٦٠ حدود سال 
 و پدر تاريخ كليسا داراي آثار مهم شامل وقايعنامه          اين تاريخنگار و حكيم الهي يوناني     .  سال مرگش اسقف آنجا بود     ٣٤٠حدود  

 بـه قـانون     اثـر اول در ارمنـي     .  مي باشد  ٣٢٣بزرگترين اثر گاهشناسي عهد قديم و تاريخ كليسا تا          ) ٣٢٥شامل تاريخ عالم تا     (
  )گرمانيك. ا. (فته استترجمه ارمني قديم اثر اول در سده پنجم صورت گر. االزمنه نيز معروف است

٨٥ ‐ agatangeghos گرمانيك. ا. (”تاريخ آگاتانگغوس“ سده پنجم ميالدي صاحب از نخستين تاريخنگاران ارمني(  
٨٦ ‐ pavstos buzand –ا. (”تـاريخ ارمنيـان  “يـا بنـام مـشهور    و ” تاريخ بوزاند“صاحب كتاب .  تاريخنگار سده پنجم م .

  )گرمانيك
٨٧ ‐ yeznik koghbatsi،قانون، فلسفه، منطق، روانشناسي، زيست شناسي و فـضا شناسـي پـيش از      عالم علم االخالق

  )گرمانيك. ا. (است” رد فرقه ها“وي مؤلف كتاب .  پارتو و ساهاكشتوتس ماشاگرد مسروپ.  زاده شد در ارمنستان٣٨٧سال 
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آيا اين تاريخنگاران نامدار مي توانستند به ترجمه هاي ياد شده و مترجمانشان كـه در                . ترجمه شده اند  
ذخيره لغات و دستور زبان كالسيك انقالبي بپا كرده بودنـد و بـا ديـدگاهي مثبـت بنگرنـد؟ اگـر در                       

ده در ذخيـره لغـات، دسـتور و امـالء زبـان             دوران اخير ويا همين روزگار ما، تغيير و تحوالت وارد ش          
باعث آنقدر انتقاد و اعتراض مي شوند، با يادآوري مبـارزه اسـتپانوس نازاريـان و گـروهش در برابـر                     

 پيروي از پيشينيان در حكم قـانون بـود، چـه مـي           طرفداران شيوه هاي سنتي، آنگاه كه محافظه كاري،       
 نقل مي كند، بدون ذكر نام مؤلف مي زاربهاناليان. توان گفت ؟ يك تذكره نويس كه نوشته او را گ

با صرف نظر از تمام چيزها، والدين، خويشاوندان، ارث و مال، به مراكز علم، خانه حكمـت و                  “: گويد
 پس از آن …با تالشي طوالني دانش اندوختند و سوفيست ها و فيلسوفان كاردان گشتند   . علوم شتافتند 

 ولـي نـه تنهـا مـورد اسـتقبال قـرار             … فراوان براي گسترش حكمت به ميهن خـود بازگـشتند          با شوقي 
مـي گوئيـد،   ) يـاوه (به آنان مي گفتند، چـه  “نگرفتند كه توسط مخالفان مورد تمسخر نيز واقع شدند،          

زبان پر زرق و برق هنري شما بكلي برايمان بـي فايـده اسـت، حكمـت شـما دروغـين و پـوچ اسـت و          
  .”و آنان غمگين شده در اعماق درد و اندوه زجر مي كشيدند. ”ا بي ثمركارهاي شم

 بـا   خـورني .  همانا مبـارزه مـذهبي بـود        مساله دوم كه حادتر و داراي پي آمدهاي اسفناك تر بود،          
رفت، متحمل  حدود سي سال مورد بي احترامي و تعقيب و آزار قرار گداشتن تمايالت فرهنگ يوناني

فقر و محروميت گرديد و در اوايل سال هاي هفتاد وقتي كه پيرمردي شصت ساله بود، بعنوان سـكوبا   
تقديس شد و بدينوسيله نه تنها حيثيت او اعاده گرديده حمالت عليه او نيز متوقف گرديـد و شـرايط                    

ن پيري مـورد احتـرام و       مناسبي براي انجام كارهاي محبوب ادبي او برايش بوجود آمد اينكه او در س             
در همين زمان بـود كـه شـاهزاده      . شخصيتي مشهور بود از بسياري از مطالب تاريخش استنباط مي شود          

بـا او آشـنا نبـود امـا بـه او روي آورد و               ”  با شنيدن آوازه علمي او، گرچـه شخـصا          باگراتوني ساهاك
 را به رشـته تحريـر        بويژه تاريخ پادشاهان و خانواده هاي اشرافي ارمني        نياندرخواست نمود تاريخ ارم   

 -483اين اثر را كه بايد در باره اش سخن بگوئيم، وي در سالهاي هشتاد سـده پـنجم حـدود           . در آورد 
در ” مـرگ او احتمـاال    . ”ل ترجمه پيرمرد بود بيمار و مشغو    “وقتي كه به گفته خودش      .  بپايان برد  485

اتفاق افتاد و در هر صورت چندي پيش از نوشـتن           ) 493به اعتقاد برخي    (آغاز سالهاي نود همان سده      
  .صحيفه غازار پارپتسي

در پژوهش هاي ادبي ديدگاهي بسيار شايع و نادرست وجود دارد ، گويا استخوان هاي او را پـس                   
اين افسانه را نه تنها نويسندگان ناآشنا بـه ادبيـات باسـتان،             . بر در آورده به آب ريخته اند      از مرگ از ق   

آنان اين نظريه را بر     .  نيز تكرار مي كنند     و استپانه  چون امين     كه حتي پژوهشگران و مترجمان خورني     
اسـتخوان هـايش را از قبـر در آورده بـه رودخانـه         “:  بنـا مـي نماينـد كـه        پايه اين سخن غازار پارپتسي    

  پـس از ذكـر نـام موسـي       ليكن ايشان فراموش مي كنند كه در دسـتنويس صـحيفه پارپتـسي            . ”ريختند
                                                                                                                                        

٨٨ ‐ yeghishe   در برابـر سـلطه      ٤٥١ در سال     در سده پنجم و شاهد و نگارنده تاريخ جنگ وارتان           تاريخنگار مشهور ارمني 
  )گرمانيك. ا.( بود پارتو و ساهاك ماشتوتسوي از شاگردان صغير مسروپ.  دوم ساسانيجويي يزدگرد
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ن بيـرون آوردن    ورقي افتاده است كه در آن افراد ديگر تحت تعقيـب بـر شـمرده مـي شـدند كـه ايـ                      
پس از تقديس خورني به مقام سكوبائي كه نشانگر         . استخوان ها از قبر به آخرين آنها مربوط مي شود         

تنها همين مورد كه .  بود او توام با آوازه علمي از احترامي بسيار برخوردار بود        توافق روحانيت ارمني  
اريخ به او رجوع كرده، شان و احترام وي را بايد به سـطح بـسيار بـاالتري               براي ت  89شاهزاده باگراتوني 

در چنين شرايطي حتي بيرون آوردن استخوانها و به رودخانه ريختن آنها پس از مـرگ             . ارتقاء مي داد  
  .  وي غير قابل قبول و درك بنظر مي رسد

  
  آثار

 تنها شخصي است كه شغل عـادي و روزمـره اش نوشـتن و             خورني  ،  در تاريخنگاري باستاني ارمني   
، آن را بـا      بـراي نوشـتن تـاريخ ارمنيـان        با دريافت پيشنهاد شاهزاده باگراتوني    . تاريخنگاري بوده است  

در جايي مي . اري داردشادماني مي پذيرد و مي گويد كه با سليقه و ديدگاهش بويژه با عاداتش سازگ
  .  ليكن نوشته هاي او بطور كامل بدست ما نرسيده اند. ”پيرمردي بيمار و مشغول ترجمه هستم“: گويد

  :آثار ياد شده در زير بنام او بوده و بدست ما رسيده اند
  .، نوشته شده در جواني90ستايش هريپسيمه -1
  . تاريخ هريپسيمه -2
  .91نطق وارتاوار -3
  .92 آرزروني صحيفه ساهاك -4
  

اثر ترجمه اي او    .  مورد شك و ترديد است     ، انتساب بقيه نوشته ها به خورني      ”تاريخ ارمنيان “بجز    
 نوشـته    ادبي به احتمال زياد، ترجمـه تـاريخ ماجراهـاي اسـكندر            بررسي هاي . دانست” نيازنامه“را بايد   

                                                           
  )گرمانيك. ا. ( است باگراتونيساهاك اشاره به شاهزاده ‐ ٨٩
٩٠ ‐ hripsime     زن مـسيحي بـه سرپرسـتي هريپـسيمه در اثـر             ٣٢برپايه تاريخ شفاهي    .  هريپسيمه باكره اي مسيحي بود 

 مي گريزند و در آنحـا بـه وعـظ و گـسترش مـسيحيت مـي                  نستانبه ارم ) ٣٠٥ ‐٢٨٤ ( قيصر روم  تعقيب و آزار ديوكليتانوس   
 پـارتو    روز پس از اين رويداد ، گريگور       ٩.). م٣٠١(كشته مي شوند    ) تيرداد بزرگ ( سوم    بدستور تيرداد  اما در واغارشاباد  . پردازند

 شده بود اجساد آنان را بخاك  كه از بند شاه آزاد، موسس  رسمي كليساي ارمني، معروف به لوساوريچ به معني روشنگر)پارتي(
وه سپرده در ضلع شمال شرقي واغارشاباد شهادت گاه يا گورستان هريپسيمه را مي سازد و بدستور پادشاه سنگ هاي بنا از كـ                      

 اول  به كوشش جاثليق كوميتـاس    . م٦١٨در سال   . بدين سان اينان جزء قديسين در مي آيند       . آورده مي شوند  ) آرارات (ماسيس
لي اچميـادزين  اين بناي مذهبي، يكي از كليـساهاي اصـ   . پرستشگاه هريپسيمه بر پايه بناهاي ياد شده در واغارشاباد بنا گرديد          

  ) گرمانيك.ا. (مقر جاثليق كل ارمنيان جهان بشمار مي رود
از ويژگي هاي اصلي اين جشن در ميان مـردم پاشـيدن آب بـه روي يكـديگر            .  يكي از جشن هاي ملي و مذهبي ارمني        ‐ ٩١

  )گرمانيك. ا. ( مرتبط استدر اصل اين جشن به دوران پيش از مسيحيت در ارمنستان. است
  )گرمانيك.ا. ( خانواده فئودالي آرزروني از شاهزادگان ارمني‐ ٩٢
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را نيـز بـه او نـسبت مـي          ) عالم الهيـات   (94 نازيانزي  كاذب و قسمتي از نطق هاي گريگور       93كاليستنس
  . دهند

مشهور نيز به او انتساب داده مـي شـد امـا سـرانجام              » آشخاراتسويتس« دستنويس جديد،    در متون 
  .بوده در نيمه دوم سده هفتم نوشته شده است95 شيراكاتسيروشن شد كه اثر آنانيا

 خـورني  دسـتنويس بـه      نوشته هاي جزئي تري نيز با محتواي دستوري وجود دارنـد كـه در متـون               
  .نسبت مي دهند ولي اينها هنوز ثابت نشده و بچاپ نرسيده اند

 به ما رسـيده انـد بـدون شـك مـي تـوان ترجمـه كتـاب                   بدين سان از كتاب هايي كه بنام خورني       
  . دانست را متعلق به ويو نگارش تاريخ ارمنيان” نيازنامه“

كـه بـه همـين علـت نيـز          (نيـاز   :  نوشته اي سخنورانه است و شامل ده فصل مي باشد          كتاب نيازنامه 
، پند، تكذيب، برهان ساده، ستايش، نكوهش، قياس، تمثيل، تبيين،          )است” نياز نامه “عنوان عمومي آن    

 و نظم نگارش بيـان مـي شـود و آنگـاه نحـوه عملـي و                  در ابتداي هر فصل اصول كلي، ترتيب      . اصول
 انشاء براي هر يك و در آخر سه نمونه تمثيل بعنـوان ضـميمه وجـود دارد                  7-6كاربردي آن ها سپس     

بـراي شـاگردش    » پنـد نامـه   «كه مربوط به يك محرر ديگر همنـام بـا او مـي باشـد و سـرانجام يـك                     
  معتقد است، تئودوروس شاگرد خـورني زاربهاناليان.  سان چنانكه گبدين. تئودوروس اضافه مي كند  
 محرر، نگارنده اين ضميمه مي باشد كه از نظر كيفي در سـطح بـسيار پـايين                  نيست، بلكه شاگرد موسي   

  .       تري نسبت به خورني قرار  دارد
 بشمار مي آيد و شـايد در        از مهمترين آثار خورني   ”  و احتماال  ت از يوناني  ترجمه اي اس  ” نيار نامه “

 ترجمه شده باشد، زيرا تأثير زبان متمايل به يوناني او در اين كتـاب بيـشتر                 زمان تحصيل در اسكندريه   
مراجعـت از اسـكندريه حـدود چهـل سـال بعـد           پس از   ” پدر تاريخ “بچشم مي خورد تا در تاريخ او كه         

 ، مطالعـه كتـاب هـاي ارمنـي، تمـاس بـا ارمنيـان، يونـان              نوشته است آنگاه كه زندگي در محيط ارمني       
  .گرائي افراطي سابق او را بسيار ماليم و مقيد نمودند

  
                                                           

٩٣ ‐ Pseudo- callisthenes   از وي بـرادر زاده ارسـطو و  . م. پ٣٢٧ مـرگ در  ٣٦٠، فيلسوف و تاريخنگـار زاده حـدود 
وي اسكندر را به مناسبت تبعيت و تقيـد از آداب و  .  به مشرق همراه او بود مقدوني شاگرانش بود و در سفرهاي جنگي اسكندر      

در باره گناه و مرگ او داستان هاي ضـد و نقـيض      . وي به بندكشيده شد و در آنجا در گذشت        . عادات شرقي نكوهش مي كرد    
و تـاريخ   ” تاريخ جنـگ مقـدس    “،  ٣٢٥ تا   ٣٨٧ است از    كه تاريخ يونان  ” هلنيكا“سه اثر مهم از او باقي مانده است         . اردوجود د 
  ) گرمانيك.ا. (اسكندر

٩٤ ‐ Gregory of Nazianus) انديشمند و از پدران روحاني كليسا و ، علم الهياتنويسنده يوناني) ٣٩٠،  كپدوكيه٣٣٠ ،
 ترجمه تمام آثار مهم او به ارمني”  صحيفه و بسياري اشعار از سده پنجم تقريبا     ٢٥٠ خطا به    ٤٥رهبر كليساي نازيانز و صاحب      

  )گرمانيك. ا. (شده است
٩٥ ‐ anania shirakatsi) و از نامـداران رهنـگ ارمنـي   پايه گذار علوم طبيعي در ارمنستان). اهل شيراك شيراكي، آنانيا  

دهه هشتاد سـده  ” احتماال. (اما تاريخ درگذشت وي روشن نيست  .  از توابع شيراك زاده شد     او در اوائل سده هفتم در آني      . است
جهـان  «از مهمترين آثارش    . ته هاي ستاره شناسي، رياضيات، گاهشماري، جغرافيا و جز اينها فعاليت نمود           وي در رش  .) هفتم م 

  .) گ. ا.(، آثاري چند در گاهشماري، ستاره شناسي، جغرافيا، رياضيات مي باشند»نما
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  تاريخ ارمنيان
نـام اورا جـاوداني سـاخته، خـود بعنـوان           ” ، كـه واقعـا    هكار او، تـاريخ ارمنيـان     حال بپردازيم به شا   

   باقي مانده استيادگاري جاوداني در ادبيات ارمني
اي ادبي و تـاريخي   نوشته است كه بر پايه پژوهش ه        باگراتوني اين كتاب را وي بخواهش ساهاك     

 وي را بعنـوان     96 و دوستان هم رأيش در اوايل قيام        ماميكنيان  بود و واهان   يكي از هزارگان باگراتوني   
ش با پاسخگويي به    نگارنده در نوشته ا   .  كشته شد  482 مي گمارند كه در نبردي بسال        مرزبان ارمنستان 

درخواست هاي مشوق و پشتيبان خود اغلب اوقات به او رجوع مي كند و وي را مـورد خطـاب قـرار                      
 بخـش بـراي او مـي فرسـتاده     –مي دهد، لذا مي توان نتيجه گرفت كه پدر تاريخ نوشته هايش را بخش  

  . است بدون اينكه منتظر سرانجام و پايان كارش باشد
  :  به سه بخش يا كتاب تقسيم شده است كه عبارتند ازتاريخ ارمنيان

  . نسب نامه بزرگان ارمن )1
  تاريخ ميانه نياكان ما )2
  .پايان تاريخ ميهن ما )3

:  باب است كه هفت باب نخست شامل مطالـب پيـشگفتاري هـستند             32كتاب يا بخش نخست شامل      
؛ )ب (؛ برتـري دادن بـه منـابع يونـاني         )الـف ( و قـول انجـام خـواهش او           باگراتوني پاسخ نامه ساهاك  

؛ گزارش هاي گوناگون مورخان خـارجي در        )ج(سلوك فرزانه ستيز پادشاهان و شاهزادگان پيشين ما         
؛ داستان هاي )ه ( و آرام، نينوسابراهيم تا ؛ نسب نامه سه فرزند نوح)د( و ساير بزرگان قوم    مورد آدم 

 فيلـسوف   97 و متفاوت با آن و احاديث شفاهي اوليمپيـودوروس         مورخان خارجي همانند كتاب مقدس    
؛ بـا   )ز( كتاب مقـدس اسـت     98ناميده شده همان نمرود    كه از جانب نويسندگان خارجي چنين        ؛ بعل )و(

                                                           
‐٤٥١پس از نبـرد سـال هـاي         .  ساساني  ارمنيان در برابر حكومت    ٤٨١‐٤٨٤ اشاره به جنگ هاي آزاديبخش سال هاي         ‐ ٩٦
 دوم، فشارهاي دربار ساساني براي تغيير مذهب مسحيت در ارمنيان با توسل به زور كاسته شد اما                   ارمنيان با سپاه يزدگرد    ٤٥٠

سط فيروز پادشاه جديـد مطـرح        سده پنجم ميالدي دگر بار اين تمايالت دربار ساساني تو          ٨٠پس از چندي در سال هاي دهه        
  بعنوان مرزبـان و       باگراتوني  صورت گرفت و ساهاك     ماميكنيان  انجاميد قيام به رهبري واهان     ٤٨١‐٤٨٤شد و به چنگ هاي      

آنان موفق شدند سپاه ساسانيان را يكبار در نزديكي . نيز پايتخت گرديد) dvin (واهان را به سپهساالري برگزيده شدندو دوين
 در ناحيه آرتاز  ) nersehabad (و بار ديگر در نزديك روستاي نرسها باد       )  با آرارات  در دامنه هاي كوه ماسيس    (روستاي آكور   

ميـان  . م٤٨٤سـرانجام حكومـت ساسـاني در سـركوبي شـورش ناكـام مانـد و در                  . سـخت شكـست دهنـد     )  ناحيه مـاكو   در(
پيمان صلح بر قررار گرديد     ) در حوالي خوي  ( در روستاي نوارساك     پادشاه جديد ساساني و سردمداران ارمنستان     ) بالش(واالش

. و ارمنيان به كليه خواست هاي خود دست يافتند ليكن رهبران ارمنستان بـصورت گماشـتگان شـاه ساسـاني شـناخته شـدند                      
  )گرمانيك.ا(

٩٧‐olympiodoros       ٣٩٥.  يا الومپيودوروس فيلسوف، مورخ و كيمياگر يونياني در تبس مصر زاده شد، در زمان هونوريوس 
 و اثر سودمندي در كيمياگري است كـه در  ٤٢٥ تا ٤٠٧او نگارنده تاريخ امپراتوري غربي از    .  و اندكي پس از آن بر آمد       ٤٢٣تا  

  ) گرمانيك.ا. ( با انديشه هاس مصري به هم آميخته استآن فلسفه يوناني
  ) گرمانيك.ا. (، باب دهم آيه نهم، سفر پيدايش كتاب مقدس‐ ٩٨
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 منبع اصلي اثر خـود سـخن بـه ميـان مـي آورد كـه بـا نامـه                     99باب هاي هشتم و نهم در مورد مارآباس       
 اجازه دريافت   ي بررسي كتابخانه نينوا   بزرگ مي رود و از او برا      ) يا اشك  ( به نزد آرشاك   واغارشاك

مي دارد؛ او در اينجا كتابي بزبان يوناني مي يابد كه بر روي آن نوشته شـده بـود ايـن كتـاب بفرمـان               
. شـود  به يوناني ترجمه شده است و شامل تـاريخ باسـتانيان و پيـشينيان مـي                  از كلداني ) كبير (اسكندر

 را از اين كتاب گلچين مي كند و به زبان هـاي يونـاني و          مارآباس قسمت هاي مربوط به تاريخ ارمنيان      
او با شادماني تمام تاريخ مارآباس را مي پذيرد و          .  بر مي گرداند و براي واغارشاك مي آورد        آشوري

ر نگاهداري كنند اما بخشي را نيز دستور مـي دهـد روي مجـسمه               فرمان مي دهد آن را با دقت در دربا        
معلوم نيست كه قسمت مهر شده روي مجـسمه يـا از كتـاب              (” از آن “مهر كنند، كه نگارنده با استفاده       

با رويدادهاي تاريخي آشنا شده قول مي دهد كنجكاوي مشوق خود را ارضا كند و نسب نامه         ) اصلي؟
  .  ادامه دهد پادشاه كلدانيان ساردانابال بومي ما را تا100ناخارارهاي

؛ )11-10بـاب هـاي    ( در برابـر بعـل  باب دهم آغازگر تـاريخ اصـلي ارمنيـان اسـت، نبـرد هايـك         
 و آباداني هاي انجـام       با آرا  منبرد شاميرا ). 14-13باب هاي    (، كارهاي آرام  )12باب  (پيشينيان هايك 

 و ، ســاردانابال تــا داود و ارمنــينــسب نامــه بزرگــان عبرانــي، كلــداني). 18 تــا 15بــاب هــاي (شــده 
باب ( نخستين پادشاه ارمنيان و جانشينانش       102؛ باروير )20اب  ب(با آرا آرايان  ) 19باب   (101اسكايوردي

 ، تيگـران  )23 (104 و مرزبـان آغزنيـك     103 هـا و آنگغتـون      ها، گنوني  ؛ منشاء آرزروني  )22 و   21هاي  
؛ آخرين جانشين )32باب  ( و زارماير؛ نبرد ايلياس)31باب (؛ نشينان تيگران )30-24باب   (يروانديان

و پس از آن    .) م.پ323( كشته شد     مقدوني  بوده است كه قيام نمود و بدست اسكندر        105تيگران واهه 
 به ميان نمـي آورد تـا زمـاني          مؤلف هيچ مطلبي راجع به ارمنستان     .) م. پ 132 (ا پادشاهي واغارشاك  ت

 را بـه    107 به سهولت وارد ارمنستان مي شود و برادرش واغارشـاك           پادشاه پارتيان  106 كبير كه آرشاك 
بطور مجزا وجود دارد كـه در       » از افسانه هاي پارسي   «س از كتاب اول، دو باب       پ. پادشاهي مي رساند  

                                                           
پيوست شده به آثار ” تاريخ پيشينيان“كتاب او مهمترين منبع . تاريخنگار آشوري) marabas katina( كاتينا  مارآباس‐ ٩٩

بر پايه آگاهي هاي خورني وي در سده دوم پـيش از مـيالد مـي    . يخنگار گمنام بشمار مي رود بنام تار و سبئوس تاريخ خورني 
وي از منابع نوشتاري و گفتاري سود برده بخـش هـايي از             . برخي از دانشمندان او را به سده چهارم منتسب مي نمايند          . زيسته

 كتـاب او يكـي  از مهمتـرين آثـار دوران پـيش از مـسروپ               . وده اسـت   را ثبت نمـ    افسانه ها و گفتارهاي بسيار باستاني ارمني      
  . بشمار مي رود مخترع الفباي ارمنيماشتوتس

  )گرمانيك.ا. (از شاهزادگان”  فئودال و غالبا‐ خاندان هاي اشرافي‐ ١٠٠
١٠١ ‐ skayordi  
١٠٢ ‐ baruyr  
١٠٣ ‐ angeghtun        بزرگ مطـابق بـا نـواحي آكـل و اگيـل              سرزمين هايك   ناحيه و قلمرو فئودالي واقع در استان آغزنيك 

  .) گ. ا. (واليت دياربكر تركيه امروزي
١٠٤ ‐ agh-dzenik  
١٠٥ ‐ vahe  
١٠٦ ‐ arshakيا اشك   
١٠٧ ‐ vagharshakيا والش يا بالش   



  ٢٤  

 اما دومي شامل تشريح اين افسانه و تـاريخ تـصحيح شـده               و فريدون   بيوراسب اولي در مورد آژدهاك   
از اينگونه افـسانه هـاي بـي معنـي و ناشايـست متنفـر و                ” ي گردد كه شديدا   مؤلف يادآور م  . مي باشد 

بنا به درخواست مشوق و پشتيبان خود آنها را مي نويسد و شايسته گنجيدن           ” گريزان  است ولي اجبارا    
  .در كتاب تاريخش ندانسته  است لذا بطور مجزا و جداگانه نگاشته است

و از پادشاهي   ) 2و1باب هاي    ( در برابر سلوكيان   پارتيان باب است و از قيام       92كتاب  دوم شامل     
پايـان مـي    .)  م 318 (، آغاز مي شود و بـا مـرگ تيـرداد          )3باب  .) (م. پ 132( بر ارمنيان    واغارشاك

مؤلف بـا تعريـف دوره هـاي مهـم در ايـن بخـش               .  است  سال تاريخ ارمنيان   450پذيرد، بنابراين شامل    
  .منابعي را كه بكار برده است ذكر مي كند

، »رويدادهاي اتفاق افتاده در عصر مؤلف و يا كمي پيش از آن           « باب است،    68كتاب سوم شامل    
.) م428 -اشكانيان ارمنـي   (هي آراشاگوني  تا فروپاشي پادشا   جانشين تيرداد .)  م 319( صغير   از خسرو 

، )65باب   ( از ايران  108 باشمول سپس بازگشت جاثليق ساهاك   ) 64-1باب هاي   ( سال تاريخ    110يعني  
در ســوگ «و ) 67بــاب  (، مــرگ ســاهاك قــديس و مــسروپ)66بــاب (كردارهــاي ناپــسند شــمول 

  .بعنوان پسگفتار) 68باب (»  قديسفروپاشي پادشاهي آرشاگوني  در باب سكوبائي دودمان گريگور
  

  مسئله كتاب چهارم
پـيش از آن بـا ذكـر        . نـد  يـاد مـي ك      مولف سده دهم از كتاب چهارم تاريخ خورني        توما آرزروني 

 را   سال زندگي كرده بـود، مـرگ سپهـساالر سـاهاك بـاگراتوني             120 و بيان اينكه او      جاثليق ساهاك 
اين ساهاك همـان سـاهاك اسـت كـه     « : يادآور مي گردد و چند سطر پس از آن چنين ادامه مي دهد          

 را با ابتكـار شـگفت آور        حرر و استاد بزرگ و نامدار جهاني، كتاب تاريخ ارمنيان          م بفرمان وي موسي  
 سال و به پيـري مفـرط        120 در آن زمان به      109زندگاني او .  نوشت  تا قيصر زنون   از زمان حضرت آدم   

 نوشته شده و به ما رسيده است و به دو باب اضافه             چنانكه در كتاب چهارم تاريخ موسي خورني      . رسيد
 قـديس در اثـر       سعادتمند دوست تحصيلي موسي و شـاگرد مـسروپ         همين امر را كوريون   . شده است 

  ).75-56، ص 1887سن پتربورگ (» تحليلي خود گواهي كرده است
اولـي در سـال     .  و امـين    آليـشان  پيدا كرده است بويژه غونـد     اين قطعه يا كتاب آشفته طرفداراني       

، از وجـود كتـاب      )، ونيـز  1901 (111»هاياپاتوم« و پنجاه سال پس از آن در         110»بازماوپ« در   1851
 قـديس    مربوط به مرگ و بخاك سپاري مسروپ       چهارم پشتيباني مي كند و چنين مي انديشد كه قطعه         

                                                           
١٠٨ ‐ shomvelيا سموئيل .  
  . قديس منظور زندگاني ساهاك‐ ١٠٩
١١٠ ‐ bazmavep     ايتاليـا ) سـن الزار  ( تاكنون در جزيره غازار مقدس       ١٨٣٤ كه از سال     ، نشريه ادواري بسيار قديمي ارمني 

  . و ارگان جامعه ارمني مختياريان و نيز بشمار مي رود و شامل مطالبي در باره ارمني شناسي استانتشار مي يابد
١١١ ‐ hayapatumآليشان يكي از آثار غوند ) ghevond alishan ( ،١٩٠١ونيز.  



  ٢٥  

 تـذكره  كـه در آن عاريـت گيـري وسـيع واژه هـا از ترجمـه ارمنـي       (در اين كتـاب جـا داشـته اسـت      
 از  113همچنـين چنـد واژه و گـواهي كـه اسـتپان روشـكيان             ). 67-3 بچشم مـي خـورد،       112سلبستروس

 التين خود آورده است، اگر چه خود آليـشان اقـرار            - اقتباس كرده و در فرهنگ لغات ارمني       خورني
مي كند كه اينها ممكن است از كتاب چهارم مفـروض خـورني گرفتـه نـشده و از سـاير نوشـته هـاي                         

مـي نويـسد    ) 1893و   1858(امين در هر دو چاپ ترجمه روسي خـود          . م. تاريخي او اخذ شده باشند    
 كتاب سوم تشريح مسافرت خورني بايد قـسمتي از كتـاب     62و باب   » افسانه هاي پارسي  «كه دو باب    

 از جـدول وقايعنامـه ونيـز ادامـه تـاريخ ارمنيـان         ” او مـي نويـسد، احتمـاال      . چهارم را تشكيل مي دادند    
 بايد در كتـاب چهـارم گنجانـده         491يعني تا سال    ) 491-474 (ا زمان قيصر زنون   انقراض اشكانيان ت  

  .شده باشند كه خورني در تاريخ خود به آن اشاره مي كند
در ) ، مـسافرت  قديس، افسانه هاي پارسـي مرگ مسروپ (قطعات ياد شده توسط اين پژوهشگران       

 خود گنجانده شده اند؛ نمي توان چنين گمان كرد كه آنهـا نخـست در كتـاب چهـارم جـا داشـته                    جاي
يك شخص نامعلوم با حذف كتاب چهارم نخست اين قطعات را خـارج نمـوده آنگـاه آنهـا را در                     ” بعدا

ما در تاريخ اشاره اي به جدول وقايعنامـه       . جاي كنوني گذارده سپس كتاب چهارم را نابود كرده است         
نيز نمي بينيم؛ ساير گمان ها نيز بصورت فرضيات صرف باقي مي مانند و همچنـان نيـز بـاقي خواهنـد        

  .ماند
وجود كتاب چهارم را بايد آشكارا رد كرد زيرا هيچ مولف ديگري از آن يـاد و يـا از آن گلچـين               

كنند و از آنـان  نكرده است بلكه تمام آنان پس از استفاده از سه كتاب اول به مولفين ديگر رجوع مي                
قسمت هايي برمي گزينند، زيرا از آنجا كه هيچ دستنويس و حتي هيچ فهرست كتبـي شـامل اثـري از                     

و سوگنامه پسگفتاري اثبات مي     ” پايان تاريخ ميهن ما   “وجود اين كتاب نيست، اما كتاب سوم با عنون          
 از كتـاب    114آرزرونـي . بـدين سـان ذكـر ت      . مي پذيرد  پايان   كند كه با كتاب سوم نيز تاريخ ارمنيان       

  .چهارم را بايد نتيجه سوء تفاهم و يا تحريف دانست
  

  منابع تاريخ
 يعني نگارش تاريخ مـنظم ارمنيـان از          با اقدام به انجام كاري جديد و بي سابقه در ارمنستان           خورني

او بارها گله مي كنـد كـه ايـن يـا آن         . منابعي نيز احتياج داشت   ”  تا عصر خود، طبيعتا    زمان هاي باستان  
كتاب يا وقايعنامه مهم را در دسترس نداشته تا از آن ها براي نگـارش درسـت رويـدادها و دوره هـاي                       

خود وقـوف    تاريخي استفاده كند، و اين شكايات از سوي يك نگارنده كه به بزرگي و مسئوليت كار               
دارد قابل درك است، آن هم پژوهشگري كه از نيازهاي مبرم محروم بود و دور از مراكز روشـنگري                   

                                                           
١١٢ ‐ silvester يا selbestrosاسقف رم .  
١١٣ ‐ stepan roshkian  
١١٤ ‐ t. ardseruni  



  ٢٦  

لذا وي در اين بيابـان ادبـي،      . دركشوري زندگي كرد كه كتاب در آنجا يك عنصر نادر و كمياب بود            
  .به او كمك كنديك جمله و يك اشاره ”  مي پذيرد تا شايد اقال115هر گونه نوشته اي را همچون منَ

ذكر مـي كنـد و از ديگـران يـاد نمـي             ” او منابع منعددي بكار برده است كه بخشي از آنها را اسما           
 در درجـه دوم      و آوازهاي مردمي، براي تـاريخ ارمنيـان        كند، اما تمام اين ها نيز غير از منابع مارآباس         

  .اهميت قرار دارند
، افـسانه هـا يـا     كاتينـا، نيازنامـه    ، تاريخ مارآباس  كتاب مقدس :  مذكور توسط او چنين هستند     منابع

سـده  (قيـصري    ، تاريخ كليسائي اوزبيوس   )از سده سوم   (، ژولياس آپريكانوس  آوازهاي مردمي ارمني  
 118 و هبـود   ، خـور  )حـدود سـده سـوم      (117ادسـي ) غروبنا (، البوبنا )سده اول  (116 فالوي يوسف) سوم

 120هيپولوتـوس ) ه دوم سـده پـنجم     نيم (آگاتانگغوس) سده سوم  (119، اسقف پرمليانوس  )سده چهارم (
 123، بارداسـان  )سـده اول  ( پغـي     آريـستون  122اليمپيـوس مـغ   .) م.سده سوم پ   (121، مانتون )سده سوم (
 ، سكامادروسـو  ، اواگاروس ، پيليكرات )هارمسده چ (، آرتيئوس   )سده چهارم  (124، بارسوما )سده سوم (

                                                           
١١٥ ‐ mannaنگ. ا. (، مائده آسماني كه بني اسرائيل هنگام مهاجرت خود از مصر در بيابان يافتند م(.  
١١٦ ‐ flavius josephos) زاده شد، پس از سقوط شهر در سال  در اورشليم٣٨‐٣٧تاريخنگار يهودي در سال ) ٩٨ ‐٣٧ 
) ٧٠‐٦٦(» تاريخ جنگ يهـود   «: آثار مهم او اينانند   .  در گذشت  ٩٨ اقامت گزيده در زمان تراژان يعني پس از           بيشتر در روم   ٧٠

، در »تاريخ قـديم يهـود  « نوشته شده است،      و سپس به يوناني     نخست به آرامي   ٧٩ و   ٧٠در بيست كتاب كه در اثناي سالهاي        
كـه در حـدود     » حـسب حـال او    «.  تكميل شده است   ٩٤كه در سال    .  م ٦٦مربوط به تاريخ يهود از آغاز خلقت تا         بيست كتاب   

» ردآپيـون «بنـام  ) در برابر مردم يونان   (دفاع و نجليل از ملت يهود       . نوشته شده و در واقع پيوست تاريخ قديم يهود است         . م٩٧
و يا به عبارت دقيق )  را كتابش راجع  به مصر مورد حمله و توهين قرار داد كه يهوديانهآپيون نحوي يوناني از مردم اسكندري(

  ).گرمانيك. ا. ( بر مسيحيان بسي بيشتر از يهوديان استتأثير يوسف. »در رد هلنيان«تر 
١١٧ ‐ labubna) gherubna(  
١١٨ ‐ khorohbud  
١١٩ ‐ permelianos  
١٢٠ ‐ Hippolytos   موضـوعات  «مهمتـرين اثـر او بنـام        . ، كليم الهي رومي، مفسر و گاهـشناس        اسقف پورتوس رومانوس

ات سرچشمه  و خراففلسفي در ده كتاب است و هدفش رد همه بدعت ها و اثبات اين مطلب بوده كه آنها همه از فلسفه يوناني
  )گرمانيك. ا. (در آنجا در گذشت”  تعليم داد تا در آن هنگام به ساردنيا تبعيد شد و احتماال در روم٢٣٥وي تا . گرفته است

١٢١ ‐ Manethos   يا Manethon  در سبنوتوس ) sebennytos (            در مـصب نيـل زاده شـد در دوران بطليمـوس اول ،
وي .  سلطنت كرد  ٢٤٧ تا   ٢٨٥در دوران بطليموس دوم فيالدلفوس كه از        ”  برآمد و نيز احتماال    ٢٨٥ تا   ٣٢٣سوتر، شاه مصر از     

 نوشت كه حـاوي فهرسـتي از پادشـاهان اسـت و     تاريخنگار مصري بود و سالنامه هاي مصري را در سه كتاب به زبان يوناني            
  )گرمانيك. ا. ( كشور ارزش زيادي داردبراي تعيين گاهشناسي اين

  
١٢٢ ‐ voghyump   و نگارنده تاريخ هـاي پرستـشگاهي كـه در     داراناغي و آني پرستشگاه خداي اهورامزدا    يا اليمپيوس مغ 

بنـابرهمين اثـر تـاريخ او شـامل         .  ياد مي شود   خورني» تاريخ ارمنيان «از او تنها در     . يستسده هاي يكم و دوم ميالدي مي ز       
و رومـي و سـنگ     اول مي باشد، درستي اين تاريخ توسط نوشته هاي مورخان يوناني          چهارم و آرتاشس   دوران پادشاهي يرواند  

. ا(موجوديت اثرش در نتيجـه پـژوهش هـاي اخيـر بـه اثبـات رسـيده اسـت                  .  آرتاشس اول ثابت شده است     نبشته هاي آرامي  
  ).  گرمانيك

  ).گرمانيك. ا. ( در سده سوم ابن ديصان مولف و شاعر معروف آشوري، برديصان، بارديصان‐ ١٢٣
  )گرمانيك. ا. ( و نگارنده نامي نسطوري اسقف نصيببن‐ ١٢٤



  ٢٧  

 كه از آنهـا قطعـاتي       127، افالطون 126، هرودوت 125 هچون هومر  ، چهار مولف و ناطق يوناني     پلگونيوس
، آبيولنـوس،   بازمـاوپ ، اسـكندر 128 كلـداني بروسوس. مي كند و يا اطالعاتي بدست مي آورد      را نقل   

كيپاليون را نيز ذكر مي كند كه با آنها از طريق وقايعنامه اوزبيوس و بصورت غير مـستقيم آشـنا مـي                    
  .باشد

، تـذكره   129كوريـون : ه ولي مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت عبارتنـد از             منابعي كه او ذكر نكرد    
 و ترجمه آثار اين نويسندگان خـارجي        ، از نويسندگان ارمني    قديس، پاوستوس  شهداي رسول تادئوس  

، گريگـور   132 نيوسـي   عبري، گريگور  ، فيلون 131 سيسيلي  ديودوروس  ،130 اسكندراني به ارمني، كلمس  
” تـاريخ كليـسائي   “،  ، كاليـستنس دروغـين    ، تـاريخ اسـكندر     عالم الهيات، وقايعنامـه اوزبيـوس      نازيانزي
  . 135 و زندگينامه ازوپ134 و تذكره سلبستروس133سقراط

                                                           
١٢٥ ‐ Homerus   يا homeros       از  . نابينـا بـوده اسـت      بنابه روايات هـومر   . ، كهن ترين و نامدارترين حماسه سراي يوناني 

، از شـاهكارهاي ادبيـات حماسـي جهـان اسـت،            »اديسه«و ديگري بنام    » ايلياد«آثارش دو منظومه بزرگ حماسي يكي بنام        
  ).گرمانيك. ا. (در نوشته هاي قديم چند اثر ديگر نيز به وي نسبت داده اند كه اينك در دست نيست. باقيمانده است

١٢٦ ‐ Herodotes  او مـسافرت  .) م. پ٤٨٥حـدود ( زاده شددر هاليكارناس.  كه به پدر تاريخ معروف است ، تاريخنگار يوناني
ثـار  و داستانهاي زياد از مردمان سـرزمين هـاي مختلـف شـرح داده اسـت كـه يكـي از آ                     ) از جمله به ايران   (هاي بسيار كرده    

دوازده سال در المپياد بنوشتن تاريخ گذراند سپس به رم رفت و در آنجا تاريخ خـود را بپايـان            . گرانبهاي زمان هاي قديم است    
  ).گرمانيك. ا.) (م. پ٤٢٥حدود (برد و در همانجا در گذشت 

١٢٧ ‐ plato    و فيلـسوف و  از شـاگردان سـقراط  .  در آتن در گذشـت ٣٤٧‐٣٤٨زاده شد و در     ) يا آتن  ( در اگينا  ٤٢٨ در حدود 
  ). گرمانيك. ا(آثار متعددارزشمند از خود بجا گذاشته است. رياضي دان بود

١٢٨ ‐ beresus يا berossosدر سه  كبير به يوناني را از خلقت تا سقوطش بدست كوروش تاريخنگار بابلي كه تاريخ بابل 
  ).گرمانيك. ا(مي زيسته است) ٢٦٢ ‐٢٨١ ( اول، سوتر، شاه سوريهوي در زمان آنتيوخوس. كتاب نوشت

١٢٩ ‐ k’oryun  بـا حـروف الفبـاي       (نگارنده نخـستين كتـاب ارمنـي      . ده الفباي ارمني   پديد آوردن   ماشتوتس  شاگرد مسروپ
  ).گرمانيك. ا(وي در سده پنجم مي زيست. كه در باره زندگاني معلم خود مي باشد) مسروپ

 و از آبـاي  عالم الهيات يوناني) ٢١٥د  حدو‐١٥٠حدود  (Clement of Alexandria كلمنس اسكندراني،”  احتماال‐ ١٣٠
  ). گرمانيك. ا( بنيان گذاردكليسا است كه فلسفه افالطوني مسيحي را در اسكندريه

١٣١ ‐ Diodoros of Sicily ٢٠ در آگيريوم سيـسيل زاده شـده و پـس از    ٨٠ تا ٩٠ تاريخنگار رومي در ميان سال هاي 
 پس از سي سال جهانگردي و مطالعه دست به تأليف تاريخ دايرة المعارفي گيتـي از آغـاز تـا                     ٣٠او در حدود    . در گذشت . م.پ

اين اثر غير فلسفي، غير علمي، غير انتقادي، با ايـن حـال بـه خـاطر     ).  كتاب در دست است١٥ كتاب كه ٤٠در (زمان خود زد   
  . مي دهد بسيار ارزشمند استآگاهي هاي زيادي كه گرد آورنده ارائه

١٣٢ ‐ Gregory of Nyus،و بـرادر   نازيـانزي دوست گريگـور . عالم الهيات، فيلسوف، و از پدران روحاني يوناني  نويسنده 
نويسنده تفـسيرهاي گونـاگون، مـداحي هـا،         ).  در نيس  ٣٩٤، در گذشتش در      در قيصريه  ٣٣٥زاده حدود   . (بارتلميوس قيصري 

و جـز   ” غـزل غـزل هـا     “ ترجمه شده است و تفسير       كه به ارمني  ” در باره طبع انساني   “رساله ها، صحيفه ها، رويه ها از جمله         
  ). گرمانيك. ا(اينها
١٣٣ ‐ Socrat  زاده شده و پـس   در قسطنطنيه ٣٧٩اين سقراط در حود     . ت و نه سقراط معروف     قسطنطيني اس   منظور سقراط 

 ٧در  (تـاريخ   “وي بـا نوشـتن      .  تاريخ كليسا است   نگارنده يوناني . لقب يافت ” سخنور“از آنكه در قسطنطنيه به وكالت پرداخت        
  ).گرمانيك. ا( را تكميل كرد  اثر اوزبيوس٤٣٩ئودوسيوس كهتر در  تا زمان ت٣٠٥از پادشاهي قسطنطين كبير در ) كتاب
١٣٤ ‐ silvester يا selbestrosگرمانيك. ا(، اسقف رم .(  
١٣٥ ‐ Aesop  ،ابل محـسوب مـي شـود    سده ششم پيش از ميالد كه كهن ترين نويسنده ق فابل نويس يوناني  يا آيسوپوس .

  كـرد و ازوپ    بنا بر روايات يادمون اور ا آزاد      . بود و در خدمت يادمون يوناني بسر مي برد        ) فريجيه(وي برده اي از مردم پروگيا       
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 چرا برخي از منابع را ذكر مي كند و برخي ديگر را خير، پاسخ درسـت و قـاطع بـه                      اينكه خورني 
ابع مورد اسـتفاده خـود     سخني در اين مورد نمي توان گفت كه او سعي دارد من           . آن امري است دشوار   

 براي تاريخ او احتـرام و       ، ديودوروس ، فيلون ، وقايعنامه اوزبيوس  تذكره كوريون . را در خفا نگهدارد   
ه چنـين بنظـر مـي رسـد كـ         . حيثيت به ارمغان مي آورد و ذكر نكردن آنها باعث ضرر و زيان مي شـد               

خورني منابعي را ذكر نمي كند كه بسيار معروف نبودند و اين خـود قابـل درك اسـت همچنانكـه مـا                       
دگـر بـار    . اكنون از لغتنامه هاي دايرة المعارفي و جداول وقايعنگاري بعنوان منابع خود ياد نمي كنـيم               

وص يـك واقعـه،   منابعي را ذكر نمي كند كه به دوران خاص تاريخي تعلق ندارند بلكه از آنها در خص         
نيز منابعي را يادآور نمي گردد كـه خـود ترجمـه            . اطالعات و يا شيوه و گفتار منتخبي را گرفته است         

 كه خورني از آن استفاده      ولي تاريخ پاوستوس  . آثار خود مي داند   ” نموده است بنابراين آنها را تقريبا     
  .كاستي هاي بزرگ آن پنهان مي داردكرده، مورد خاصي است، ليكن اين مأخذ را بعلت 

 مهمترين منابع از ميان بيش از چهل مأخذ ياد شده بوده             و افسانه هاي مردمي ارمني     تاريخ مارآباس 
 شناخته شده و مورد بررسي قـرار  -”منابع ديگر اكثرا. اند كه توجه پژوهشگران را بخود جلب نمودند 

  . دادي هم بكلي ناشناخته هستند لذا در باره آنها هيچكونه مطلبي نمي توان گفت تع-گرفته اند
  

  منبع مارآباس
اگر آنچه كه خـورني در      ) 9،  8،  1باب هاي   ( خود در باره منشاء اين منبع سخن مي گويد           خورني

 كبيـر اسـتخراج      بفرمان اسكندر  منبع مارآباس مورد منشاء اين تاريخ بيان داشته مسلم باشد، يعني اينكه           
 اقتباس شده باشد، بنـابراين بايـد كهـن تـرين و              به زبان يوناني   و از يك داستان ترجمه شده از كلداني       

؛ كه )به هاي ميخي و هيروگليف با در نظر نگرفتن كتي    . (ارزشمندترين يادگار تاريخي جهان بشمار رود     
” ولي نقد و بررسي هاي ادبـي اروپائيـان تـدريجا   . البته در همان اوايل، به اين منبع چنين مي نگريستند       

پژوهش و بررسي .  نيز از آنان تاسي جستند     كذب اين منبع را آشكار ساخت؛ آنگاه پژوهشگران ارمني        
 در زمان اسكندر وجود نداشت و تل ويرانه اي بيش نبود و حتي اگر شـهر نيـز                   نشان داد كه شهر نينوا    

وجود مي داشت كتبي در آن نمي توانست يافت شود بلكه وجود لوحه هاي ميخـي محتمـل تـر اسـت             
كه هزاران عدد از آنها در زمان كاوش هاي ويرانه هاي شهر نينوا در سده پيش پيدا شـده انـد؛ مـسأله                       

كه در كتاب تاريخ نينوا يا لوحه هاي ميخـي نمـي توانـست تـاريخي بگنجـد كـه در آن                      مهم اين است    
بعنـوان  ) ، آراهايـك (در نقشي مغلوب يـا شـرم آور امـا ارمنيـان     )  و شاميرام بعل( و نينوا    خدايان بابل 

در لوحه هاي ميخي پيـدا شـده در كـاوش هـا     .  و پاكدامن ظاهر گردند  دالوران و شخصيت هاي پارسا    
 ويران كردن شهرها، چپاول كشورها، كـشتن يـا بـه اسـارت              -تنها پيروزي پرشكوه بابليان و آشوريان     

                                                                                                                                        
به پرستشگاه دلفي ببرد آنگاه از طرف او مأمور گرديد كه پولي را . به جهانگردي پرداخت و در دربار كرزوس شاه ليديا مقيم شد

  ).گرمانيك. ا(و تقسيم كند اما او پول را براي خود برداشت بنابراين بدست مردم دلفي به زجر كشته شد
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گرفتن پادشاهان ديگر مورد ستايش قرار مي گيرد و نـه شكـست هايـشان، و روح اصـلي لوحـه هـاي                       
  . ين استميخي نيز هم

، اين مسأله مطرح گرديد كه اين كذب و تحريـف توسـط     پس از آشكار شدن دروغ منبع مارآباس      
بسياري اظهار نظر كردند كه     . چه كسي صورت گرفته و اين تاريخ بر چه پايه هاي واقعي استوار است             

 او را سـاخته و پرداختـه اسـت،          بطور كلي شخصي بنام مارآباس وجود خارجي نداشته و خود خورني          
ليكن سرانجام ايـن نظريـه افراطـي رد شـد  اكنـون              . بنابراين مارآباس و خورني يك شخص مي باشند       

كـه  ) ؟ هنـوز معلـوم نيـست       يا آشوري  ارمني(پذيرفته اند كه شخصي بنام مارآباس وجود داشته است          
كهن ارمنيان را نگاشـته و بـراي موثـق جلـوه دادن آنهـا، منـشاء اينهـا را بـه                      روايات مربوط به دوران     

 اساس اين گاراگاشيان. ليكن م.  نسبت داده است؛ و خورني داستان او را باور كرده استكتابخانه نينوا
 نوشـته شـده بـود، مـي          كه توسط مورخان يوناني    ن و پارسيا  روايات را تاريخ هاي مربوط به آشوريان      

  ).؟( اقتباس شده و با شرايط ارمنيان تطابق يافته انداز وقايعنامه اوزبيوس” داند كه اكثرا
قبلـي بعنـوان يادگـار و        پايه ديگري دارد كه با از دست دادن صـورت            ليكن بنظر ما منبع مارآباس    

 از تاريخ دوره هاي پيش از ارمنيان يعني اورارتوئيان صورتي جديد بخود گرفته              خاطرات مردم ارمني  
 هزار سال بصورت داويد ساسوني در ميـان مـردم           آنگاه كه ياد و خاطر ه دوران چيرگي تازيان        . است

انند خاطرات هزار ساله اي نيز در مورد تاريخ كهـن كـشور خـود               حفظ شده است چرا همين مردم نتو      
 الهه آشور، ، شاميرام خداي بابلنگاهداري كنند، اگر در نظر گيريم كه از شخصيت هاي اين منبع، بعل         

 يك روح جـاوداني     وم است و اما آرا     خداي باستاني ارمني كه صورت فلكي اريون بنام او موس          هايك
 بوده اسـت پـس بـه         ارمني ياد شده توسط افالطون     137ار)  عاشق 136شاميرام با آدونيس  = مطابق ايشتار (

و از  ) بعل، شـاميرام  (سادگي قانع مي شويم كه در پشت پرده و در بطن اين نام ها از يك بابل و آشور                    
پنهان شده اند و لشكر كشي هاي بعل و شاميرام به ارمنستان خاطرات             ) هايك، آرا  (ر سو ارمنستان  ديگ

ايـن  . تلخي براي چندين سده نبردهاي بابل و آشور در برابـر پادشـاهان اورارتـو محـسوب مـي شـوند                
  . انديادگارها حتي ترتيب رويدادهاي تاريخي ياد شده را نيز در خود نگهداشته

 دليلي بر عـدم     چنانكه از سنگ نبشته هاي ميخي برمي آيد لشكر كشي هاي بي وقفه و مستمر بابل               
  بدسـت هايـك   كاميابي هجوم هايي هستند كه در انديشه هاي خلـق ارمـن بـصورت كـشته شـدن بعـل                   

ه با شكست اورارتو پايان يافتند بعلـت كـشته          اما لشكر كشي هاي آشور ك     . كمانگير بيان گرديده است   
جالب توجه است كه ايـن خـاطرات برخـي ويژگـي            .  بيان مي گردند    توسط سپاهيان شاميرام   شدن آرا 

  .هاي الهه شاميرام، جنگ افروزي و شهوت راني او را حفظ كرده است

                                                           
١٣٦ ‐ Adonis  وصـله   است كه هزيود نيز به آن شاره كرده اسـت و شـرح آن از ح    از افسانه هاي سوريه     سرگذشت آدونيس

 نوشته پير گريمان ترجمه دكتر احمـد  ‐ و رم جلد نخست فرهنگ اساطير يونان٢٣نگاه كنيد به صفحه     (اين مقول خارج است     
  ).گرمانيك. ا). (١٣٥٦: بهمنش، تهران

١٣٧ ‐ er  
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 اين جنـگ    طرات ديرينه نبردها حفظ شده اند در صورتيكه خورني         خا بدين سان در منبع مارآباس    
ها را مطابق با نوشته مارآباس تشريح مي كند و حتي اهميت اصلي آن هـا را درك نمـي كنـد و بنـاي                         

  . نسبت مي دهد و سنگ نبشته هاي ميخي پادشاهان اورارتو را به شاميراموان
 اخذ نشده است بلكـه      از منبع مارآباس  ”  تماما  نمود كه كتاب نخست تاريخ خورني      ليكن بايد توجه  

از اشخاص دانا   «،  از سي بيل بروسوس   . تنها بخشي از آن با ساير بخش ها از منابع ديگر گرفته شده اند             
ق بودن آنها آنقـدر هـم مطمـئن نيـست و بـويژه              كه در مورد موث   ) 19نخست،  (» و آگاه بر اين مسائل    

-4” اخذ نموده است كه اتفاقا» نيازنامه«  را از نوشته اي ناشناخته موسوم به   يروانديان داستان تيگران 
 نـسبت داده  138 داويت آنهاغتاز جمله  به( سطر از آن در نزد نگارندگان كهن نگاهداشته شده است     3

  ).مي شود
  

  افسانه هاي مردمي ارمني
موضوعات تاريخي را از آوازها و روايات مردمي برمي گزيند و به آنهـا نـام هـاي                  ”  غالبا  خورني

آوازهـاي نقـاالن، آوازهـاي عاشـقي، حكايـات، سـرودها، روايـات، نمـايش هـا،                  : گوناگون مي دهـد   
او از اين فولكلور مردمي بسياري از مواقع قطعاتي ذكـر مـي كنـد امـا گـاهي نيـز       . افسانه ها ديث،  احا

 چنـين  139بدين سان او پس از نقل كلمه به كلمه بخش مربوط به واهـاگن  . چكيده آنها را ارائه مي دهد     
 و بر آنان پيروز مـي شـود و   پس از آن در آواز مي گفتند كه با چند اژدها مي جنگد        «: ادامه مي دهد  

ولـي همچنـين مـي گوينـد كـه او           .  در مورد او مي خواننـد      مطالب بسيار شبيه به دالوري هاي هركول      
»  مجسمه اي به قامت او برپا كرده با نثار قربانيان احترام مي گذردنـد              تبديل به خدا شده در گرجستان     

)I  ،31 .(  مـن خرافـات    «: ذكـر مـي كنـد     ”  هـا را مختـصرا     نه مربوط به منشاء آرزروني    بدين سان افسا
 تعريـف مـي كننـد و گويـا بـاران و      هاداماگردبيهوده گوئي هاي افسانه اي را ناديده مي گيرم كه در         

» ن گرديـده بـود    آفتاب با خوابيدن كودك مخالفت مي كردند و پرنده اي براي كودك بيحال سـايبا              
)II،  7 .(       بطور خالصـه افـسانه هـاي مربـوط بـه           ” از افسانه هاي پارسي   “به همين ترتيب در باب نخست

 كـه    يروانـديان   و تيگـران   ، آرا ، آرام پس از داسـتان هـاي هايـك       .  را بيان مي كند     بيوراسب آژدهاك
منشاء مردمي دارند ولي توسط منابع كتبي بدست خورني رسيده اند، خود بالفاصله براي سخن رانـدن                 

 ،دهاك بيوراسـب، يروانـد    ، آژدها نسب ها، آژ     آنگغ تُرك يا تورك    درباره واهاگن، وارتگس كودك،   
هنوز داسـتان آرام    .   از فولكلور مردمي استفاده كرده است       دوم و آرتاوازد   ، بويژه آرتاشس  سنتروك

پيـروزي هـاي بـسياري      را ننوشته بود كه به مشوقش اظهار مي دارد كه در مـورد آرام شـجاعت هـا و                    
                                                           

١٣٨ ‐ davit anhaght  
١٣٩‐ vahagnپرستـشگاه آن در  .  اژدهاافكن يا اژدهاكش نيـز مـشهور اسـت   كه به واهاگن.  خداي دالوري و رعد و برق

 در  varathraghnaايـن واژه در اوسـتايي بـصورت         . قـرار داشـت   ) taron (استان تارون ) ashtishat (روستاي آشتيشاد 
 تحول يافته  و در فارسي دري بصورت بهرامvahran و در پهلوي بصورتvarahran و varhran بصورت  اشكانيپهلوي
  ).گرمانيك. ا) (اري غن، سغدي و خش غر: خوارزمي در ودائي؛ وريتره هن،.(است 
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و اما  اگر بخواهي داستان مفـصل و دالوري هـاي او را كـه چگونـه و كـي انجـام                       «: تعريف مي كنند  
). I ،12(»  يا كنار مي گذارم و اگر نه در همين جـا مـي گنجـانم       شدند، بيرون از اين كتاب مي آورم،      

ان داسـتاني از تـاريخ خـود        اين امر بسيار غير عادي بنظر مي رسد كه خـورني بـا بيـرون گذاشـتن چنـ                  
موافقت مي كند كه مربوط به چنان دوره كهن و چنان رهبر بود ليكن اين معما بزودي حل مي شـود؛                     
خورني در آخر داستان آرام مي گويد كه اين حكايت در كتابخانه هاي اصلي پادشاهي موجود نبـوده               

، I(» ن دربار جمـع آوري شـده انـد        عاشقي در ديوا  ) آوازهاي(بدست افرادي صغير و بي نام از        «بلكه  
 نيز هيچيك از داستان هاي آرام را ندارد، بلكه فقط نـام         مسورني ياد شده توسط سبئوس     ، مارآباس 14

كارهـاي آرتاشـس آخـر از        « :در مورد پادشاهي آرتاشـس دوم اظهـار مـي دارد          ). آن را ذكر مي كند    
 تعريف مي كنند، چيز زيـادي برايـت روشـن مـي شـود، همچـون بنـاي شـهر،                     راوياني كه در گوغتن   

 با اژدهازادگان افسانه اي يعني       ها، تولد نسل هاي او و گويا دلدادگي ساتنيك         خويشاوند سببي با آالن   
ويش دارنـد؛ جنـگ بـا آنـان، فروپاشـي            را در تـصرف خـ      نسل آژدهاك كه تمامي دامنه هاي ماسيس      

حكومت ايشان، كشته شدن آنان و به آتش كشيده شدن ساختمان هايشان و حسادت فرزندان آرتاشس                
از اين سـخنان چنـين برمـي آيـد كـه راويـان              ). II  ،49(» و تحريك آنان بر عليه يكديگر توسط زنان       

اختيار داشـتند و خـورني نيـز از آن    گوغتن آگاهي هاي سرشار تاريخي در مورد كارهاي آرتاشس در   
همين امر را در رابطه با آرتاوازد مـي يـابيم، كـه خطـوط زنـدگي و كردارهـاي او از       . سود برده است 

، تـا مـرگ او      »اژدهازادگان كودك را بربايند و به جايش ديوي بنهادنـد         «همان هنگام تولد آنگاه كه      
نداني شده كشته مي شود، تا روزي خارج شده بر جهان چيره             بدست دليران ز   كه بر روي ماسيس آزاد    

لذا نادرست نخواهد بود گمان كنيم، كه سرتاسـر  . گردد، تمام اينها موضوعات فولكلور مردمي هستند  
 تعريف و خوانده مي شـد امـا روشـن نيـست     زندگي و كارهاي اين دو پادشاه توسط عاشق هاي ارمني    

مـورد اول احتمـا ل بيـشتري    . ان جامع و يكپارچه و يا آوازهاي مجزا و كوچك         كه بصورت يك داست   
  ). با داستان داويد و مهر مقايسه شود(دارد 

او داستان مردمي افـسانه را اسـتعاره        .  سبك ويژه خود در استفاده از فولكلور مردمي دارد         خورني
 حاوي محتواي داخلـي، واقعـي و مهـم اسـت       مي داند يعني چنان حكايتي كه در تحت پوشش خارجي         

آيـا  «:  را كوچـك شـمرده مـي گويـد    بدين سان افسانه هاي پارسي . همچون قصص و حكايات و فابل     
واقعيـات درسـت را در دل خـود داشـته           ”  هـستند كـه اسـتعارا      اينها افسانه هاي روان و روشن يونانيـان       

تمـام ايـن هـا،      «:  دوم مـي گويـد     به همين ترتيب با ذكر محتواي داستان مربوط به آرتاشس         . »باشند؟
ذكـر مـي كنـيم و      ” چنانكه گفتيم از آوازهاي راويان برايـت روشـن مـي شـود ولـي مـا هـم مختـصرا                    

وري سرانجام طبيعي چنين نگرشـي ايـن بـود كـه خـورني بـا يـادآ                ) II  ،49(» استعارات را مي پيرائيم   
كوتاه آوازها يا افسانه ها، آن هارا تفسير مي كند يعني استعاره را توضيح مي دهد يا چنانكه خود مـي             

 و ديگـران مـي     و آنچه كه ما در اثر خورني بعنـوان تـاريخ آرتاشـس، آرتـاوازد              . »مي پيرايد «: گويد
ع همـان تفـسيرهاي خـود خـورني،         خوانيم كه از داستان هاي مردمي سـر چـشمه مـي گيرنـد، در واقـ                

  .  داستان مردمي هستند» از استعاره«او ماخوذ » داستان صحيح«
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 ممكن است درسـت و يـا نادرسـت باشـد، بـا              بدين سان قابل درك است كه داستان صحيح خورني        
ه دريافته و چقـدر     استعاره بوده است او ماهيت آن را تا چه انداز         ” توجه به اينكه اگر اين داستان واقعا      

در قطعاتي كه خورني از منابع مردمي استفاده كرده است بايد بـا دقـت               . موفق به تفسير آن شده است     
تشخيص دهيم كدام مردمي است و كدام از طرف وي بعنوان تفسير يـا تكميـل منبـع مردمـي افـزوده             

  . مي شود سوء تفاهم بازبدون آن راه براي پيدايش. شده است
 و شامل تاريخ جامع اين ملـت  از منابع گوناگون خارجي ياد شده هيچيك ويژه ارمنيان يا ارمنستان 

تمام آنها در مكان هاي گوناگون دوره هاي مختلف و با روحيه اي متفاوت نوشـته شـده شـامل                    . نيست
 نيـز در آغـاز      خـورني . ر باره ارمنيان هـستند    آگاهي هاي اتفاقي پراكنده اي آنهم درست يا نادرست د         

 يا ميهن تو ادبياتي دارد؟ تـا بيـاري          …آيا در دسترس من كتابي موجود است      «: تاريخ خود مي نويسد   
را بـدون كاسـتي و نادرسـتي        ) نـسب نامـه اي    (آنها شايد مانند تاريخنگاران عبري، از آغاز تا زمان تـو            

ان آغاز نموده تا مبداء و سر آغاز ادامه دهم؟ ليكن با وجود دشـواري هـا مـن                   بنگارم، يا از تو و ديگر     
خورني نه اينكه منابع تاريخي بلكه تكه هاي نامنظمي در اختيار داشت كه بايـد               ). I،  3(» آغاز مي كنم  

جـداول موثـق    پـر مـسئوليت   و در هنگام انجام اين كار. آنها را كنار هم نهاده تنظيم و تكميل مي كرد 
وقايعنگاري و فهرست ترتيبي پادشاهان را در دسترس نداشت، اين فهرسـت هـا را نيـز خـود بايـد بـر                       

  . اساس تكه هاي مذكور و با حدس و گمان تنظيم مي كرد
بـدين  .  بعلت فقدان منابع موثق بر خالف ميل خود نادرستي هاي بزرگ مرتكب مـي شـود      خورني

، ، زنـون  ، وانـون  ، اراتـو  ، آريـوبرزن   آرتاشـس  -هان يك دوه دويـست سـاله ارمنـستان        سان او از پادشا   
ياد .) م169 -م.پ35 (، آكمنيدا، سويموس  ، پارتاماسپات ، پارتاماسير )اول( تيرداد ، رادامسيت، مهرداد

نمي كند و اين دوره را با نام پادشاهان ديگر پر مي كند كه براي تاريخنويسان خـارجي ناشـناخته انـد                
، ، تيـران )دوم(، آرتـاوازد )دوم( آرتاشـس ،نـد ، يروا، سـاناتروك )بـي نـام  (مانند آرشام، آبكار، آنانون 

 همچنين خورني دستگيري كراسوس را به آرتاشس اول نسبت مي دهـد، گـر چـه مـي                   -)سوم(تيگران
گواهي متفق چهار نگارنـده و سـخنور   . ت داده اند نسبداند كه نگارندگان ديگر اين امر را به كوروش        

  به او ديكته كرده و يا مي توان گفت، مجبور ساخته است تا اين رويداد را به آرتاشـس ارمنـي                     يوناني
 گواهي وسفوسچنانكه ي.  به كوروش، آرتاشس اتالق مي كنندنسبت دهد؛ او نمي دانست كه يونانيان    

آرتاشس مـي    [، فرزند او كوروش كه يونانيان وي را آرتاكسركس        پس از مرگ خشايارشا   «(مي دهد   
امـا از    را پادشـاه ارمنيـان مـي گردانـد            آبگار او بر پايه يك منبع آشوري     ). »نامند، جانشين وي گشت   

 نـام پادشـاه   آرشاما يا آشامالقب او، اوشاما كه به معني سرمه اي است و در نزد مترجم ارمني بصورت  
كـه در منبـع خـورني يافـت شـده اسـت، مطلـب           » آبگـار آرشـاما   «جديد پديد مي آيد، زيرا از سخن        

” آگاهي خورني در باره تيگران بزرگ تماما   . اماديگري نمي توان استنباط نمود مگر آبگار فرزند آرش        
گرفته شده است، اما او در مورد تيگران همين اندازه بطور سطحي نوشته اسـت               ) يوسفوس (از يوسف 

 يا شام تماس داشته اسـت، امـا در مـورد كارهـاي او در ديگـر جاهـا هـيچ                      كه تيگران با سرزمين يهود    
بدين دليل نوشته خورني در مورد تيگران بزرگ، مشهورترين پادشاه ارمنستان           . ده است مطلبي ياد نكر  
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ناقص و مختصر است و حتي خورني گويا با گونه اي بي تفاوتي يا ضديت به اين پادشـاه مـي نگـرد،                       
 سـازش كنـد، در       سپرد تا با آنـان صـلح و        شايد بدين علت كه بنابه نظر خورني او رياست را به پارتيان           

  .صورتي كه اين امر درست نيست
از اينگونه نادرستي ها و سوء تفاهم ها بسياري نمونه هاي ديگر مي تـوان يـاد كـرد كـه بـه  علـل                          

بعلت عدم وجود يا كاستي منابع، نامشخص يا ناردست بـودن منـابع             : گوناگون قابل توجيه اند از جمله     
ارهاي يك پادشاه را به پادشاه ديگر نسبت مـي دهـد در حاليكـه نـام هـاي                    ك كه در اثر اين ها خورني     

 و خـارجي موجـود بـود و سـرانجام در اثـر ديـدگاه                گوناگوني براي آن شخص نزد مـورخين ارمنـي        
  .انتقادي خورني نسبت به منابع

 بزرگ در عين حال نسبت به  تيگران با نظري ساده و ناقص بر تاريخبدين سان مي بينيم كه خورني   
 با ستايش و تمجيد افراطي رفتار مي كند و آباداني هاي او را با شگفتي تـشريح مـي             تيگران يروانديان 

، گلتسر، آبغيان(و آن تمام اموري است كه به تيگران بزرگ تعلق دارند و پژوهشگران ). I ،24(نمايد 
) كـه وجـود نـدارد     ( اول   بخشي از كارهايي كه خورني به آرتاشس      . نيز به اثبات رسانده اند    ) مانانديان

ضـرب سـكه بنـام        ،  نسبت مي دهد، به تيگران كبير تعلق دارند يعني دريافت مقام سـروري از پارتيـان               
). پادشـاه آترپاتكـان    (، ازدواج دخترش با مهـرداد      به ارمنستان  غيرخود، انتقال بت هايي از آسياسي ص      

بخش ديگر كارهاي اين آرتاشس نيز، پيروزي هاي بزرگ، پر كردن دريـا از كـشتي، كـشته شـدن در      
 خـورني تيـرداد   .  مربوطنـد  140 به مهرداد پـونتي    )خودكشي(ديار غربت به علت بروز شورش در سپاه         

 رفتـه باشـكوه تمـام تـاج پادشـاهي            بـه روم   اول را كه بر اساس توافق موجود ميان پارتيـان و روميـان            
ه در صورتي كه او به تيـرداد سـوم قبـول كننـد            . ارمنستان را از دست نرون دريافت نمود، نمي شناسد        

، 141رفتن او به روم نزد كـستانديانوس      ” مثال.  كارهايي نسبت مي دهد كه به اولي تعلق دارند          مسيحيت،
كه در واقع پرستشگاه دوران بت پرسـتي بـوده توسـط            ( براي خواهرش خسرودخت     ساختن دژ گارني  

) اول(، كـه تيـرداد   )II ،85(، جنـگ بـا باسـيليان    )معماران فرا خوانده شده از روم ساخته شـده اسـت        
آرتاشس دوم كه خورني كارهايش را بر اسـاس آوازهـاي   . بزحمت توانست از آن جان سالم بدر آورد       

                                                           
١٤٠ ‐ Mithridates Eupator of Pontus . و واقـع در  ني در همـسايگي ارمنـستان   سرزميني باستا يا پونتوسپونت 

بـسركردگي  . م. پ٦٤ تـا  ٣٠١‐٢پادشاهي پونت در سالهاي    . مستقل شد . م. پ ١‐٤ساحل درياي سياه است كه در سده هاي         
ايـن  .  بـود  ، آنگاه سينوپ  از شهر آماسيا  پايتخت آن در آغ   .  مي رساند پديد آمد     كه نسبت خود را به داريوش      يك خاندان پارسي  

نيرومنـد تـرين دوران     . حكومت دست به يك رشته فعاليت هاي نظامي در برابر همسايه هاي خود زد اما بطور كلي ناكام ماند                  
 بزرگ پادشاه ارمنستان پيمان بست و دختـرش را بـه   بود كه با تيگران   ) نجيب زاده ( چهارم مشهور به اوپاتور      مربوط به مهرداد  

  ).گرمانيك. ا(همسري وي در آورد
زيرا چند سطر بـاالتر اشـاره       .) م٧٨‐٦٤پادشاهي  ( سوم نزد كستانديانوس مطرح بوده است و نه تيرداد اول             رفتن تيرداد  ‐ ١٤١

باقي مانـده  » پيمان نامه«البته بايد گفت كه يك سند تاريخي بنام . ن رفت و تاج خود را از او گرفت   شد كه تيرداد اول نزد نرو     
 مـروج    روشـنگر   مي باشد و بنا بـر پايـه آن تيـرداد همـراه گريگـور               است كه در واقع پيمان تيرداد و كستانديانوس قيصر روم         

بررسي تاريخ نشان مي دهد كه اين سنه ساختگي بـوده  .  رفت و در آنجا آن را امضاء كرد به قسطنطنيه  ستانمسيحيت در ارمن  
  ).گرمانيك. ا( جعل شده است١٢‐١٣در سده هاي 
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 يـاد شـده     يروانـد . مردمي به نيكي ياد مي كند به گمان پژوهشگران كنـوني همـان تيـرداد اول اسـت                 
  .  است مورد نظر نگارندگان خارجي 142توسط خورني همان راداميست

 يعني منبع خود، بويژه قابل يـادآوري اسـت كـه البتـه بـه                 در قبال تاريخ پاوستوس    نگرش خورني 
كتاب پاوسـتوس   . همان علت وي بعنوان متقلب تاريخ پاوستوس ناحق مورد نكوهش قرار گرفته است            

دمـي اسـت كـه در آن عنـصرهاي          حديث شگفت انگيز و عالي از مجموعه خاطرات تـذهيب شـده مر            
خورني كـه تـاريخ مـي نوشـت سـعي كـرده اسـت در روايـات                  . تاريخي و افسانه اي به هم آميخته اند       

پاوستوس عناصر تاريخ را از افسانه ها جدا سازد؛ لذا هسته تاريخي در نزد هر دو آنان يكي اما شرايط                    
 143 پاوستوس تعريف مي كند كه تيريت.حال چند نمونه يادآور مي شويم. و موارد آنها متفاوت است

 گنل را مورد تهمت و افترا قرار مـي          146 دل مي بندد و در نزد پادشاه ارشاك        145 زن گنل  144به پارانزم 
 نـزد سـپاه    آنگاه كـه گنـل همـراه پـارانزم     دهد، لذا آرشاك با نيرنگ و ريا او را نزد خود مي خواند،            

پارانزم بسوي كليـسا مـي      . پادشاه مي رسد، آرشاك دژخيمي مي فرستد تا سر گنل را از تن جدا سازد              
شتابد جايي كه جاثليق نرسس مشغول عبادت بود و از او التماس مـي كنـد تـا بـي درنـگ شـوهر بـي                          

شاه برسد و انقـضاي     او فكر نمي كرد تا نزد       . نرسس نيز بالفاصله نزد شاه مي شتابد      . گناهش را برهاند  
چنين هم مي شـود، هنگـامي كـه جـاثليق در            . حكم را از او بخواهد، دژخيم كارش را تمام كرده باشد          

برابر شاه ايستاده بود، دژخيم داخل شده انجام فرمان را گزارش مي دهد سپس شـاه دسـتور مـي دهـد                      
 دهند در حالي كه همه مي دانستند كه  مجلس سوگواري ترتيببراي مرگ گنل سردار بزرگ اشكاني    

پارانزم هنگام سوگواري برسم آن زمان لباسـهايش را پـاره پـاره       . خود پادشاه عامل قتل وي بوده است      
تيريت صحنه را مي بينـد و بـا عـدم توانـايي در اداره اميـال                 . مي كند و سينه هايش نمايان مي گردند       

آيا خـورني مـي     . …تد و از او خواستگاري مي كند      شهوانيش شخصي را نزد پارانزم سوگوار مي فرس       
 خوبي كرده كه باور نكرده است و انگيزه دلدادگي كـشته         توانست اين رويدادها را باور كند؟ او كار       

شدن گنل را بكلي از تاريخ خود حذف كرده است و اين قتل را با انگيزه هـاي طبيعـي توجيـه كـرده                        
 جنگ در گرفته اسـت؛ شـاپور از پادشـاه آرشـاك              و پارسيان  يان يونانيان م: حال نمونه اي ديگر   . است

 به صحنه كارزار مـي   ماميكنيان به رهبري سپهساالر واساككمك مي خواهد آرشاك با سپاه ارمنستان    
ارمنيـان بـي درنـگ بـه     . اردو زده بودند لـيكن ايرانيـان هنـوز نرسـيده بودنـد     شتابد جايي كه يونانيان  

                                                           
١٤٢ ‐ radamist     كـه بـه    ) گرجـستان ( و فرزند پارسامان شاه ايبريا       ٥١‐٥٣اي   ميان ساله   پادشاه دست نشانده در ارمنستان

 به گرجستان    اول اشكاني   با ناتواني در برابر تيرداد     ٥٢وي در سال    .  و رومي بر تخت شاهي دست يافت       كمك نيروهاي گرجي  
  ).گرمانيك. ا( گشت نمود اما از ارمنيان شكست خورد و بار ديگر به گرجستان پناه بردگريخت و در غياب تيرداد سعي در باز

١٤٣ ‐ tiritگرمانيك. ا( دوم پادشاه ارمنستان برادر زاده آرشاك(.  
١٤٤ ‐ parandzemگرمانيك. ا( از او زاده شد دوم در آمد و شاهزاده پاپ وي به همسري آرشاك كه پس از قتل زن گنل.(  
١٤٥ ‐ gnelگرمانيك. ا( دوم پادشاه ارمنستان برادر زاده آرشاك(.  
١٤٦ ‐ arshak  چـون   ايرانكه با نيرنگ شاپور دوم پادشاه ساساني) ٣٥٠ ‐٣٦٨ ( از دودمان اشكانيان ارمني پادشاه ارمنستان 

ستگير و در دژ  دعوت مي كند و با نيرنگ و حيله شاه ارمن را ددر چيرگي بر او ناتوان مي شود وي را براي مذاكره به تيسفون          
  ).گرمانيك. ا.( خوزستان زنداني مي نمايد كه او نيز در اثر شكنجه در همان جا چشم از جهان فرو مي بنددآنهوش
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آنگاه شاپور سر مي رسـد و همـه كارهـا را انجـام              . يونانيان حمله كرده تا آخرين نفرشان را مي كشند        
 پـاداش دهـد، نيـز تـصميم مـي گيـرد دختـرش را بـه                  شده مي يابد و بر آن مي شود به بزرگان ارمني          

از آنجـا كـه   .  به وي اعطـا نمايـد  زدواج آرشاك در آورده سرزمين هاي پهناوري از ارمنستان تا ايران      ا
پيشتر با پارانزم بيوه ازدواج كرده بود، آندوك پـدر او بـا احـساس اينكـه ازدواج آرشـاك بـا دختـر                        

 و ارمن رشـوه مـي دهـد و          شاپور موقعيت دخترش را متزلزل خواهد نمود به بسياري از بزرگان پارس           
اينان نزد آرشاك رفته بعنوان اينكه رازي را مي خواهند فاش كنند به او مي گويند كه پادشاه شـاپور                    

 سـال مـدام ده هـا     30قصد جانش را كرده است و آرشاك با سپاه خود كه سپاه يونانيان و پـس از آن                   
ن بار چاره اي نمي يابد جز اينكه شبانگاه با بـاقي گـذاردن      ميليون سپاه پارس را نيز نابود كرده بود، اي        

شاپور يك نفر را بـه تعقيـب او فرسـتاده از وي دعـوت بـه                 . خيمه ها و وسايلش از نزد شاپور بگريزد       
 ساله آغاز مـي گـردد و در طـول    34 تا 30بازگشت مي نمايد اما آرشاك نمي پذيرد، بدين علت نبرد         

.  بـا سـپاهي گـران و گـاه چهـار ميليـوني مـي رسـند                  آرزروني  به رهبري مهروژان   آن سرداران پارسي  
ارمنيان تمام آنان را تا آخرين نفر نابود مي كنند اما هر بار مهروژان مفسد به نحوي با اسب فـرار مـي                       

د و از ادامه جنگ سرباز مـي زننـد و           سرانجام ناخارارهاي ارمني از كشتن پارسيان خسته مي شون        . كند
آرشاك خواه نا خـواه مـي رود و در دربـار    . شاپور نيز با فرستادن نامه آرشاك را نزد خود مي خواند   

شاپور بر آن مي شود او را دوباره به ارمنستان بفرسـتد امـا دو دل                . ايران بسيار متواضع ظاهر مي شود     
طالع بينان به او توصيه مي كننـد        . ر دست به شورش بزند    مي شود كه شايد با بازگشت به ميهن بار ديگ         

تا دستور دهد مقدار خاك و آب از ارمنستان بياورند و روي نيمي از كف زمـين بريزنـد و رويـش از                       
آن آب بپاشند، اما نيمه ديگر را به حال طبيعي باقي گذارنـد، آنگـاه آرشـاك را در ايـن دو مكـان بـه                          

شاپور نيز چنين عمل مـي كنـد و   . رشاك چه واكنشي نشان مي دهدگردش دعوت كنند و ببينند كه آ    
من تـو را دوسـت مـي        «: او روي خاك ايران از آرشاك مي پرسد       . با آرشاك به قدم زني مي پردازد      

داشتم، مي خواستم دخترم را به ازدواج تو در آورم چرا از نزد من گريختي و باعـث آن همـه كـشتار                       
ر نزد تو گناهكـارم، دشـمنانم مـرا ترسـاندند و باعـث گريـز مـن                  د«: آرشاك پاسخ مي دهد   . »شدي؟
شاپور او را روي خاك ارمنستان مي آورد، آرشاك سخنش را تغيير مي دهـد، شـروع بـه                   . ».…شدند

بار ديگر وي را به نيمه ايراني مي برد و آرشاك از كـردار              . الف زني كرده شاپور را تهديد مي نمايد       
ر روي خاك ارمنستان ، گستاخي و جسارت آرشاك حدو مـرزي نمـي              دگر با . خود پشيمان مي گردد   

شاپور اين آزمايش را از بامدادان تا شامگاهان ادامه مي دهـد و آرشـاك هـر بـار روي خـاك                      . شناسد
ايران متزلزل و متواضع و فرمانبردار مي گردد اما روي خاك ارمنستان بـه گـستاخي و خودسـتايي و                    

 همه چيز روشن مي گردد اما مي خواهد در حـضور گواهـان نيـز ايـن                  براي شاپور . تهديد مي پردازد  
در (شب هنگام صرف شام براي آرشاك تختي پايين تر از همه آماده مي كنند . آزمايش را تكرار كند  

و ) صورتي كه رسم و عادت چنين بود كه پادشاهان ايـران و ارمنـستان روي يـك تخـت مـي نشـستند         
” آرشـاك مـي نـشيند، موقتـا       . ارمنستان آورده بودنـد مـي ريزنـد       روي كف زمين خاك و آبي كه از         

 مي ماند، ناگهان از جا برمي خيزد و در برابر تمـام حاضـران بـا صـداي بلنـد شـاپور را                        ساكت و آرام  
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بگذار من بنشينم، آنجا متعلق به ما اشـكانيان اسـت كـه تـو تـصرف      ! از آنجا بلند شو«: خطاب مي كند  
 را از تو خواهم گرفت؛ شما، نـوكران حـاال            گردم انتقام مرگ اردوان    اني كه به ميهن باز    كرده اي، زم  

همه چيز تمام و كامل اسـت؛ زنجيرهـايي مـي آورنـد و بـه گـردن       . »براي سرورانتان سرور شده ايد؟    
.  مي برند و تا ابـد در حـبس بمانـد   147آرشاك مي اندازند؛ پاها و دستانش را مي بندند و به دژ آنهوش     

اين يك داستان زيباست انسان تـشريح و توصـيف هنـري پاوسـتوس را بـا لـذت مـي خوانـد و در آن                       
حاالت روحي يك فرد در ميهن، در هنگام آزادي و در غربت، در شرايط وابستگي بـه ديگـري نـشان                     

باور نمود؟ خورني باور نكـرده اسـت و حـق           ولي آيا اين تاريخ است و مي توان آن را           . داده مي شود  
 توجيه منطقي و تا حدي توام       دارد، او براي عزيمت آرشاك به ايران و زنداني شدن او در دژ آنهوش             

را محكـوم مـي     ) صـغير  (148 كوتـاك  خورني در جايي ديگر با سخنان شديد خسرو       . با احتماالت دارد  
مردانگي و دالوري و يادگار نيك بجا گذاشتن بي تفاوت بوده عمر را بـا شـكار و   كند كه او نسبت به    

در ) III، 8(تفريح گذرانده بود و بدين علت نيز جنگلي غرس نموده بود تا شكار خود را افزايش دهد            
خـورني در اينجـا نيـز سـتايش         . حالي كه پاوستوس خسرو را دلير و آباد كننده جهان لقب داده اسـت             

 را ناديده گرفته بر كارهاي خسرو توجه نموده كه در همان اثر پاوستوس از آنهـا سـخن بـه                     پاوستوس
خورني در جاهاي ديگر نيز نشان مي دهد كه با منابع بطور انتقادي برخـورد كـرده و    . ميان آمده است  

 مـي   او با سـخن رانـدن در بـاره خـسرو پـدر تيـرداد              . بدون قائل شدن تفاوت از آنها استفاده نمي كند        
 سكوبا، تاريخ تعقيب و آزارهاي كليسا را نوشـته و در آن ذكـر مـي كنـد كـه در                      پرمليانوس«: نويسد

سرزمين ما نيز افراد بسياري توسط خسرو به شهادت رسيده اند ولي از آنجا كه با صداقت و شـيوه اي                     
لذا ما نيازي بـه تكـرار آن        . هادت را ياد آور مي شود     درست نقل نمي كند، نه نام شهيدان و نه مكان ش          

اما با موثق دانستن آنچه كه او در مورد رويدادهاي پس از مرگ خـسرو تـا پادشـاهي تيـرداد         . نديديم
                                                           

چنين » فراموشخانه و فراماسونري در ايران« از جلد نخست ٤٩٥اسماعيل رائين در صفحه  .  اين دژ يا قلعه داستاني دارد      ‐ ١٤٧
.  بـوده نخستين باري كه در زبان ايرانيان نام فراموشخانه و فراموشي پيدا شده در دوران سلطنت شاهان ساسـاني      «: مي نويسد 

 مخـوف تـرين     …شاپور دوم پادشاه ساساني زنداني در خوزستان داشته كه بنام فراموشخانه و قلعه فراموشي ناميده مـي شـد                  
 در آن ايام وجود داشته در قلعه فراموشخانه بوده كه بنا به ادعاي پروفسور آرتور كريستن سن زنـدان گليگـرد و يـا                         زنداني كه 

يـا قلعـه فراموشـي نيـز مـي      ) انوشـبرد (اين زندان كه مي توان آنرا شبيه قلعه باستيل فرانسه دانست بنام . اندميشن نام داشت  
بـه  ” برد“ به معني فراموشي يا از حالت هوشياري خارج شدن و يا فراموش شده و           نهوش در ارمني  برد كه آ   + انهوش(خواندند  

كسي كه در اين محل زنداني مي شد هيچكس حق نداشت نام زندان يـا زنـداني را بزبـان                    ) گرمانيك.  ا ‐معني قلعه مي باشد   
  در باره مرگ آرشـاك      بوزاند پاوستوس.  كشته شده يا بسرنوشت زنداني مبتال مي شد        زيرا در غير اينصورت بالفاصله    . …آورد

نام داشت و امير يكي از واليـات ارمنـستان          » درقسمت«خواجه سرايي كه    «:  در قلعه فراموشخانه مي نويسد     پادشاه ارمنستان 
هر چه از من خواهي     : شاپور به پاس اين خدمت او فرمود      .  شاپور دوم را از مرگ نجات داد        در يكي از جنگ ها با كوشانيان       بود

پس اجازه خواست كه يك روز به قلعه فراموشـخانه بـه ديـدن    . بخواه و وعده داد كه مطلوب او هر چه باشد اجابت خواهد شد  
شاپور به او جواب مي دهد كـه اجابـت ايـن            . نسبت به او بجاي آورد و بوسيله موسيقي او را شاد گرداند           آرشاك برود تا احترام     

 با وجود ايـن     …را بزبان رانده اي جان خود را بخطر انداخته اي           ) قلعه فراموشي (چون نام انوشبرد    . مسئول بسيار دشوار است   
  ).گرمانيك. ا. ( شد به قلعه فراموشي برودشاپور مي پذيرد و او اولين و آخرين خارجي است كه موفق

١٤٨ ‐khosrov- k’otak’از حـدود   از دودمان اشكانيان ارمنيپادشاه ارمنستان) ٣٣٨تولد؟ مرگ( صغير يا كوتاه  يا خسرو 
  ).گرمانيك. ا ( بزرگ يا تيرداد سومجانشين تيرداد. م٣٣٠سال 
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او در مورد خاندان هاي بي نام و نشان ناخـارار           ). II، 75(» برايت تكرار مي كنم   ” مي نويسد، مختصرا  
 سوم مي نويسد كه بخشي را بنام ذكر نمي كند زيرا برايش  زمان تيگرانيا شاهزادگان مستقر  شده در    

ناشناخته اند و نيز بخاطر اينكه از دشواري كار اجتناب مي ورزد بويژه اينكه عدم موثق بودن بـسياري              
در زمـان   لذا ما در باره خاندان هـاي ناخـاراري مـستقر شـده              «: از آنان كل مساله را زير سوال مي برد        

 مـا از سـخنان اضـافي و         …تيگران آخر چيزي نمي نويسيم با وجود اينكه تو بارها التماس كرده باشي            
از .  از صداقت و درستي پيـروي كـرديم        …پيچيده و از هر گونه كار و گمان غير موثق پرهيز كرديم           

اضافي نكن تـا كـل   اكنون نيز همچون بارهاي پيش از تو التماس مي كنم ما را مجبور به نوشتن مطالب  
تاريخ ما به اثري بي فايده و پوچ بدل نگردد زيرا كه بتساوي هم براي تو و هـم بـراي مـن مخـاطراتي                         

  ).II ،64(» دارد
 در قبال منابع چقدر دقيـق و محتـاط اسـت و بـا چـه      تمام اين مطالب گواه بر اين است كه خورني       

ي بندد و چقدر منبـع خـود را مـورد بررسـي دقيـق قـرار داده                  شيوه انتقادي و گزينشي آنها را بكار م       
آنگونه كه ” اشتباهات آنها را توسط آگاهي هاي ديگر و قابل دسترس برايش تصحيح مي كند و يا اقال 

بعلـت سـوء    ” با اين وصف اگر او اشتباهي نيز مرتكب مي شود اصـال           . برايش محتمل تر بنظر مي رسد     
ه او نتوانسته نادرستي آنها را تشخيص دهد و يا از علـل ديگـري كـه در                  نظر نيست بلكه يا از منابعي ك      

  . فوق ذكر آنها رفت ناشي شده است
  

   و اهميت آنويژگي هاي تاريخ خورني
ده، اگـر    باسـتان بـو     ده ها قرن بعنوان تنها منبع مشهور در مورد تاريخ ارمنـستان            اگر تاريخ خورني  

تمام تاريخنويسان بعدي تاريخ او را بعنوان الهام و پيغام براي خود پذيرفته اند و هيچيك از آنان براي                   
 را بنويـسد، علـت آن تنهـا در ويژگـي هـاي مـشخص                بار دوم سعي نكرده است تاريخ باسـتاني ارمنـي         

او مي باشد و مورخ توسط آنها بـر تمـام           خورني نهفته است كه نتيجه نبوغ ذاتي و آمادگي همه جانبه            
  .با اين ويژگي ها آشنا مي شويم. تاريخنويسان پس از خود رجحان و برتري دارد

اين .  نخستين كسي بودكه تاريخ ملت خود را از آغاز تا زمان خود به رشته تحرير در آورد      خورني
ته يك ملت؛ اين يك شناسنامه بـراي ملـت          گذش» از نيستي به هستي رهنمون گشتن     «اثري است جهت    

او بـا ارتبـاط قايـل شـدن     . ارمن بود كه تا آن زمان نمي دانست كيست و از كجا سرچشمه گرفته است             
 بـراي ملـت      و با اعتقاد به انشعاب آن از قوم يافث         ميان سرآغاز و سرچشمه ملت ارمن و كتاب مقدس        

 از  او بـا انتـساب ارمنيـان بـه هايـك          .  جا و مكاني واال در ميان ديگر ملت هاي كهن فراهم نمود            ارمني
 مـستبد،   بعنوان عاشق آزادي و قاتل بعل     ) تيتان( با تشريح اين كمانگير عظيم الجثه        149زمان ساختن برج  

درست اسـت كـه ايـن داسـتان بـر پايـه       . بيت نمودارمنيان را با اصل و منشاء خود قرين افتخار و محبو    

                                                           
  ).گرمانيك. ا  (١١نگاه كنيد به سفر و پيدايي باب .  اشاره به ساختن برج پس از توفان نوح‐ ١٤٩
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افسانه قرار دارد، اما كدام ملت بوده است كه تاريخ كهـن و منـشاء آن آميختـه بـه افـسانه هـا نباشـد؟         
.  يعني رمولوس با پستان گرگ بزرگ شده اولين كارش كـشتن بـرادر همـشيرش بـود                 پيشواي روميان 

 يافت كه پدرش دوكاليون از زمين بلند مي كرد و به پـشت    ان از سنگ هايي پيدايش     پيشواي هلني  هلن
جزئيات افسانه اي تا وقايعنگـاري افـسانه اي،   «:  محقق نامدار مي گويدنيكالي مار. سرش مي انداخت 

دمي هستند، هر قدر هـم      غاز پيدايش هر روايت ملي اصيل مر       ويژگي هاي اجتناب ناپذيري در مورد آ      
  .»كه بر پايه روايات درست و بالشك قومي بنا شده باشند

 براي اين اثر بيش از چهل منبع مورد استفاده قرا مي دهد ، هم براي گـردآوري مطالـب و                     خورني
 داده اسـت    او تا اندازه اي منابع را مورد اسـتفاده قـرار          . هم توصيف ها، واژه ها و داوري هاي قاطعانه        

اما شمار منابع مورد استفاده همانقدر      .  پيش و پس از او بكار نبرده است        كه هيچ نگارنده باستاني ارمني    
اهميت دارد كه درك سريع نگارنده مي تواند مهم باشد و او توانسته است آگاهي يـا حتـي جملـه بـي            

  .ردنشان مبهم يك نگارنده را توسط آن پذيرفته و بكار بب
 نخستين و تنها فردي بود كه روايات شفاهي ملي را بعنـوان             بايد يادآور شد كه خورني    ” مخصوصا

اينگونه روايات  . منابع تاريخ مود تمجيد قرار داد و اين روايات را از جانب خود تفسير و تكميل نمود                
ر مي گرفتند و البته ارزش آنها تنهـا در  يا افسانه هاي دوران باستان مورد بي اعتنايي و بي احترامي قرا  

اما خورني كه در سده پنجم ميالدي ايـن گنجينـه را مـورد              . نيمه هاي سده نوزدهم براي ما شناخته شد       
ستايش قرار داده بعنوان منبع تاريخي استفاده كرده است خود گواه بر اين است كه او از نظر قـدرت                    

منتقدان اكنون به او خرده مي گيرند كه همـه منـابع را             . فكر و انديشه چهره اي بزرگ بشمار مي رود        
ذكر نكردن منابع رسم و عادت عمومي نگارندگان كهن    . ذكر نكرده؛ اما اين انتقاد درست و بجا نيست        

  . بوده است، خورني يك استثناء مي باشدارمني
ود، هــر رويــداد معــروف را ســعي كــرد بــا  وقايعنگــاري را در ادبيــات تــاريخي وارد نمــخــورني

او براي وقايعنگاري آنقدر اهميت قايل مـي       . وقايعنگاري و برخي اوقات هم با تقارن زماني توام نمايد         
  ). II ،82(» هيچ تاريخي بدون وقايعنگاري موثق نيست«: شود كه مي گويد

خنگـاران پـس از او اثـر        اين جمله كه توسط چنين مرد نامداري بيان گرديد، آنقـدر بـر روي تاري              
گذاشته است كه آنان كوشيده اند در باره رويدادها و دوره هـاي حكـومتي ارقـام وقايعنگارانـه ارائـه                

  .دهند
نيز يك رشته ويژگـي هـاي درون،        .  را تشكيل مي دهند    اين ويژگي ها جنبه بيروني تاريخ خورني      

 و تاريخش با ايـن هـا   ي تاريخي و راجع به ملت ارمنينظر نگارنده نسبت به منابع تاريخي، شخصيت ها      
  .در اين بخش ترقي عظيم فكري خورني و روحيه انتقادي او بيشتر مشهود مي گردد. مطابقت مي يابند
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ز  است كه بر اساس آن معتقد است خدايان دوران بت پرستي در آغا150او پيرو فلسفه يوهمريستي
 بـر اسـاس ايـن      افراد مشهوري بوده اند و بعدها در روايات مردمي تبديل به خدايان گشته اند خـورني               

ايان ملل   را دگر بار تبديل به انسان مي كند كه خد           و واهاگن  ، آرا ، شاميرام ، هايك طرز فكر خود بعل   
 را نيز به انسان      و آرتاوازد   بيوراسب ، آژدهاك 151 آنگغ با همين اصول او تورك    .  هستند بابلي و ارمني  

او براي مـوارد افـسانه اي       . سانه اي هستند  هاي معمولي تبديل مي نمايد در حاليكه قهرمانان يا ارواح اف          
بـدين ترتيـب بـا ذكـر افـسانه هـاي بـاور              . يا غير قابل باور سعي مي كند توضيح و توجيه طبيعي بيابد           

نكردني در مورد تورك، از جانب خود، متوجه مي شود كـه او از نيـروي واالتـري برخـوردار بـوده                      
  پس از تعريـف نيـروي جـادوئي چـشمان يروانـد            )II  ،8(است لذا چنين احاديثي را توصيف مي كند         

و دسـتگيري   . (توضيح مي دهد كه، اين دروغ و افسانه است، يا گونه اي قدرت شـيطاني داشـته اسـت                  
 تفسير مي كند، كه افسانه اي عموميت        آرتاوازد را توسط دليران بعنوان عاقبت نفرين پدرش آرتاشس        

لمللي با واريانت هاي گوناگون است، ليكن از طرف خود يك توضيح طبيعي روشن ارائـه      يافته و بين ا   
مي دهد؛ به هنگام شكار ماليخوليا بر آرتاوازد چيره مي شود و او همراه اسبش سقوط نموده در چاهي      

  ).II ،11(عميق مي افتد و ناپديد مي گردد 
ت را در تاريخ خود جاي نمي دهد و به معجزات موجود          معجزا اين پديده چشمگير نيز كه خورني     

ايـن ويژگـي   . در منابع خود نيز بعنوان پديده هاي طبيعـي مـي نگـرد، بيـانگر همـان ديـدگاه او اسـت            
اكنـون يـك نمونـه ذكـر     . بخصوص از اين نظر مهم است كه خورني خود شخصي معتقد و پارسا بـود      

 بفرمان قيصر باسيل به همراه هفتاد تن به جزيره اي        د كه نرسس بزرگ    تعريف مي كن   پاوستوس. كنيم
متروك تبعيد گرديد، جايي كه نه گياهي بود و نه ريشه اي، بلكه تنها صخره و شن، تا تبعيـد شـدگان                      

زانو نرسس بزرگ دوستانش را دلداري و تشويق نموده، آنگاه پيشنهاد مي كند تا              . از گرسنگي بميرند  
در آن هنگام دريا به مقدار زيادي ماهي و چوب به ساحل مي ريزد، چوب خـود بخـود   . زده دعا كنند  

 سال بـر روي ايـن       9بدين ترتيب   . آتش مي گيرد، ماهي ها را كباب كرده آنان نيز آنها را مي خورند             
 داشـت   خورني كه ايـن داسـتان پاوسـتوس را مـد نظـر            ). IV  ،90پاوستوس  (جزيره زندگي مي كنند     

  .بطريق زير آن را تعريف مي كند
نجات يافتگان از دست امواج خروشان در اين بحران باقي نماندند؛ آنان ريشه و ماهي هايي را مـي               

 بـاز ). III ،30(خوردند كه بفرمان خداوند دريا به ساحل مي ريخت؛ بدين سان آنان هشت ماه زيستند              
هر چيزي بطور طبيعـي     .  نيست بچشم مي خورد اما معجزه اي در كار       هم در اين جا تدبير  رحمت الهي         

بنابراين خدا ماوراءالطبيعه را كه با مسير درست تاريخ مطابقت نـدارد، رد مـي            . و امكان پذير مي باشد    
 قايل مي شود و تعريف مي كند      ماشتوتس او تنها استثناء را در مورد مجتهد عزيز خود، مسروپ         . كند

                                                           
سـتان   باكه مي گويد خدايان افسانه هـاي يونـان  ) Huhemerus( نظر به فيلسوف دانشمند سيسيلي بنام يوهمروس      ‐ ١٥٠
  ).گرمانيك. ا. (آنان را خدا دانسته اند” افراد قهرمان بشري بوده اند و مردم برايشان مقام خدايي قايل بوده اند و تدريجا” اصال
١٥١ ‐ tork-angegh   



  ٤٠  

 بـه   كه بر روي تابوت او چليپائي نـوراني پديـدار گرديـد و در هنگـام انتقـال جـسد او از واغارشـاباد                       
 هم عصر خود نمي كنـد  به گواهي كوريون» معجزه«ولي او براي گنجاندن اين   . اُشاكان ديده مي شد   

  .گران را نيز جويا مي شودبلكه تأييد دي
.  علم، هنر، تاريخنگاري و بطور كلي روشنگري را بنحو عالي مورد ستايش قرار مـي دهـد                 خورني

او مي گويد، انسان به موجب تمثيل خداوندي خلق گرديده است امـا ويژگـي اصـلي انـسان، انديـشه                     
پيروي از علم و دانش ترقي مي دهد، سزاوار  ورزي او مي باشد و كسي كه انديشه ورزي و تعقل را با              

 او با چنين داوري درست و منطقـي مـشوق خـود سـاهاك             ). I  ،1(و شايسته نام تمثيل خداوندي است       
 را به    را بدين سبب ستايش مي كند كه از كتابت و علوم پيروي كرده نگارش تاريخ ارمنيان                باگراتوني

 را مي ستايد زيرا وي علـوم را در          152 برادردوست وي به همين ترتيب بطلميوس    . او پيشنهاد كرده بود   
 قديس را كه پايه نيز ساهاك و مسروپ.  را تاسيس نمودمصر گسترش داده كتابخانه مشهور اسكندريه

 بودند مورد ستايش و تقدير قرار مي دهد در حاليكه پادشـاهان             شنگري در ارمنستان  گذاران بزرگ رو  
  .محروم از اين مزايا و نيكي ها را بي چيز، سبك انديش و وحشي مي انگارد

 را بـر علـوم   ونـان  بـوده مكتـب و دانـش ي       نماينده موثر و عالي تمـدن هلنـي در ارمنـستان           خورني
بـه زبـان كنـوني او پيـرو         . ناميـده اسـت   ” مادر يـا دايـه علـوم      “ برتر دانسته يونان را       و پارسي  آشوري

اين امر براي تاريخنگاري كـه در ارمنـستان زنـدگي مـي            . گسترش فرهنگ اروپايي در خاورزمين بود     
غرق در فرهنگ پارسي بود و خاندان پادشـاهي، خانـدان           ” زميني كه كال  كرد قابل توجه است، در سر     

خـود  . هاي ناخارار، همه زواياي زندگي مطـابق بـا راه و روش و سـليقه پارسـي را فـرا گرفتـه بودنـد                       
ه اوضـاع    آشنايي كامل داشته گر چه از آنها نفرت دارد اما بطور كلـي بـ               خورني به افسانه هاي پارسي    

آگاهانه بوده مطابق راه و روش قاطع       ”  دوستي خورني كامال   بنابراين هلن .  آگاه است  حاكم بر پارسيان  
 بعنـوان مـسيحياني در برابـر پارسـيان     و توانايي و نيروي فكري او است و نه تمايل صرف بـه يونانيـان       

 نيز مسيحي بودند و تماس بيشتري با ارمنيان داشتند ليكن خورني آنان را نيز رد مـي         آشوريان. مشرك
 چشم پوشي كند، چنانكه مطـابق       كند و مي كوشد تاثير و نفوذ آنان را در زمان پيدايي حروف ارمني             

 و بكمـك    ه سـاموس  نظر خورني، پيدايي حروف نه در شام و شهر ساموساد كه در يونـان و در جزيـر                 
در جـايي ديگـر او از       .  كه در آن جزيره منزوي گشته بود، صورت گرفتـه اسـت            153 يوناني روفينوس

  .عالمان آشوري بعنوان مردمي بي نام و نشان و حقير ياد مي كند
ارنده ناظر صـرف و بـي تفـاوت نيـست بلكـه              در توصيف رويدادها يا شخصيت ها يك نگ        خورني

او تنهـا بـه توصـيف       . با آنان مرتبط است و ايشان را مورد انتقاد يا ستايش قرار مي دهد             ” و قلبا ” روحا

                                                           
ملقب بـه محـب     .) م. پ ٢٨٥‐٢٤٦(دوم پادشاه مصر    ) Ptolemy(يا پتوله مي    ) ptolemaeos ( اشاره به بطلميوس   ‐ ١٥٢

 پشتيبان ادبيات و جهانداري ممتاز بود و دستور داد عهد عتيق را از عبري به يونـاني                ) philadelphus(االخ يا برادر دوست     
  ).گرمانيك. ا(است ) سبعينيه(ترجمه كنند و اين همان هفتاد كرد 

١٥٣ ‐ rufinusبه ارمني  heropanos) گرمانيك. ا.(  
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بنظر او تاريخ ترتيب و تنظيم صرف رويدادها نيـست، بلكـه كتـابي اسـت كـه در آن                    . بسنده نمي كند  
كتابي كه راهنماي زندگي خواننده باشـد و        . زيابي شوند كليه رويدادها بايد تفسير شده شخصيت ها ار       

او بـدين علـت روي      . او را بسمت پارسايي، نيكوكاري، دانش دوستي و ميهن دوسـتي رهنمـون گـردد              
شخصيت هاي تاريخي تأمل و مداقه مي كند و كارهايشان را مورد ارزيابي يا تمجيد و يا نكوهش قرار     

ادبيـات پيـروي نمـوده و دشـمنان مـيهن را رانـده انـد و بـراي                   افرادي كه از دانش و ترقـي        . مي دهد 
سرزمين خود پيروزي هايي به ارمغان آورده، نيكوكاري هاي سياسي و اقتـصادي انجـام داده و بطـور                   
كلي در جهت پيشرفت فكري، اقتصادي، سياسي و معنوي مردم كوشش نموده انـد از طـرف خـورني                   

يـاد جـاوداني آنـان در جهـان بـاقي مـي            «: نه قرار گرفته انـد    مورد ستايش و تمجيد بي شائبه و معقوال       
ايـشان فـاني زاده شـده يـاد خـود را             « ،»آنان پس از مرگ نيز به زندگي خود ادامه مي دهند          «،  »ماند

 مفيدي براي مـردم انجـام نمـي         برعكس، شخصيت هايي كه هيچگونه كار     . »جاودانه بجاي مي گذارند   
غفلت مي كنند و تنها براي خوشي خود زندگي مي كننـد مـورد              » ياد جاوداني «ن  دهند براي بجا نهاد   

 قرار مي گيرند مانند افراد عياش، وحشي، اسير شـكم، گـسترش دهنـده               نكوهش شديد و بحق خورني    
  . آشغالداني، بي فكر و بي شرم و جز اينها

.  طـرف و در عـين حـال خـود ويـژه و صـريح اسـت                  در ارزيابي هاي خود سختگير و بـي        خورني
نكوهش سخت چند پادشاه نشان مي دهد كه او از احساس هراسـناك جريحـه دار كـردن شـئون ملـي                      

او چيزي فراتر از اعتقادات خود نمي شناسد و آنگاه كه باورهايش امـري را بـه او حكـم                    . ابائي ندارد 
ن است بـا ايـن كـردار دل هـاي بـسياري آزرده              مي كند با صراحت بيان مي كند، بر خالف اينكه ممك          

  .شده و احساسات گرانمايه جريحه دار گردند
او بدين سبب ميهن دوست مي باشد كه آرزو دارد          .  به معني اصيل كلمه ميهن دوست است       خورني

 كامـل  ميهن خود را در شكوه و استقالل و هم ميهنـانش را در صـفا و پاكـدامني، متمـدن و در امنيـت                    
از اين نظر ميهن دوست است كه با قلم نيرومندش بي سـوادي و نـاداني، بيكـاري و گمراهـي را                      . ببيند

او شـريك   . مورد نكوهش و دانش و كوشش سـودمند و پاكـدامني را مـورد سـتايش قـرار مـي دهـد                     
ليكن ميهن دوستي خورني آگاهانـه اسـت و ايـن احـساس بـه مـيهن                 . خوشي ها و دردهاي ملتش است     

خورني سخناني دارد مملو از آگاهي كه بايد آنها را بـا حـروف              . ستي افراطي مضر تبديل نمي شود     پر
متواضـعانه ملـت خـود را       ” بر اساس آن ها مي توان استنباط نمود كه او اوضاع نسبتا           . زرين ثبت نمود  

ث اگر چه قومي كوچك هـستيم و از حيـ         «: چه نيكو درك كرده در عين حال آن را دوست مي دارد           
شمار كم و از نظر نيرو كم توان و بارها پادشاهان بيگانه بر مـا چيـره شـده انـد امـا در كـشور مـا نيـز                              

اقراري با خلوص نيت كه نمونه      ). I  ،3(« بسياري دالوري هاي قابل نوشتن و يادداشت روي داده است         
  . اي از خود آگاهي و هوشياري براي روزگار ما نيز مي تواند باشد



  ٤٢  

 بايـد عـشق او را نـسبت بـه علـم ريـشه شناسـي و                 امل ويژگي هاي تاريخ خـورني     براي تشخيص ك  
 هم بعنوان منبعي كمكي بـراي تفـسير نـام جاهـا، منـشاء                را باز  154او علم اشتقاق  . اشتقاق يادآور شويم  

 ن او نام ناحيه هارك  بدين سا . خاندان هاي ناخارار، و يا تعيين مناصب و مقامات و غيره بكار مي گيرد             
ساكنان اينجا پدران نـسل خانـدان       «مي داند بعنوان اينكه     ) هارك(» هاير«را ناشي از شكل جمع كلمه       

 كـه    موسوم مي كنـد    157 يا گرزماناكك  156 تپه اي را به گرزمانك     هايك). I  ،10(» هستند155توجرمه
 فارسي مي داند    159»مارآمد« را مشتق از عبارت      158نام دستگرد مارمد  ). I  ،11( در آنجا كشته شد      بعل

يرواند براي نكوهش   ( اطالع دادند     توسط آن هجوم فاتحانه آرتاشس را به يرواند        كه سپاهيان آرتاشس  
 توضـيح مـي دهـد      160 را بصورت سـانوتاتورك    نام ساناتروك ). II  ،46) ( مي ناميد  آرتاشس او را مار   

سانوت دايه ساناتروك بود كه در هنگام بوران برف كودك را سه شبانه روز در زير بـرف در ميـان                     (
، 162 را ناشـي از بـاز      161نام ناخارارهاي بزنوني  )). II  ،36(پستانهايش نگاه داشت تا آنان را پيدا كردند         

  از نـام سيـساك      بـراي سـيونيك    او بر اين باور است كه نام سيـساكان        ). I  ،22( مي داند    فرزند ماناواز 
 تـورك ) II  ،8زشتي،  (=نام خاندان آنگغ را بعلت نازيبايي       ). I  ،12(رهبر سيونيك اشتقاق يافته است      

، II(نام ناخارارهاي آماتي را مشتق از فعل آمدن فارسي و بعنوان آينـدگان              . رهبر آن خاندان مي داند    
 را بـصورت    او آرزرونـي  ). II  ،8( را از سالك نام رهبرشان مـي دانـد           و نام ناخارارهاي سلكوني   ) 55

 را بعنوان بازگير     و هاونونيك  164 را بصورت سرپرستان كشتارگاه ها      و اسپاندونيك  163ك اوني -آرزيو
 -گنونيـك را بـصورت گينـي      . توضيح مي دهد  ) هاو در زبان گرابار به معني پرنده است       (و شاهين باز    

 هـا را نيـز بـا واژه هـاي ارمنـي           او حتي نام هاي خاص ديگر مليت        ). II  ،7( توجيه مي كند     165اونيك
 مي دانـد    166 را ناشي از كلمه مشاك      نام پيشين شهر قيصريه    براي نمونه ماژاك  . ريشه شناسي مي نمايد   

امـا  . بعنوان حاكم آنجا تعيين كرده بود      وي را     پس از تصرف كپدوكيه    و آن نام مرزباني بود كه آرام      

                                                           
١٥٤ ‐ Etimology  
١٥٥ ‐ Torgom ارمني   ره در كتاب مقـدس      معادل توج٣ آيـه    ١٠ بـاب    سـفر پيـدايش    (م .(    در انگليـسيTogarmah) .ا .

  ).گرمانيك
١٥٦ ‐ gerezmankگرمانيك. ا. ( به معني گورستان، يا گورها.(  
١٥٧ ‐ gerezmank’k  
١٥٨ ‐ marmed  
١٥٩ ‐ mar-amadگرمانيك. ا. ( يعني مادي آمد.(  
١٦٠ ‐ sanota-turk  
١٦١ ‐ bznuni  
١٦٢ ‐ baz  
١٦٣ ‐ ardsiv-unikگرمانيك. ا. ( به معني دارندگان باز.(  
  ).گرمانيك. ا. ( به معني كشتارگاه و قتل گاه استspandanots  در ارمني‐ ١٦٤
١٦٥ ‐ gini-unikگرمانيك. ا. ( به معني دارندگان شراب.(  
١٦٦ ‐ mshak  



  ٤٣  

. چون اهالي نمي توانستند كلمه مشاك را به سهولت تلفظ كنند لذا آن را به ماژاك دگرگون سـاختند                  
 تفسير مي كند كه بعلت فضل و فروتني بسيار و نيـز سـنش چنـين                 167 را بصورت آواگاير   او نام آبگار  

 به سبب عدم توانايي در تلفـظ درسـت، آن را بـه آبگـار تبـديل                   و آشوريان  ناميده شده است؛ يونانيان   
 تفـسير مـي نمايـد يعنـي سـاناتروك           168»مناتس مـين  « را بعنوان    نام شهر نصيبين  ). II  ،26(نموده اند   

ست گرفته است بـه ايـن معنـي         هنگام بازسازي اين شهر، تنديس خود را در آن بپا كرده سكه اي در د              
  ).II ،26(كه همه پولهايش را براي اين شهر هزينه كرده و تنها اين يك سكه باقي مانده است 

البته بسياري از اينها ريـشه شناسـي علمـي نيـستند يـا از               . نمونه هاي بيشتري نيز مي توان بيان نمود       
  .فرهنگ عاميانه گرفته شده اند

 بحث و بررسي نمائيم كـه بـا ديـدگاه          ويژگي هاي ديگر تاريخ خورني    سرانجام بايد در باره برخي      
  . كنوني ما پذيرفته نيستند

 و خارجي يا جـاثليق ارمنيـان بـا          نامه هايي را ذكر مي كند كه ميان پادشاهان ارمني         ”  غالبا خورني
هيچيك . كليه نامه ها نيز با زبان اختصاري و روزمره قابل تشخيص هستند .  مبادله شده اند   بطريق يونان 

نوشـته شـده باشـند    ” از اين نامه ها مستند نيست؛ خورني خود آنها را پديد آورده است و اگر هم واقعا    
اين امر براي ما غير عـادي و غيـر قابـل پـذيرش       . بنظر وي با همان محتوا و شكل بايد نوشته مي شدند          

لي اين عمل در عصر خورني نه تنها در تاريخنگـاري ارمـن كـه در تاريخنگـاري خـارجي نيـز                      است، و 
 و پاسـخ ارمنيـان كـه        با همين ديدگاه نيز بايد به نامه مهر نرسـي يـا يزدگـرد             (امري معمول بوده است     

لـيكن ايـن    ). متفاوتنـد ”  نويسنده كال  آنها در نزد دو   .  و پاربي آن ها را ذكر كرده اند، نگريست         يغيشه
نامه ها جنبه جالب توجه ديگري نيز دارند، از اينها چنين پيدا است كه خورني چگونـه روابـط متقابـل                 
نامه نگاران ياد شده را تجسم مي كند و آنها چگونه القابي را دارند يا بكار مي برنـد؛ ايـن روابـط آيـا                         

اي هم پايـه بـراي يكـديگر نامـه مـي نويـسند يـا رئيـسي بـراي               صميمانه اند يا رسمي، آيا بعنوان طرفه      
مرئوس خود يا مرئوسي براي رئيـسش؛ و چنانكـه خـورني فكـر مـي كنـد موضـع و اهميـت سياسـي                         

  .پادشاهان ارمني از ديدگاه پادشاهان خارجي چنين تعن مي گردد
در اثـر  . بايد مي بـود ” دگر بار او عادت دارد منابع خود را چنان دگرگون يا تكميل كند كه واقعا              

 آن را  اقامـت گزيـد، خـورني   170 نـزد توبيـا  169 رسول با عزيمت به ادسا    نوشته شده كه تادئوس    البوبنا
 بوده اسـت، اقامـت      اگراتوني كه مي گويند از خاندان ب      نزد توبيا شاهزاده يهود   : چنين تكميل مي كند   

بـا بازگـشت رياسـت بـه        ) دوم (خورني در جايي ديگر تعريف مي كند كـه تيگـران          ). II  ،33. (گزيد

                                                           
١٦٧ ‐ avagayr) = مرد (avag + ayr) گرمانيك. ا). (بزرگ، ارشد.(  
  .)گ.ا) (باقي ماند (menats + min) يكي( مي نامند و نيز meds-bin به اين شهر مسبين  در ارمني‐ ١٦٨
م كـه در زمـان باسـتان اردن نـا         ) ميان رودان  ( يا ادس، شهري در شمال باختري بين النهرين        يا ادسيا ) Edessa( ادسا ‐ ١٦٩

  . پيش از ميالد آن را بازسازي نموده به گرامي داشت شهر همنامي در مقدونيه، ادسا نام نهاد٣٠٣داشت و سلوكوس اول بسال 
١٧٠ ‐ tubia  



  ٤٤  

 رهبـر  171، وي را با خود آشتي مي دهـد و از او سـپاه كمكـي گرفتـه، بـارزاپران                  پادشاه پارس  اردشير
 مي گمـارد و بـه مقابلـه سـپاهان رومـي مـي                و پارسي   را به سپهساالري سپاه متحد ارمني      172رشتونيك

 اخـذ نمـوده     تحت اللفظـي از يوسـفوس     ” خورني اين داستان را بطور مفصل و اكثرا       ). II  ،19(فرستد  
  نسبت مي دهـد و بـارزاپران را نيـز سپهـساالر پـارتي              وسفوس تمام كارها را به پادشاه ايران      است اما ي  

در . ملقب مي سازد؛ در نزد يوسفوس نه نامي از تيگران هـست ونـه رهبـري بـارزاپران در رشـتونيك                    
 بـدون اينكـه نـام وي را ذكـر           پادشاه ياد مي كند   ) رئيس ساقيان (ادامه مطلب، يوسفوس از يك ساقي       

در بـاب هـاي   . » بـود  شخصي بود رئيس ساقيان كه از قوم گنـوني     گنل«: كند، خورني اضافه مي كند    
،  از كتاب دوم تاريخ خورني از كارهاي آرشام يا آرجام ياد مي كند و او را فرزند آرتاشس                  25 و   24

ليكن معلوم است كه پادشاهي بنام آرشام وجود نداشته است كه           .  مي شمارد  پدر آبگار برادر تيگران و    
 اسـت و آن بـه معنـي سـرمه اي و             در آشوري ) در ترجمه ارمني، آرشاما   (اين كلمه همان كلمه اوكاما      

خورني به معني و منشاء اين كلمـه پـي          . مه اي آبگار سر = لقب پادشاه آبگار بوده است، آبگار آرشاما        
نبرده چنين گمان كرده است كه نام خاص و بصورت صيغه اضافه نوشته شده اسـت و مطـابق دسـتور                     

البته اين امر ثمره اسـتنباط اشـتباه مـي          . آرشام دريافته است  ) فرزند(زبان ارمني آن را بصورت آبگار       
 بخـاطر   173 بـاگراتوني  ت مـي دهـد يعنـي مـشاجره ينـانوس          ولي كارهايي را كه او به آرشام نسب       . باشد

 به سبب امتناع از دادن خدمـه و كـارگر، اكنـون نمـي تـوان               175 يا برخورد با هيروديس    174هيركانوس
نادرست دانست؛ اينها را خورني خود ساخته و پرداخته بخشي را از يوسفوس اخذ نموده بخشي را نيـز        

  .نظيم و تدوين كرده استت” شخصا
آنها البته بـا اطالعـات امـروزي غيـر     .  وجود دارد   هم در تاريخ خورني    نمونه هايي از اين دست باز     

قابل بخشش هستند ولي نگارنده را بايد از ديدگاه عصر و زمان و مكان او و به نـسبت آداب و عـادات       
نمونه هاي ياد شده نادرستي هاي آگانـه اي از جانـب خـورني بـشمار                . آن دوره مورد داوري قرار داد     

نمي روند؛ اينها نادرستي هايي بر پايه احتماالت هستند و خورني در تمام ايـن مـوارد دليـل و اساسـي                      
از سوي ديگر اگر اين ها بـراي ارمنيـان مايـه افتخارنـد     . براي احتمالي تلقي نمودن آنها در دست دارد      

  .  ها را مورد نكوهش و تحقير قرار نمي دهندليكن ساير مليت
  

 
 

                                                           
١٧١ ‐ barzapran  
ايـن  .  بـود   قلمرو خاندان ناخـاراري رشـتوني       بزرگ كه   ارمنستان  ناحيه اي از استان واسپوراكان     rshtunik  رشتونيك ‐ ١٧٢

  .  واقع بود و مركز آن وستان نام داشتتا استان موكس)  و آرترشامل جزاير آغتامار(ناحيه در ساحل جنوبي درياچه وان 
١٧٣ ‐ yenanos- bagrat’uni  
١٧٤ ‐ Hyrcanus  
١٧٥ ‐ Herod  



  ٤٥  

  سبك و زبان تاريخ خورني
 و  عـامي پاوسـتوس   ” و از ايـن نظـر بـا زبـان نـسبتا           .  بسيار غني و در سطح عالي اسـت        زبان خورني 

تيب موزون و مناسب كلمات، دستور زبان منظم چه         زبان او از نظر غناء، تر     .  متفاوت مي باشد   پارپتسي
با وجود اينكه گهگاه .  بسيار شايان توجه است177 و چه مبحث تركيب جمالت176از نظر ريخت شناسي   

عبارات طوالني بكار مي برد، ليكن هيچگاه رشته منطقي كالم را نمي گـسلد بلكـه سـاختاري پيچيـده،                    
استعمال متناسب حروف ربط و جمـالت مخـتص نـه           .  بخشد طبقه طبقه و داراي ترتيبي زيبا به آنها مي        

تنها كالم را واضح و قابل درك مي سازد بلكه به خواننده اين امكان را مـي دهـد كـه حـاالت فكـري                         
او استاد زبان است و كليه امكانات دستوري را بخدمت بيان افكارش در            . نگارنده را دنبال و درك كند     

اينهـا بـا    .  بچـشم مـي خـورد       متاثر از يوناني    هاي مختص به ارمني    در زبان او برخي ويژگي    . مي آورد 
، 178بـراي نمونـه سـاختن واژه توسـط پيـشوند هـا، ماننـد تلفـظ                . قالب هاي يونـاني نمـايش مـي يابنـد         

 و  185، كنجكـاوي  184، جغرافيـا  183، قيـاس  182، مـدح  181، مـستور كـردن    180، اخـراج كـردن    179اعتراض
بـراي نمونـه    . تمايالت يوناني در تركيب جمالت نيز مـنعكس گرديـده اسـت           . يگربسياري واژه هاي د   

  .  مفعول صريح را با مصدر بكار مي برد و بسياري ويژگي هاي دستوري ديگر
 گونه اي خاص از شيوه توصيف ارائه مي دهد؛ او همواره با مشوق خود و به طور كلي بـا      خورني

اهي تمهيداتش  را بيان مي دارد و گاهي نيز شادي يا غـم خـود را آشـكار                   خواننده صحبت مي كند؛ گ    
مي سازد، گاهي در باره موثق بودن منابع مورد استفاده يـا نوشـته اش ابـراز ترديـد مـي كنـد، گـاهي          
خواننده را در مورد كشف موفقيت آميز خود به شگفتي وا مي دارد بـه گونـه اي كـه او همـواره در                        

ده قرار دارد و اين امر براي خواننده متصور مي گردد كـه او كتـاب نمـي خوانـد                    برابر چشمان خوانن  
بلكه به سخن پيرمردي نامدار و زنده گوش مي دهد؛ ميان خواننده و نگارنده گـويي نـوعي ارتبـاط و                     

شـيوه  . بدين علت تاريخ خورني با روح، گيرا و جالب توجه مي گردد           . پيوند روحي برقرار شده است    
ر عين هنري بودن پر معني است؛ هر كلمه و سخن مـورد تامـل و انديـشه قـرار گرفتـه از                       نگارش او د  

                                                           
١٧٦ ‐ Morphology  
١٧٧ ‐ Syntax  
١٧٨ ‐ artasanutun  
١٧٩ ‐ arark’utyun  
١٨٠ ‐ art’asahmanel  
١٨١ ‐ p’aradsadsk’el  
١٨٢ ‐ merboghak’an  
١٨٣ ‐ verabanutyun  
١٨٤ ‐ ashdharagrutun  
١٨٥ ‐ hartsasirutyun  
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اين است دليل اين كه هر چـه  . سخنان بيهوده اثري نيست، براي درك هر كالم دقت فراوان الزم است     
  .تاريخ خورني را بيشتر مطالعه مي كنيم مطالب جديد بيشتري درك و كسب مي نماييم

 با اعتقادي عميق به نگارش مي پردازد و هر گاه شخص يا واقعه اي اثر ژرفي بـر وي مـي                      خورني
. روي خواننـده اثـر مـي گـذارد        ” گذارد، نوشته او نيز در همان موارد بي اندازه موثر واقع شده عميقا            

ن افزوده، روح انسان را  كه نگارنده محروميت هاي خود را نيز به آباب مربوط به مرگ پادشاه تيرداد     
؛ سوگنامه او نيز تأثير عميقي به جـا مـي گـذارد زيـرا در آن اوضـاع                   )82دوم،  . (بي اندازه مي آزارد   

  .اسفناك ميهن و شخص او به هم در مي آميزند
در بخـش هـايي از      .  در سراسر طول كتاب ثابت و بـدون تغييـر اسـت            شيوه و لحن نگارش خورني    

و فن نويسندگي به حد وااليي مي رسد، در بخش هايي نيز شيوه نگارش ساده ولي همـواره                  كتاب هنر   
در آغاز كتاب سوم، آنگاه كه بايد در باره رويداد هاي عصر خود يا گذشـته اي نزديـك              . هنري است 

 نگارنـده . مي نويـسد  » با كالم معمولي  «اظهار مي دارد كه تاريخ اين بخش را         ” سخن به ميان آورد قبال    
سليقه اي شايسته و احساساتي لطيف دارد؛ بدين علت نيز هماهنگي و تطابق بـسيار عـالي بـين موضـوع             
تاريخ و نحوه بيـان او وجـود دارد؛ هـر مـاهيتي كـه موضـوع داشـته باشـد، شـيوه نگـارش نيـز از آن                             

 و زماني كه خورني تصاوير و مناظر را به تصوير مي كـشد شـيوه اي گـسترده، آرام               . برخوردار است 
زماني كه يك رويداد عادي تعريف مي كند،        . هنري آراسته به تشبيهات و استعارات به دست مي دهد         

لحن و بيان موجز، ساده و صريح روزمره ارائه مي گردد و زمان كه به داوري يا سـتايش مـي پـردازد                       
  .شيوه موقر و جدي يك نوشته فلسفي به چشم مي خورد

  
  

  ياهميت تاريخ خورن
هنگامي كه ما همه اين ويژگي هاي دروني و بروني را در نظـر داريـم كـه تمـام آنهـا از اعتقـادي                   
راسخ، جهان بيني گسترده، انتقادي جدي، تحصيالتي عالي، ميهن دوستي مثبت، تالشـي كنجكاوانـه و                

 سـده هـاي      خـورني  سليقه اي هنري برخوردارند، آنگاه برايمان قابل درك مي شـود كـه چـرا تـاريخ                
 عظـيم خـود همـواره غيـر قابـل           خورني با كار  .  نقشي حاكم داشته است    متمادي در تاريخنگاري ارمني   

مقايسه باقي مانده است؛ تشخيص تأثير او بر روي ادبيات ارمني در طي سده ها دشوار است اما در هر                    
، جـاثليق   ، غونـد  سـبئوس (بـسياري از مورخـان بعـدي        . يم ارزيـابي نمـود    صورت بايد آن را بسيار عظـ      

شكل و شيوه تاريخنگاري ابداعي او را پذيرفته و الگوي كـار خـويش              ) ، آسوغيك و جز اينها    هوانس
ي تاريخي او گذشته انـد بـدون        شخصيت ها و رويدادهاي تاريخي كه از بوته بررسي ها         . قرار داده اند  

بررسـي و بيـان     . از طرف كليه مورخان بعدي مورد پـذيرش قـرار گرفتـه انـد             ” بررسي مجدد مستقيما  
از آن  ” سلسله پادشاهان، كارهاي آنان و وقايعنگاري مخـتص خـورني اسـت و در طـي سـده هـا دائمـا                     

ا، جهـان بينـي و سـليقه خواننـده     اين تاريخ بايد چنين تأثيري نيز بر روي انديـشه هـ   . پيروي شده است  
 و ديگران افراد    ، تيگران ، آرام قهرمانان ملي توصيف شده توسط او، همچون هايك       . ارمني نهاده باشد  
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خـود  . محبوب ملت گرديدند و ملت خود را به عنوان اخالف اين قهرمانـان احـساس كـرد و شـناخت                   
وستي آگاهانه ملت بر پايه تاريخ خورني بنا شد زيرا مردمي كه داراي تـاريخ نباشـند                 شناسي و ميهن د   

 و از نظـر     از نظر تأثير گذاري بر روي انديشه و قلب ارمنيان مي تـوان يغيـشه              . ملت به شمار نمي روند    
كليه خطوط بطور كلي هـيچ تـاريخ نگـار           را با خورني مقايسه كرد؛ اما از نظر          روحيه انتقادي پارپتسي  

او مملـو از برتـري هـا و كاسـتي هـا      . ديگري را كه تا حدي با وي قابل قياس باشد نمي توان نـام بـرد            
است، ولي اين كاستي ها مربوط به دوران او و منابع نادرست و ناقص او هستند و برتري هايش ارزش                    

  . و مقام شامخ و خاص او را تشكيل مي دهند
 بسيار دگرگون شده است و اين اثر دگر نمي تواند بـه صـورت تنهـا      ن، اهميت تاريخ خورني   اكنو

 و خالي از نادرستي ها و به عنوان تنها منبع موثق و به عنوان كتـاب                 منبع تاريخ دوره باستاني ارمنستان    
نخـست بـدين علـت كـه        . امر بسيار طبيعي است   و اين   . درسي تاريخ ارمنستان مورد استفاده قرار گيرد      

 برده است و اگر اين منابع اكنون نيز موجود و قابـل دسـترس بودنـد مـا                   خورني منابع متعددي به كار    
اثر نگارنده اي كه به عنوان ناظر و شاهد و معاصر يك            . ديگر نيازي به ميانجيگري خورني نمي داشتيم      

ابع به رشته تحرير در مي آيد هيچ گاه كهنه نمي شود حال هر قدر هـم كـه                   دوره و بدون استفاده از من     
امـا اثـر مـولفي كـه از     .  و سـبئوس ، يغيـشه واقعيات تغيير يافته و تحريف شده باشد، همچون كوريون        

ه از سده پنجم تا كنون تـاريخ نيـز          دوم اين ك  . منابع مختلف استفاده مي كند دير يا زود كهنه مي شود          
چون ديگر علوم چه از نظر محتوا و چه از حيث منابع پيـشرفت بـسياري كـرده تغييـر و تحـول يافتـه                         

به طور كلي به آن ها پرداخته نمي شد مانند       ” اكنون تاريخ بايد حاوي چنان مطالبي باشد كه قبال        . است
 روابط طبقـه حـاكم و زيـر دسـت، در آمـدها و               اوضاع اقتصادي مردم، وضعيت صنايع و توليد است،       

در مورد منابع نيـز     . هزينه هاي حكومت، داد و ستد، امكانات حمل و نقل، روابط اجتماعي و جز اينها              
پيشرفت هاي شاياني به عمل آمده؛ نوشته هاي متعدد تاريخي ملل گوناگون كشف و بررسي و منتـشر                  

كاوش هايي صورت گرفته و اشياء گوناگون مربوط     . نندشده اند كه يكديگر را تكميل يا تأييد مي ك         
به زندگي دوران باستان، آرشيوهاي خط ميخي مردمان قديم كشف شده اند، سكه هاي پادشاهان قديم                
كه گواه مسلم موجوديت و دوران آنها هستند مرتب گرديده، يادگارهـاي تـاريخ دوران بـسيار كهـن،            

پژوهش و بررسي تطبيقـي زبـان هـا         . شته ها خوانده شده اند    الواح هيروگليف و ميخي و ساير سنگ نب       
امكانات گسترده اي در جهت شناختن پيدايي و منشاء مردمان گوناگون، تأثيرات متقابل آنها و تماس                

، ، آرشـاك  اگر ما زمـاني بـه سـادگي نـام پادشـاهان ارمنـي             . ايشان با ديگر مردم را فراهم نموده است       
 و ديگران را مي خوانـديم و آنهـا را ارمنـي اصـيل مـي                 ورامشاپوه  ،  ، خسرو ، تيرداد آرتاشس  ،واغارش  

حـت تـأثير فرهنـگ       هستند و حداقل افرادي ت     پنداشتيم اكنون مي دانيم كه تمام اين ها نام هاي پارتي          
  .  پارتي بوده اند

بنابراين قابل درك است كه اگر محتواي منابع تاريخي تا اين انـدازه دگرگـون شـده انـد اكنـون                     
زيـرا هـم محتـواي آن      به معني امروزي تاريخ نمي تواند نيازهـاي مـا را بـرآورده كنـد،          تاريخ خورني 

 تصادفي و پراكنده است، به      ن ديني است و هم منابع آن ناقص،       محدود به پادشاهان، ناخارارها و رهبرا     
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اما اين اثر به گونـه اي ديگـر و بـه عنـوان يكـي از                 . ويژه آن كه مطابق نظر نگارنده ويرايش شده اند        
منابعي كه امروزه علم به منظور تاريخنگار و اهداف ديگر از آنها استفاده مـي كنـد، اهميـت خـود را                       

 اين نظر قسمت هايي از تاريخ خورني ارزش خود را حفظ مي كنند كه تنهـا منبـع                   از. نگاه داشته است  
، سـرودهاي مردمـي و تـاريخ        )غير از نسب نامـه هـا       (آنها خودش است يعني بخش اعظم دوران هايك       
ان هاي ناخـاراري بيـان   ، هر جا كه داستان منشاء خاندنگاشته شده مولف بر پايه آنها، تاريخ واغارشاك      

،  و آرتاشـس   گرديده آن هم تا اندازه اي كه نگارنـده دانـسته يـا نتيجـه گرفتـه، داسـتان هـاي يروانـد                      
م پادشـاهي   ، سر تاسـر كتـاب سـوم، بخـش نخـست تـا تقـسي                و تا اندازه اي نيز تيرداد      ، خسرو واغارش
، اما بخش بعدي به عنـوان كـاري مخـتص بـه نگارنـده آن                 به صورت ويرايش تاريخ پاوستوس     اشكاني

 بخش هايي از تاريخ خورني از حيث تاريخي فاقد ارزش هستند كـه           دوران بجز از تأثير نسبي كوريون     
 و جـز    ، پرمليـانوس  ، البوبنا ، كتاب مقدس  ، يوسف  همچون اوزبيوس  او از منابع ديگر تحت دسترس ما      

اين تاريخ از سويي ديگر اين اهميـت فـراوان را دارد كـه امكـان     . آنها، برگزيده يا مطابقت داده است    
ها و عقايد مترقي ترين و فرزانه ترين انديشمندان و نگارندگان سده پنجم             آشنايي با ديدگاه ها، سليقه      

را فراهم مي سازد؛ از اين حيث اثر او هيچ گاه كهنه نمي شود و اهميـت آن روز بـه روز فزونـي مـي                          
يابد و ارزش هاي تاريخنگاري او چنان زياد است كه حتي مخالفان سرسخت او را به اقـرار و اعتـراف                     

  . وا مي دارند
   و تاريخ اوبررسي هايي در باره خورني
 و خـارجي بـا نوشـته هـاي گـسترده و      همان گونه كه پيشتر ياد شد بيش از چهل پژوهشگر ارمنـي          

بررسي و ارزيابي اين پـژوهش هـا   .  و تاريخ او پژهش و بررسي كرده اند   مختصر خود در باره خورني    
  :اين پژوهش ها به طور كلي پيرامون سه مسئله صورت گرفته اند. ه اين مقول نيستدر حوصل

  منابع آن ) 3اعتبار  و ) 2زمان نگارش تاريخ،   ) 1
  زمان نگارش تاريخ خورني

 نظر نمود مبني بـر       در نيمه نخست سده هجدهم اظهار      ، الكروز در مورد زمان نگارش تاريخ خورني     
  در ارمنـستان   اين كه تاريخ خورني بايد در سده نهم يـا دهـم مـيالدي در دوران حكومـت باگراتونيـان                   

ه مطـابق   را به عنوان مدرك و دليل ارائه مـي دهـد كـ   186بايبرد يا  بابرداو نبشته هاي    . نوشته شده باشد  
 بنـا شـده اسـت بـا ايـن حـال نظريـه الكـروز         188 در سده ششم به دست ژوسـتينين   187نظر پروكوپيوس 

                                                           
١٨٦ ‐ bayberd   يا baybert    كه در سده سوم پـيش از       )  سابق كارين ( كيلومتري شمال باختري ارض روم     ١٢١ شهري در

ويرانه هاي دژ تا امروز باقي است و روي آثار به جا            .  از آن ياد شده است     ميالد دژ مستحكمي بود و نخستين بار توسط خورني        
  ).گرمانيك. ا. (مانده نوشته هاي وجود دارد

١٨٧ ‐ procopios       وي كاتـب و    .  در گذشـت   ٥٩٢ زاده شد و پس از       م در قيصريه   تاريخنگار بيزانسي كه در اواخر سده پنج
نـام دارد و    ) Istorikon(” تـاريخ “مهمترين اثرش   . بود) يا ژوستينين ( بزرگترين سردار يوستينيان     مشاور حقوقي بليساريوس  

. ا. (تاريخ ايام يوستينيان است   ” ال ها و گوت ها مي باشد، اين اثر اساسا         شامل هشت كتاب است و شرح جنگ با ايرانيان، واند         
  ).گرمانيك



  ٤٩  

 در مقاله اش در دانشنامه بريتانيـا بطـور          در سالهاي هشتاد سده نوزدم گوتشميد     . انعكاسي بدست نياورد  
 632 -642خ خورني بايد در نيمـه نخـست سـده هفـتم در ميـان سـالهاي                  قطعي تاكيد مي كند كه تاري     

 متـرجم نامـدار سـده پـنجم مـيالدي نبـوده بلكـه                خورني ميالدي نوشته شده باشد و نگارنده آن موسي       
دليل ارائه گوتشميد اين نظر خود را بر پايه چند مدرك و . شخصي ناشناس در زير نقاب او بوده است       

، دوم، سوم و چهارم ذكر مي شوند، در حالي كـه مـي              189 اول در تاريخ او هايك   : براي نمونه . مي داد 
 هم در تاريخ ذكر مي      باز. صورت گرفته است  . م596 به سال    190دانيم اين تقسيمات به دست ژوستينين     

و مـا مـي     ) III  ،16 (رسـيده اسـت    191بي تي نيه   تا   شود كه شاپور دوم در هنگام لشكر كشي به يونان         
جهان «همچنين گوتشميد كتاب . 192 به آنجا رسيده اند608دانيم كه ساسانيان براي نخستين بار در سال  

قديمي را به خورني نسبت مي داد كه بايد در سده هفتم ميالدي تنظيم و تـدوين                 ) يا جغرافياي (» نماي
  به وسيله كـارير    1892اما مبارزه شديد براي اثبات جديدتر بودن تاريخ خورني در سال            . 193ه باشد شد

 شناس فرانسوي آغاز گرديد و او در يك رشته پژوهش هاي خود كوشيد نشان دهد كه نگارنده ارمني
  و تـذكره سلبـستروس      مختصر ارمنـي تـاريخ كليـسايي سـقراط          از ترجمه هاي مفصل و     تاريخ ارمنيان 

 195مـاالال   ،)بواسـطه سـقراط    (194منضم به آن كه در اواخر سده هفتم تهيه شده، تـذكره باسـيل قـديس               
ه دوم سـده    نيمـ (، پروكوپيـوس قيـصري      )در اوايل سده هفتم   (، وقايعنامه هاي فصح     )پايان سده ششم  (

 در 196”هانـدس آمـسوريا  “ در نشريه 1893-94مطالعات كارير در سالهاي  . ، استفاده كرده است   )ششم
                                                                                                                                        

١٨٨ ‐ Justinianus) جنگيد و هر بار كه در زمان قباد انوشيروان با ايران.) م٥٢٧ ‐٥٦٥( شرقي امپراتور روم.) م٤٨٢ ‐٥٦٥ 
. ا. (ين و يا بيشتر تسجيل قانون رومي كه به فرمان او تحقق يافت نام خـود را جـاوداني كـرد                    وي به خاطر تدو   . شكست خورد 

  ).گرمانيك
  ).گرمانيك. ا. ( باستان كه هر يك تشكيل استاني را مي داد تقسيم بندي هاي ارمنستان‐ ١٨٩
  ).گرمانيك. ا.) (م٦٨٥ ‐٧١١( شرقي وم امپراتور روم د ژوستينين‐ ١٩٠
١٩١ ‐ bithyniaبيوتانيا  در ارمني biutania ، گرمانيك. ا. ( در كنار درياي سياهاز سرزمين هاي باستاني آسياي صغير(  
 ‐٣٧٩ و فرزند هرمـز دوم ميـان سـال هـاي     وي دهمين پادشاه ساساني. ارم ميالدي مي زيست شاپور دوم در سده چه   ‐ ١٩٢
  ).گرمانيك. ا. (را شكست داد.) م٣٣١ ‐٣٦٣ ( پادشاهي كرد و يوليانوس قيصر روم٣١٠
فيلسوف، رياضيدان، فضا شناس، تقويم شناس      .) م٦٨٥‐٦٩٠ تا   ٦٠٥ ‐٦١٠ ( شيراكاتسي  اين اطلس جعرافيايي اثر آنانيا     ‐ ١٩٣

اين اثر منبع ارزشمندي در جغرافياي قاره هاي اروپا، آفريقا و آسيا بـه              . ، مي باشد  و بنيانگذار علوم دقيق و طبيعي در ارمنستان       
  ).گرمانيك. ا. ( و جز اين ها استآسياي صغير  شمالي،، قفقاز، ايران، آلبانياويژه سرزمين هاي ارمنستان بزرگ، گرجستان

١٩٤ ‐ Basilios از .  زاده شدر قيصريهد.  م٣٢٩ بازيل يا باسيل قيصري يا باسيل قديس، باسيل كبير يا باسيليوس، در حدود
اسـت  ) Hexaemeron(» شش روز «جالبترين اثرش   .  كليسا بود  از پدران يوناني  .  در گذشت  ٣٧٩ اسقف آنجا بود و در       ٣٧٠

 او تأثير عميقي بر انديشه آثار.  مي باشدكه حاوي نه موعظه عامه فهم در باب افسانه خلقت شش روزه جهان در كتاب مقدس               
 barseghارمنيـان او را بارسـغ كساراتـسي    .  ترجمـه شـد  آثار او در سـده پـنجم بـه ارمنـي    . هاي جهان مسيحيت گذاشت

kesaratsiگرمانيك. ا. ( مي نامند.(  
١٩٥ ‐ John malala  مـي زيـست او تارخنگـار سـرياني و     ٥٦٥ تـا  ٥١٨ يا يوحناي خطيب اهل انطاكيه، حدود سال هـاي 

اثر اخير قديمي ترين نمونه بيزانسي تاريخ كليسايي است و چون جنبه ميانه دارد در تاريخ                . بيزانسي و نگارنده تاريخ جهان بود     
  ).گرمانيك. ا. (هاي سده هاي ميانه تأثيري ژرف داشت

١٩٦ ‐ Handes-amsoria   ١٨٨٧يكي از انتشارات رسمي جامعه مخيتاريان وين كه از سـال            .  شناسي  مجله ادواري ارمني 
  ).گرمانيك. ا. (در وين چاپ مي شود



  ٥٠  

 ترجمـه هـاي مجـدد        در موسـسيان در واغارشـاباد       مـسروپ  1897سه سال بعد در     . وين به چاپ رسيد   
سـقراط كبيـر و سـقراط    (ط و ضميمه آن تذكره سلبستروس را منشر نمود      ارمني تاريخ كليسايي سقرا   

ناشر در پيشگفتار مفصل خود استدالل مي كند كه خورني سقراط را نمي شناخته پس به هـيچ                  ). صغير
پـس  . ولي از سلبستروس سود جسته است     .  يا ترجمه ارمني نيز استفاده نكرده است       وجه از متن يوناني   

 ص  1897 197»آرارات«نـشريه    (ميابـان مـستقل از يكـديگر،      ” نتشار كتـاب، دو پژوهـشگر كـامال       از ا 
يك قطعه مفصل از تاريخ خـورني را مطـرح كردنـد            ) 1893» هاندس آمسوريا « (خاالتيانتسو  ) 422

حال بپردازيم به اين قطعـه جالـب        . س اخذ شده بود   كه واژه  به واژه از ترجمه ارمني تذكر ه سلبسترو          
  : توجه

  ):III ،67( قديس مي نويسد  در ستايش مسروپخورني
از آنجا كه چاپلوسي و تكبر در رفتار او هرگز رسوخ نكرد بلكه در عين فروتني و نيك خواهي                   «

زيرا او چهره اي چـون فرشـتگان و         .  همه آشنا بود   و خيرانديشي با برخورداري از عادات ملكوتيان بر       
انديشه اي بارور داشت، سخنانش درخشان، كردارش پرهيزكارانـه، پيكـرش شـكوهمند، عـاداتش بـي                 

اما . همتا ، پندهايش بزرگ، باورهايش راسخ، اميدش صبورانه، عشقش بي ريا و آموزشش دلنشين بود               
 مـي   انم برشمرم، سخنم را به مراسـم خاكـسپاري او بـاز           از آنجا كه همه ويژگي هاي نيك او را نمي تو          

  .»گردانم
در اينجـا  :  مفصل نيز روش واژه به واژه حفظ شده است، امـا بـا تفـاوت هـاي زيـر       در سلبستروس 

بـراي  . (شـوند  هستند ديده نمـي      كه اضافات خورني  ” آموزشش دلنشين “و  ” انديشه اي بارور  “عبارات  
، به  ) و آموزگار ارمنيان    قديس به عنوان پديد آوردنده الفباي ارمني       مشخص كردن شخصيت مسروپ   

ميــان “ واژه 200”درخــشان“ و بــه جــاي 199”خيــر خــواه“ تــذكره سلبــسروس واژه 198”نيكخــواه“جــاي 
 رفته است و دليـل غيـر قابـل ترديـدي             است به كار    يوناني dia-lampo كه ترجمه لغوي     201”درخشان

با اين حال خورني با استفاده از واژه اي مناسب تر به    . براي ترجمه بالواسطه تذكره از يوناني مي باشد       
به ويژه سـخنم    “در پايان اين قطعه نيز عبارت       . به كار برده است   ” ميان درخشان “جاي واژه غير معمول     

ذكر مي گردد كه خـورني آن را بـه خـاك سـپاري              ) 699ص  (”  مي گردانم  كارها واعمال او باز   را به   
  .مسروپ قديس دگرگون ساخته است

                                                           
١٩٧ ‐ Ararat      در اين ١٨٦٨ ‐١٩١٩ كه در سال هاي  ماهنامه ارگان رسمي مقر كل جاثليق ارمنيان در اچميادزين ارمنستان 

 تـاريخي،    است و در آن بيشتر مقاله ها در باره تاريخ، متون            شناسي در قفقاز   اين نخستين نشريه ارمني   . ته است شهر انتشار ياف  
  ).گرمانيك. ا. (تذكر ه ها، سفرنامه ها، ادبيات سده هاي ميانه و به طور كلي مسائل ارمني شناسي جا گرفته اند 

١٩٨‐ lavak’am  
١٩٩‐ bariak’am  
٢٠٠‐p’aydsar  
٢٠١‐t’ramap’aysaratsial  



  ٥١  

اين كشف چنان تحولي در پژوهش ها و بررسي ها ايجاد كرد كـه بـسياري از افـراد مـردد نظريـه                
 -173 ص ص 1898(” آرارات“ نيـز در   وارتاپـت ناشـر سـقراط     را پذيرفتند و حتـي مـسروپ       كارير
مقاله اي نوشت و در آن از ديدگاه هاي خود مندرح در پيشگفتار كتـاب دال بـر عـدم اسـتفاده                      ) 165

  .وشي كرد چشم پ تذكره سلبستروس از ترجمه ارمنيخورني
با چشم پوشي از بيشتر آنان      .  و همفكرانش بدون انتقاد و نفي باقي نماند        با اين حال نظريات كارير    

شـخص نخـست در يـك رشـته         .  را در اينجـا يـادآور مـي شـويم           و كونيبر  202 بيوزانداتسي تنها نوراير 
، 192 شــماره هــاي  1898 ســال 203”مــشاك“جريــده ” نــيمــسائل ادبيــات قــديم ارم  “(مقــاالت 

بدون شك و ترديد ثابت نمـود كـه نـه           ) 17 و   16 شماره هاي    1899سال    ،217،  216 ،203 ،195 ،193
خـورني اسـتفاده     استفاده نكرده بلكـه تخلـيص كننـده از            از متن تلخيص شده سلبستروس     تنها خورني 
او در مورد سلبستروس كبير اظهـار  ).  وارتابت از آن دفاع مي كردهمانگونه كه مسروپ (نموده است   

  .نظر كرد كه ترجمه اي قديمي تر مي باشد
قـاد بـه نظريـات     شناس انگليسي از اين حيث جالب تر است كه در ابتدا بـا اعت    ارمني نظريه كونيبر 

 را  سرانجام پس از بررسي ها و پژوهش هاي بسيار از اين نظريه منـصرف شـده تـاريخ خـورني                     ،  كارير
كـه ترجمـه   ( در يك ماهنامه آلمـاني مقالـه اي نوشـت          1901او در سال    . مربوط به سده پنجم شناخت    

و در آن )  بـه چـاپ رسـيد   1902در شـماره هـاي ژانويـه و مـارس     » هانـدس آمـسوريا  «ارمني آن در    
 تــذكره   كبيــر و صــغير،قطعــاتي از اثــر خــورني را مــورد بررســي ماهرانــه قــرار داد كــه از ســقراط 

ش قرار داشـت مـاخوذ مـي         و به طور كلي از منابعي كه در دسترس كارير و پيروان            ، ماالال سلبستروس
خـورني از سـقراط     . پنداشتند و كارير و پيروانش آن ها را مورد تاكيد قرار داده نتايج زير را گرفتند               

صغير و سلبستروس صغير استفاده نكرده بلكه به عكس تخليص كننده اينها از خورني اسـتفاده نمـوده                  
خـورني از   ).  وارتاپت اظهار داشته بودند    يش از او مسروپ    بيوزانداتسي و پ   همين نظر را نوراير   (است  

مورد قبـول بـود     ” سقراط كبير و سلبستروس در واقع استفاده كرده است ولي اينها آنگونه كه اشتباها             
دسـت   تراكي ترجمه نشده اند بلكه بسيار پيشتر و در سده پنجم شايد هم بـه  در سده هفتم توسط فيلون   
همين نظر (زبان و سبك ترجمه يادآور زبان مترجمان ارشد سده پنجم است   . خورني ترجمه شده باشند   

اثر ماالال بـه عنـوان منبـع مـورد          ). را نوراير بيوزانداتسي ابراز داشته بود ولي مقاالتش دچار وقفه شد          
 كـه در سـده چهـارم نيـز          ياستفاده خورني نبوده، هر دو اينها مستقل از يكديگر از منابع قديمي يونان            

  . وجود داشت استفاده كرده اند

                                                           
٢٠٢ ‐ Norayr Biuzandatsiگرمانيك. ا). (١٨٤٤ ‐١٩١٦( شناس و زبانشناس نامي ارمني  ارمني.(  
٢٠٣ ‐ me’shak      با برخي وقفـه هـا در تفلـيس          ١٨٧٢ ‐١٩٢١ كه ميان سال هاي       روزنامه اجتماعي، سياسي و ادبي ارمني 

  ).گرمانيك. ا. ( بود آرزرونيبنيانگذار و سردبير آن گريگور. انشار يافته است



  ٥٢  

بـر طـرف    ”  را نـسبتا   اين رويه ها و تكذيب ها شك و ترديد مربوط به جديد بودن تاريخ خـورني               
 بـرده بـود اهميـت        بـه كـار    پشتيبانان اين نظريه حتي ابراز داشتند كه پايه ها و اساسي كه كارير            . كرد

  .خود را از دست داده اند
 ارائـه شـده بايـد بـه عنـوان اينگونـه              را كه در گزارشي نوين راجـع بـه مارآبـاس           204مار. ننظريه  

نـد   عبارت بهترين پايه هاي تشخيص زمان نگارش تاريخ خورني       «: او مي نويسد  . مدارك جديد پنداشت  
 ، نگارنده عاشق تعاليم و علوم يوناني      ”، روح كلي تاريخ كه به طور محسوسي ملي است و ثانيا           ”اوال: از

 يا فرهنگ آشوري او چنان منابع تاريخي برمي گزيند كه به وضوح ريشه و مبدأ آشوري            ” است و ثالثا  
 بـود   ند به قرن پنجم كه نخـستين سـده ادبيـات ارمنـي            چنين كتابي قابل درك است كه نمي توا       . دارند

بـا  ” تعلق داشته باشد بلكه به زماني پس از آن مربوط است يعني زماني كـه تمـايالت آشـوري اسـتثنائا                    
توانسته بود خط مـشي ملـي را در    رسوم و عادات كهن همگام شده بود و تمايالت يوناني جانشين آن،             

 همچنين زبـاني    … اين تشخيص كلي زمان نوشتن تاريخ خورني بجا و شايسته است           .ادبيات مطرح سازد  
 در جايي ديگر از اين گزارش مي نويـسد كـه            مار. ن. »كه با آن نوشته شده است قابل توجه مي باشد         

، تعـاليم آشـوري را نكـوهش مـي كنـد و مـي كوشـد                 خورني به عنوان يك انديشمند متمايل به يونان       
 تـضعيف    را كاهش دهد تا در برابر آوازه دانش و ادب آشوري كه هنوز در ارمنستان               ميت آشوريان اه

  .  نشده بود، مبارزه كند
 را اثبات نمي كنند كه به عكس، در اثبـات تعلـق             ليكن اين مباني نه تنها جديد بودن تاريخ خورني        

اگر روح ملي كه به راسـتي در تـاريخ خـورني مـي              . ده پنجم ميالدي كمك نيز مي نمايند      اين اثر به س   
 دوستي فقط در سده پنجم براي ارمنيان امري طبيعي           است پس اين يونان    درخشد نتيجه گرايش يوناني   

دسته دسته براي كسب علـوم و       بود، هنگامي كه كليسا ها هنوز تجزيه و منشعب نشده بودند و جوانان              
، خـورني و غـازار      كوريـون . مي رفتنـد  ) ، اسكندريه بيزانس( به يونان    تحصيل زبان يوناني از ارمنستان    

 گواهي مي كند و 206باره جاثليق گيودكه خود نيز در يونان تحصيل كرده و همان را در    (205پارپتسي
با ايـن حـال از   . شاهد و گواه اين امر هستند) را متذكر مي شود   » مترجم ديگر «در صحيفه اش وجود     

آغاز سده بعد زمانيكه ميان دو كليسا جدايي افتاد، ارمنيان از يونان به عنوان كشوري كـه دانـشجويان                   
اطالعاتي نيز درباره مـسافرت هـاي       .  دوري مي جستند    مبتال گردند،  207مي توانستند به افكار خالدوني    

از ديگر سو، در اثـر خـورني   . علمي به يونان در سده هاي ششم، هفتم و هشتم به دست ما نرسيده است          
                                                           

  ).انيكگرم. ا. ( شناس و زبانشناسخاورشناس شوروي، ارمني) ١٨٦٤ ‐١٩٣٤ ( نيكالي مار‐ ٢٠٤
٢٠٥ ‐ ghazar parp’etsiگرمانيك. ا. ( سده پنجم ميالدي مورخ ارمني.(  
٢٠٦ ‐ gyut’  
٢٠٧ ‐ Chalcedon .ه  دوگانگي قايل شدند بعني دو جنببراي وجود مسيح.) م٤٥١( با كالسيدون بر اساس شوراي خالسدون

 تشكيل داد اين طرز فكـر ار        ارمنستان) dvin (در شهر دوين  . م٥٠٦ در شورايي كه به سال       اما كليساي ارمني  . الهي و بشري  
. ا. (بـود   ) قاضـي كـوي كنـوني      (ياي صـغير   واقـع در آسـ     بي تي نيه   خالدون از شهرهاي مهاجر نشين يوناني     . مردود شناخت 

  ).گرمانيك
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 نيز ديده مي شود و      روح ملي به چشم مي خورد و همين روحيه در سطح وسيعي در اثر غازار پارپتسي               
 بـه   با بررسي منابع مأخوذ يا متأثر از فرهنـگ آشـوري          . ظر زماني به هم بسيار نزديكند     هر دو اينها از ن    

 را بـا  اين نتيجه مي رسيم كه خورني از آنها دوري مي جويد و منابع يوناني را بر مي گزيند و اين كار                  
اسـتفاده از سـه چهـار منبـع     ). I  ،2(تخصيص يك فصل مجزا به برتري منابع يوناني توجيـه مـي كنـد               

.  با يوناني آنها اصول كاري نگارنده تناقـضي نـدارد          مأخوذ يا متأثر از آشوري آن هم از ترجمه ارمني         
غير از آن، در ميان نظرات ياد شده در باال تناقضي به چشم مي خورد به اين معني كـه خـورني عاشـق                        

منابع تاريخي بر مي گزيند كه به وضوح منشاء يا تـأثير آشـوري             تعاليم و علوم يوناني است ولي چنان        
  .بايد از اين گونه منابع دوري مي جست” دارد؛ خورني طبيعتا

او در ابتدا .  مردد است در مورد زمان نگارش تاريخ خورنيمار. نبه طور كلي بايد توجه كرد كه 
او سپس اعالم داشت كه نسخه تاريخ خورني كه بـه دسـت مـا               .ده پنجم مي پنداشت      س تاريخ او را كار   

 8-9 ايـن تـاريخ را كـار سـده           1925سـرانجام در سـال      . يا بعد از آن اسـت        6-7رسيده ويرايش سده    
  .شمرد

م و  بايد پـس از آن همـه اسـتدالل هـاي قـدي     ما بر اين باوريم كه مسئله زمان نگارش تاريخ خورني     
در بـاره معمـاي     «جديد خاتمـه يافتـه تلقـي شـود و مـا در نخـستين پيوسـت اثـر خـود تحـت عنـوان                          

 و در نـزد منبـع او   كـافي اسـت تنهـا توجـه كنـيم كـه در تـاريخ سـبئوس        .  ذكر كرده ايم  208»خورني
 نيز كه به عنوان ترجمـه خـورني شـناخته          نياز نامه ، از اين تاريخ سه قطعه و از كتاب           مسورني مارآباس

شده يك قطعه برگزيده ذكر شده است، با اين حال تاريخ او به شكل اوليه خود بـه دسـت مـا نرسـيده                        
ما اين امر را نيـز  . است بلكه يك نسخه ويرايش شده آن از سده هفتم يا هشتم در دسترس ما قرار دارد   

در اينجا ما مـي خـواهيم دو مـدرك و دليـل جديـد در                . ان داده ايم  در پيوست دوم كتاب ياد شده نش      
 و نوشته غير مستند     دليل نخست مربوط به مرگ پادشاه تيرداد      . خصوص ويرايش اين تاريخ ذكر كنيم     

دار از تذكره ها استخراج نمـوده و در          شناس نام   ارمني  آليشان غوندمنسوب به خاكسپاري او است كه       
آليشان اين قطعـه را     ). 104 -105، ص ص    76بخش دوم، فقره    (جاي داده است    ” هاياپاتوم“اثر خود   

اگر چه اين قطعه در هيچ يـك از نـسخه هـاي    . استناد بر نوشته خورني مي داند و ما با او موافق نيستيم          
.  اين قطعه را مي شناسد     ت دسترس ما موجود نيست، ولي توما آرزروني       متعدد خطي تاريخ خورني تح    

تيرداد پادشاه دالور و شهيد با موفقيت در برابر سربازان جنگيد و به شـهادت رسـيد و                  «: او مي نويسد  
نده نامدار ما در سراسر    نگار چنانكه در كتاب دوم تاريخ وارتاپت موسي      . از دردهاي زميني آسوده شد    

گيتي و پايه گذار و تدوين كننده روشنگري و دانـش در نـزد مـا مـي خـوانيم، او بـا شـكوه و جـالل                            
بنـابراين تومـا نـه تنهـا بـا          ). ، كتاب نخـست، بـاب دهـم       توما آرزروني (» پادشاهي به خاك سپرده شد    

ه باال مشاهده كـرديم، بلكـه آن فـصل از تـاريخ             خاكسپاري شكوهمند تيرداد آشنا است چنانكه در قطع       

                                                           
٢٠٨ ‐“ khorenatsu areghdsvadsi shurje ” گ. ا. (١٩٤٠اثر استپان مالخاسيانتس، انتشارات آرمفان، ايروان .(.  
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خورني را كه او اين امر را در آن مطالعه كرده است به طور صحيح ذكر مي كند يعني آخـرين فـصل                       
كتاب دوم، جايي كه ما اكنون در مورد مرگ تيرداد مي خـوانيم ولـي بـدون ذكـر سـخني در مـورد                        

ريم كـه چنـان نـسخه اي از تـاريخ خـورني در              از اينجـا نتيجـه مـي گيـ        . شكوهمند بودن خاكسپاري او   
دسترس توما بوده است كه در آن قطعه مربوط به خاكسپاري تيرداد گنجانـده شـده بـود و اكنـون در                  

اين كه آيا اين قطعه در نسخه توما به طور ضمن مـستتر شـده اسـت      . نسخه هاي آشنا بر ما وجود ندارد      
حذف گرديده اهميتـي نـدارد، مـسئله مهـم ايـن اسـت كـه        يا از همان ابتدا وجود داشته و بعدها از آن   

  .و يا خالصه شده است) كه محتمل تر است(تاريخ مورد ويرايش و تصحيح قرار گرفته يا نقل قول 
 1668 قديس و تعبير آن است كه در يك نسخه نوشته شده در سـال                استدالل دوم، روياي ساهاك   

از اين دست نقل قول     .  عالمتگذاري گرديده است   Yطبيقي با حرف    موجود است و در نشر تحليلي و ت       
انجـام گرفتـه انـد كـه مـا در مـورد آنهـا داده هـاي                  . م5-12ها و تخليص ها بارها در طول سده هـاي           

  .مستندي در دست نداريم
  اعتبار تاريخ خورني

 در سده هجدهم وقتي كه ترجمه كامل ايـن كتـاب بـه زبـان                ، الكروز در باره اعتبار تاريخ خورني    
آنگـاه چنـد بررسـي      .  به چاپ مي رسيد نظر منفي خود را ارائه داده بود           التين توسط براردان ويستون   

 توسـط   1876جزئي در اين مورد صورت گرفت ولي پايه دار ترين انتقاد در ايـن خـصوص در سـال                    
 از ترجمـه     ،او به علت عدم آشنايي با زبـان ارمنـي         . 209 دانشمند چيره دست آلماني انجام شد      گوتشميد

تاريخ خورني براي بررسي هاي خـود اسـتفاده مـي           ) دفلوريوال(و فرانسوي   ) ويستون ها (هاي التيني   
ر در ميان بررسي ها و انتقادات متعدد ديگر، بررسي ماهرانـه و بيطرفانـه او                صرف نظر از اين ام    . كرد

  . اگر عالي ترين نباشد از بهترين ها بايد محسوب گردد
 را يك به يك مورد بررسي قـرار داده نـشان مـي دهـد كـه         منابع مذكور توسط خورني    گوتشميد

او .  است و اين كه خورني چگونه از آن هـا اسـتفاده كـرده اسـت                كدام يك مشكوك و كدام واقعي     
ضمن برشماري نقاط ضعف خورني نقاط قوي و ارزشمند آن را نيز متـذكر شـده اهميـت آن را بـراي                      

و به طور كلي از ديدگاه بيدارسازي حس ) خاندان هاي فئودالي ناخارار (بررسي تاريخ اشرافيت ارمني
 خـود،   او انحرافـات آگاهانـه خـورني را از متـون          . ميان ملت ارمني يادآور مي گـردد      خودشناسي در   

 او بـراي فهرسـت پادشـاهان پـارتي        . توسط عادات مرسوم تاريخنگاري در آن دوره توجيـه مـي كنـد            
 ولي ناآگـاه    رانخورني ارزش فراواني قائل است و به طور كلي خورني را مسلط بر امور مربوط به اي                

 مي داند و آوازها و افسانه هاي مردمي را كـه خـورني محفـوظ داشـته مـورد                    و بيزانس  از مسايل روم  
تـاريخ خـورني    «: گوتشميد نتيجه گيري خود را اين گونه خالصه مي كند         . ستايش بسيار قرار مي دهد    

ين و صرف نظر از آن، از نظر شايستگي و سودمندي مستمر محتواي آن،      را از نظر نقل قول هاي دروغ      
                                                           

٢٠٩ - Von Gutschmied, Uber die Glaubwurdigkeit der Armenischen Gesehichte des 
Moses von Khoren, Leibzig, 1876. 
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اين كه وي كارش را با موفقيت به . مي توان با جغرافياي راونا يا با تاريخ بريتانياي مانمور مقايسه كرد   
او مستقل از سبك، به عنوان تنها آرشـيو  . پايان برده از نتيجه غير ملموسي پيدا است كه تاريخ او دارد       

داب و سنن و افسانه ها كه براي ملـت ارمـن مطلـوب بودنـد و بـه عنـوان كتـابي زريـن بـراي طبقـه                   آ
 با پرداختن به سـودمندي آن بـه عنـوان منبعـي             …ناخارارهاي ارمني به نتيجه دلخواه خود رسيده است       

نـي  تاريخي بايد ياد آور شويم كه او از افسانه هـاي مردمـي ارمنـي و سـنن خانـداني ناخارارهـاي ارم                      
تارخي بايد گفت كه او به طـور كلـي از منـابع    ” با پرداختن به منابع كامال. استفاده فراوان نموده است  

 به زحمت چيزي بـيش از آنچـه كـه مـا اكنـون بـه                  و شرقي سود برده است و از تواريخ يوناني         پارسي
صـورت معتقـديم كـه اعتبـار مطالـب خـورني          مـا در هـر       …دست آورده ايم توانسته است اخذ كنـد         

  .»ساختگي نبوده و در ارتباط با موضوعات تاريخي بر پايه واقعيات بنا شده است
وسيع ترين  .  با شدتي بيشتر ولي تبحري كمتر قرين است         از اعتبار تاريخ خورني    انتقاد گاراگاشيان 

وي در تاريخ تطبيقـي خـود تـاريخ خـورني را بـه      . ه منتسب به او استانتقادي كه از آن صورت گرفت    
 از  تا تقـسيم پادشـاهي اشـكاني   عنوان منبعي تاريخي كنار نهاده از منابع خارجي و پس از مرگ تيرداد        

وع مي كند و توسط آگاهي هاي او به اثر خورني رج”  استفاده كرده است، با اين حال مرتبا   پاوستوس
  .مطالب مورخان خارجي يا پاوستوس را تكميل مي نمايد

 پژوهش هاي ويـژه  مار.  مناسب تر و مطلوب تر است در قبال خورنيآدونتس. ن و   مار. ننظرات  
ت متعدد خود صدها بار از خـورني يـاد مـي            اي در باره خورني به رشته تحرير در نياورده اما در مقاال           

كند و به اطالعات او استناد نموده به طور كلي در مورد او با احترام سخن مي راند و تاريخ خورني را                      
 يـادآور مـي شـود     ” ضمنا.  مي شمارد   و آداب و سنن ارمني     به عنوان منبعي اساسي براي تاريخ ارمنيان      

آدونـتس  . كه تاريخ خورني را به درستي درك نكرده اند و بطور ناشايست مورد انتقاد قـرار داده انـد                  
نيز در آثار خود براي خورني احترامي خاص قايل است و چنين فكر مي كند كـه خـورني نـسبت بـه                       

  .كليه تاريخنگاران ارمني اطالعات كاملتري در مورد ناخارارهاي ارمني ارائه مي كند
  ي منابع تاريخ خورنيبررس

 در اثـر يـاد شـده        1876 در سـال      و پس از او گوتـشميد      1861النگلوا به سال    . براي نخستين بار و   
هر دو آنها منابعي را تحت بررسي داشـتند كـه توسـط    .  را مورد بررسي قرار دادند     منابع تاريخ خورني  

متفـاوت اسـت و     ”  بـا آنهـا كـامال      از نظر روش بررسي، خاالتيانتس    . كر مي شود  خورني در تاريخش ذ   
تاريخ خورني را از نقطه نظر منابع در دو اثر بزرگ خود مورد بررسي و توجه قرار داده وبـه نتـايجي                      

  .جديد مي رسد” كامال
 بـه  1896در سـال  ”  خـورني  موسييخ ارمنيان و تارحماسه ملي ارمني“نخستين كتاب تحت عنوان   

او در اين اثر قطعات داستاني و يا قسمت هايي كه داستان تلقي شده انـد را        . زبان روسي به چاپ رسيد    
هاي مردمي بالتغييـر را تحـت نـام          افسانه   فصل هايي كه خورني   ) 1: مورد بررسي قرار مي دهد، يعني     

فـصل هـايي كـه    ) 2). آوازها، افسانه ها، داستان هـا و جـز اينهـا   (هاي گوناگون در آنها ارائه مي كند     
فـصل  )  3. خورني با استفاده از اين افسانه ها يعني با تفسير يا تصحيح آنها، تاريخ خـود را مـي نگـارد                    
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 اين سه موضوع ناشـي      خاالتيانتس. ي سرچشمه گرفته اند   هايي كه بنابر نظر پژوهشگران از منابع مردم       
  .از منشاء هاي گوناگون را بدون مالحظه، داستان هاي مردمي مي شمارد و از آنها انتقاد مي كند

 در اينجـا  اين كتاب از دو بخش تشكيل مي شود؛ بخش نخست شامل پژوهش ها است؛ خاالتيـانتس        
 را فصل به فصل پيگيري كرده متن ها را ارائـه و مـورد بررسـي قـرار مـي دهـد و مـي                          تاريخ خورني 

  : نتايجي كه او مي گيرد چنين است. كوشد منابع خورني را در اين قسمت ها نشان دهد
سـت كـه از آنهـا يـاد          بجز از منابع ياد شده خود از منابع ديگري نيـز اسـتفاده كـرده ا                 خورني -1

دسـت اول،   ” مـشخص “ در زمره منابع     بر اساس نظر خاالتيانتس   . نكرده و اينها مهمترين منابع او هستند      
 پــولي هيــستور اپيفــان قبرســي، ، آلكــساندركپــاليون ،، بروســوس كاتينــا، آبيودنــوسبايــد مارآبــاس

 و داسـتان هـاي مردمـي را     پارسي پاليي، متون آريستونسي بل، اوغلوپ، برديصان،     اوليمپيادوروس،  
ن هـا بـه خـورني       هستند كه موضوع هاي مختلفي در مـورد داسـتا         ” نامشخص“دسته دوم منابع    . نام برد 

، وقايعنامه و   ، مكاشفه يوحنا  ترجمه ها، بخش هاي گوناگون كتاب مقدس      : نسبت داده اند و عبارتند از     
ــوس   ــسايي اوزبي ــاريخ كلي ــكندر ت ــذكره اس ــون  ، ت ــاذب، فيل ــستنس ك ــرا  از كالي ــا، اف  210يم، البوين

، سـبئوس   ، غازارپارپتـسي،    يزنيـك   ،   پاوستوس  ، آگاتانگغوس  و متون ارمني    نازيانزي ،گريگورآشوري
غير از اينها قطعـاتي نيـز از     . ، غوند )فصل نخست تاريخ سبئوس   (= تاريخنگار گمنام     ،   شيراكاتسي آنانيا

 قيصري و   ، كلمنس اسكندراني، پروكوپيوس   )يوسفوس (يوسف  ، ديو دوروس سيسيلي،     اوديسه هومر 
  .  كه خورني از آنها سود برده است211ودامنبعي از س

 اغلب به صورت داستان هاي مردمي ياد مي كند بطور كلي منشاء ادبي دارد؛                آنچه كه خورني   -2
 با تبحـري كـم و بـيش و متعلـق بـه خـورني            تصنيف هاي مجدد موتيف هاي كتاب مقدس      ” اينها اكثرا 

  .هستند
 نخستين شخص و تنها پژوهشگري بود كه وجود داستان هـاي مردمـي در               التيانتسبدين ترتيب خا  

داستان هايي كه مورد قبول همه منتقدان بوده ارزشمندترين بخـش تـاريخي                را رد كرد،     تاريخ خورني 
او در . ا نيـز نفـي مـي كنـد    با اين حال بايد گفت كه خاالتيانتس در اين بخش خـود ر        . شناخته شده اند  

” محتمل است“، ”ممكن است“قسمت هاي مختلف به ناچار قبول مي كند كه اين يا آن داستان يا افسانه              
  .كه مردمي باشد

رانه قرار   را مورد نقد و بررسي دقيق و ماه         شناس نامي اين كتاب خاالتيانتس      ارمني مانوك آبغيان 
و در ).  به زبان ارمني1901، واغارشاباد” افسانه هاي مردمي ارمني   “در اثر خود تحت عنوان      (مي دهد   

 تنظيم مجدد ادبـي موتيـف       آن نظر اصلي خاالتيانتس دال بر اين كه داستان هاي مردمي كتاب خورني            

                                                           
٢١٠ ‐ Ephraim  مواعظ و رسايل و مـدح و تفـسيرهايي در بـاره عهـد              )  ادسا ٣٧٣وفات   (تاريخنگار آشوري .  يپرم  به ارمني

.  اند و تنها ترجمه ارمني برخي از آنها باقي مانده است           نوشته هاي او از ديرباز به ارمني ترجمه شده        . عتيق و جديد نوشته است    
  ).گرمانيك. ا(

٢١١ ‐ Sveda  
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 توسط خورني هستند، را رد كرده به عكس اصالت مردمي اين داستان هـا           هاي گوناگون كتاب مقدس   
را به اثبات مي رساند و حتي سرچشمه برخي از آنها را بـه عنـوان واريانـت هـاي ارمنـي افـسانه هـاي                          

يـا بـه عنـوان اعتقـادات        )  توسط دالوران  ، دستگيري آرتاوازد  مانند سرود واهاگن  (باستاني بين المللي    
 در بـاره ارزش  مـار . ن. مردمي در مورد مارها، افعي ها، پادشاهان آنها و جنگ هايشان نشان داده است    

در اين اثر ما شـاهد غـرض ورزي و نكتـه سـنجي بـزرگ                “: علمي اين اثر خاالتيانتس چنين مي نويسد      
  ).  به زبان روسي14ص ” حماسه ارمني“(”  هستيم خورنيمولف نسبت به شيوه تاريخنگاري موسي

بـه زبـان    »  خـورني   موسـي   و تـاريخ ارمنيـان     اشكانيان ارمنـي  « تحت عنوان    كتاب دوم خاالتيانتس  
 و فصل  در اينجا مولف به همان روش بقيه تاريخ خورني        .  به چاپ رسيد   1903ت كه در سال     روسي اس 

بررسي نظريات او خارج از اين گفتار است ليكن بايد          . هاي غير داستاني را مورد بررسي قرار مي دهد        
  شيراكاتسي نامه آنانيا اظهار داشت كه اكثر فرضيات او امروزه رد مي شود و به عنوان دليل بايد وقايع               

نيـز در يـك نـسخه خطـي اجميـادزين روي            . را ياد كرد كه از تاريخ خورني در آن استفاده شده است           
 وجود دارد كـه واژه بـه واژه از تـارخ خـورني      تا توفان نوحصفحه جداگانه يك قطعه طوالني از آدم      

 در سده هفتم مي زيـست و خـورني پـيش از او اثـرش را نگاشـته                   آنانيا شيراكاتسي . اس شده است  اقتب
  . است

دگرگون مي سازد تا آن را از خواننده پوشيده نگه          ”  منبع خود را عمدا    ، خورني به نظر خاالتيانتس  
 قديس توسط خورني را يـاد        و ستايش مسروپ    و ساتنيك   بايد داستان آرتاشس   در رد اين نظريه   . دارد
 را   تـذكره سلبـستروس     سطر از ترجمه ارمنـي     7-8در مورد اخير خورني در ستايش از مسروپ         . كرد

 و خاالتيانتس، اين ترجمه در پايان سده هفتم صـورت            نظر كارير  به طور تحت اللفظي نقل مي كند، به       
مگر خورني متوجه نبود كه با اقتباس از اين قطعه طوالني راز خود را آشكار مي سـاخت                  . گرفته است 

و به خاطر اين كه از نوشته سده هفتم استفاده كرده بود، نگارنده سده پنجم بـه شـمار نمـي رفـت؟ او                         
ر اينجا منبع خود را دگرگون نمي سازد؟ آيا او در سخنوري نقص داشت يا در تدبير و انديشه؟                   چرا د 

به ناچار به اين نتيجه مي رسيم كه خورني هرگز به منظور پنهـان داشـتن منـابعش آنهـا را دگرگـون و                        
مي مـي دانـد و انتـساب         كتاب دوم خاالتيانتس را فاقد اساس و پايه عل         تحريف نكرده است و آدونتس    

  .غرض ورزي و تحريف عمدي اسناد و مدارك به خورني را غير منصفانه مي شمارد
  

  متون خطي، ويرايش ها و ترجمه هاي تاريخ خورني
لـيكن  .  مي رسـد   48 متون خطي متعددي به دست ما رسيده است كه شمار آنها به              از تاريخ خورني  

جديد و مربوط به سده هفدهم هستند جامعـه مختياريـان ونيـز نـسخه اي در دسـت دارد كـه                      تمام آنها   
مربوط به آغاز سده چهاردهم مي باشد، در ماتناداران متون خطـي ايـروان نيـز يـك نـسخه وصـله دار                       

ده  نوشته شـ   1567 سازي شده به سال       اما بخش باز   13-14وجود دارد كه بخش كهنه آن در سده هاي          
قديميترين نسخه در نزد ما همين نسخه مي باشد، يك قطعه نيز در موزه دولتي متون خطي پيـدا                    . است

اين نسخه ها حـاوي مـتن       . شده و چنانكه پيدا است از نمونه اي مربوط به سده يازدهم باقي مانده است              
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خـي از آنهـا مـوارد       در بر . اوليه تاريخ نيستند بلكه رونويسي ويرايش يا ويرايش هاي بعدي مي باشـند            
متعددي از يك واژه يا اصطالح ديده مي شود كه در نمونه هاي ديگر به گونه اي متفاوت ذكـر شـده                      

با اين حال اكثر آنها تفاوت هاي سبكي و تفسيري هستند و نتيجـه ويـرايش هـاي گونـاگون نمـي                     . اند
 6-7يرايش مجدد سده هـاي  اما اين كه تاريخ خورني نه به صورت اوليه خود بلكه به صورت و  . باشند

 حتـي انجـام چنـدين ويـرايش و تـصحيح را نيـز               نـيكالي مـار   . به دست ما رسيده واقعيتي آشكار است      
به همين علت نيز داوري ها و نتيجه گيـري هـاي كنـوني كـه مبتنـي بـر همـين متـون         . محتمل مي داند 

اظهار عقيده قطعـي و بـدون اشـتباه در مـورد            ويرايش شده هستند تا اندازه اي قابل ترديد بوده امكان           
  .     محتواي اصلي تاريخ خورني و ديدگاه هاي او را از ما سلب مي كنند

 و سه بار نيز توام با ترجمه التين  بار به زبان ارمني 9 دوازده بار انتشار يافته است كه        تاريخ خورني 
  .212يا فرانسه

.  در آمستردام صـورت گرفـت      213 واناندتسي  توسط توماس  1685 آن به سال     نينخستين چاپ ارم  
  . اين نشر از روي يك نسخه صورت گرفته و حاوي تحريفات و دگرگون هاي بسياري است

دومين چاپ كه همراه با ترجمه التين و داراي حواشي غني بود توسط برادران ويلهلم و گئـورگ          
 جامه عمل پوشيد كه براي تصحيح متن از دو نسخه ديگـر نيـز اسـتفاده شـده بـود و بـه سـال                          ويستون

  . در لندن به طبع رسيد1736
  . در ونيز انجام شد كه نشر مجدد چاپ نخست بود1753سومين چاپ به سال 

  . در ونيز انجام شد1827چهارمين چاپ به سال 
 انجـام داد كـه بـه        را دفلوريوال ) هاي اول و دوم   تنها كتاب   (پنجمين چاپ همراه با ترجمه فرانسه       

  . در ونيز انتشار يافت1841سال 
 در ونيـز    1843 پس از مقابله شش نـسخه خطـي بـه سـال              ششمين چاپ به همراه ساير آثار خورني      

  .انجام گرفت
 در  1845 بـه سـال       دفلوريوال هفتمين چاپ همراه با ترجمه فرانسه و يادداشت هاي متعدد، توسط          

  . پاريس انتشار يافت
  . در ونيز انجام گرفت و چاپ مجدد طبع ششم بود1865هشتمين چاپ به سال 

  . در ونيز1881نهمين چاپ به سال 
  .  در تفليس1881چاپ دهم به سال 

                                                           
 به زبان هاي التين، انگليسي، فرانسه، آلماني، روسي، ايتاليايي، مجـاري و فارسـي                خورني  تا كنون كتاب تاريخ ارمنيان     ‐ ٢١٢

 بـه زبـان هـاي جديـد و قـديم ارمنـي در               ١٩٩١،  ١٩٩٠،  ١٩٦٨،  ١٩٤٠ در سال ها      چاپ ارمني  ٩اضافه بر   . ترجمه شده است  
  ). گرمانيك. ا. ( منتشر شده استارمنستان

٢١٣ ‐  Tumas Vanandetsi  
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پس از مقابلـه مفـصل نـسخ متعـدد و بـا             ” كتاب تاريخ ارمنيان  “يازدهمين چاپ در سلسله انتشارات      
 بـه   هاروتيونيـان .  و س   به كوشش مانوك آبغيان     خطي تاريخ خورني   پيشگفتاري مفصل در مورد متون    

  .ناميمما اين نشر را نشر تطبيقي و تحقيقي مي .  در تفليس صورت گرفت1913سال 
دوازدهمين چاپ در تفليس صـورت گرفـت كـه چـاپ مجـدد نـشر قبلـي امـا بـدون يادداشـت و             

  .پيشگفتار بود
 و  غير از ترجمه هاي التين ويستون هـا       .  به زبان هاي گوناگون برگردانده شده است       تاريخ خورني 
  :  ديگري نيز انجام گرفته اند ترجمه هايفرانسه دفلوريوال

  .  كه نسخه اي از آن در دست نيست1733ترجمه التين برنر، چاپ استكهلم 
ترجمه ايتاليايي جامعه مخيتاريان ونيز كه توسط تومازر از نظر زباني تصحيح شده اسـت و حـاوي                  

 در  1850چـاپ دوم همـين ترجمـه بـه سـال            .  در ونيز به چاپ رسـيد      1841حواشي غني بوده به سال      
  . همانجا صورت گرفت

  . ونيز1841ترجمه ايتاليايي كاپلتي در سال 
 و در جلـد اول      1869ترجمه فرانسه النگلوا همراه با حواشي تاريخي، انتقادي و تحقيقـي پـاريس              

  . النگلوا گنجانده شده استمجموعه مورخان ارمني
  . 1809ترجمه روسي ساركاواك هوسپ هوانيسيان، پتربورگ 

چـاپ دوم آن نيـز همـراه بـا     . 1858 بـا حواشـي و ضـمايم متعـدد، مـسكو      امـين . ترجمه روسي م  
  . در مسكو منتشر شد1893تصحيحات به سال 

  .1892ترجمه مجاري كريست سونكوتيان، كرال 
 پيـشگفتار و حواشـي و ضـمايم متعـدد، سـن پتربـورگ                حاوي  استپانه  خورن 214ترجمه آشخارابار 

  . در سن پتربورك1898چاپ دوم آن با تصحيح و ويرايش در سال . 1889
  و ترجمـه آشـخارابار     از لحاظ صحت و درستي، ترجمه ايتاليايي مخيتاريـان، ترجمـه روسـي امـين              

  .مه هاي ياد شده بايد دانست را بهترين ترجاستپانه
  

                                                           
٢١٤ ‐ ashkharabar      در برابر زبان ارمني گرابار        زبان گفتاري و نوشتاري كنوني ارمني grabar        كـه زبـان ارمنـي دوران 

  .)گ. ا. (باستان يا كالسيك و زبان سده هاي ميانه است و درك آن براي ارمنيان امروزي دشوار مي باشد
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  تاريخ ارمنيان
  
  شامل

  سه كتاب
  كه موسس خورناتسي به درخواست

   نوشته است باگراتونيساهاك
  

  كتاب نخست
  نسب نامه بزرگان ارمن

  
  

1  
  او و قول انجام خواهش پاسخ نامه ساهاك

  
  . درود مي فرستد باگراتوني در آغاز تاريخ ملتمان به ساهاك خورنيموسي

من توسط اين درخواست زيبا اثر الطاف بي پايان خداوندي و نوسان هاي مـداوم روحـي موجـود                   
ت به واسطه آشنايي با روانت، دريافتم؛ اين امر با ذوق مـن نيـز               در تو را پيش از آشنايي با جسم و جان         

پس نه تنها بايد از تو ستايش كرد كه برايت بايد نيايش نيز نمـود تـا                 . سازگار است و به ويژه با عاداتم      
  . همواره چنين باشي

 تمثيـل خداونـدي هـستيم و از سـوي ديگـر             زيرا اگر ما به سبب انديشه ورزي، چنانكه مي گويد،           
نقطه اوج انديشه ورزي، تفكر و تعقل است و عشق اينها در تو بي پايان است، پس با روشن و فـروزان                      
نگه داشتن جرقه تعقلت توسط تفكر نيكو، انديشه ورزي را زينت مي بخشي و بدين سـان بـه صـورت                     

 امـور   مي توان گفت كه بدين وسيله با پيـروي منطقـي و زيبـا از ايـن                . يك نمونه و تمثيل درمي آيي     
  .نخستين تمثيل آن را شاد مي كني

توام با آن، متوجه اين امر مي شوم كه اگر پيشوايان قوم و شاهزادگان سرزمين ارمن كه پيشتر و                   
در دسترس آنان بودند، نـه امـر بـه نگـارش        ” در دوران ما زندگي مي كردند به دانشمنداني كه احتماال         



  ٦١  

فكر ورود دانش هاي كمكي از خارج افتادند، و اكنون تو           چنين رويدادنامه هاي تاريخي دادند و نه به         
را چنين يافتيم؛ پس روشن است كه بايد از همه افراد پيش از خود عالي تـر و بـزرگمنش تـر شـناخته                        

  .شوي و مورد ستايش قرار گرفته شايسته ذكر در چنين رويداد نامه تاريخي باشي
ر انجام آن كوشش خواهم كرد تا يادگـاري  پس ضمن پذيرش شادمانانه درخواستت با كمال ميل د    

از آنجا كه تو به ملتي كهن و دالور تعلق داري، نه تنهـا  . جاودانه براي تو و نسلهاي آينده به جا گذارم      
در سخن و انديشه شايسته اي كه از بسياري كارهاي بزرگ و شكوهمند برخورداري، پس هنگام تنظيم                 

ين تاريخ ما آنهـا را يـاد خـواهيم نمـود؛ چگـونگي پيـدايي همـه                  نسب نامه جامع از پدر به فرزند، در ا        
 موجود اسـت، يكـي بـه يـك          نامدار را همانگونه كه در چند تاريخ يوناني       } 1{دودمان هاي ناخاراري  

  . بطور خالصه و موثق شرح خواهيم داد
  

2  
بهره گرفتيم، حال آنكه در  اينكه چرا براي ارائه كارهايمان از منابع يوناني

   آگاهي بيشتري يافت مي شود و آشوريان كلدانيان215كتابهاي
  

و در اين باره بگذاريد كسي در شگفت نباشد، همانگونه كه بر همه روشن است، اگر چـه بـسياري                    
 كه از كارهاي متعدد مربوط به ملت         و كلدانيان  از مردمان كتابت و ادبيات داشته اند، به ويژه پارسيان         

 را يـادآور شـديم و قـول    ما در ميان آنان بسيار ياد شده است، با اين حال ما تنهـا تاريخنگـاري يونـاني           
ان دادن به امور داديم دودمان شناسي خود را از آنجا بيان كنيم، زيرا پادشاهان يوناني پس از سر و سام        

 داخلي بر آن شدند نه تنها گزارش جهانگشايي هاي  خود كه نگارش هاي علمي را نيـز بـراي يونانيـان                    
شهرت دارد واجب دانـست كتابهـا و        } 2{”برادر دوست “ كه به    براي نمونه بطلميوس  . به ارث گذارند  

  - گردد،تواريخ همه ملتها به يوناني ترجمه
اما بگذار هيچكس در اينجا ما را به بيسوادي متهم نكند و ما را فردي بي تجربـه و نـادان نپنـدارد                       (

،  دانسته ايم، زيـرا او بـا چيرگـي بـر يونانيـان              را به عنوان پادشاه يونان     پادشاه مصريان ) بطلميوس(كه  
 يـا ديگـر سـران مـصر     216 و يونان لقب يافت وبه گونه اي كه هيچيك از بطلميوسيانادشاه اسكندريه پ

بـسياري  .  برگردانـد  او كارهاي يونان دوستانه بسيار انجام داد و اثرش را بـه يونـاني             . چنين لقب نيافت  
ن لقب داديم، اما براي كوتاه كردن سخنمان به همين          علل ديگر نيز وجود دارد كه ما او را پادشاه يونا          

 پس از آن بسياري مردان نامدار و سرگرم علوم نه تنها بـه ترجمـه                -،)گفتار در باره او بسنده مي كنيم      
،آن }3{ چنانكـه بروسـوس    -كتابهاي ديواني پادشاهان و پرستشگاه هـاي ملـل ديگـر همـت گماردنـد              

                                                           
كتاب، مجلد، « به معني  پهلويmatikan مي برد كه مأخوذ از واژه  را به كار)mat’ian( ماتيان در اينجا واژه خورني- ٢١٥

  .).گ. ا. ( استmatiyanو برابر با » رساله، شرح
   .) گ. ا.) (م.پ٣٢٣ ‐٣٠( مصر يا بطالسه، سلسله اي از فرمانروايان مقدوني-٢١٦
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 بلكه به هنرها و فنون شـگفت انگيـز و     - نمود  ورزيده در همه علوم را تشويق به انجام اين كار          كلداني
آ ” مـثال (بزرگ پرداخته با دشواري آنها را از گوشه و كنار گرد آوردند و به زبان يوناني برگرداندند                  

ور موثـق مـي دانـيم ايـن     و مرداني كه نـام آنـان را بـه طـ    } 4{)از ك، ت از پ، ك از ي و ش از ت     
 پيـشكش كردنـد و بـه     217را گردآوري نموده بـراي شـكوه و جـالل سـرزمين هلنيـان             ) هنرها و فنون  (

آنان كه چنين   . همانگونه پژوهشگراني كه با تالش و دانايي خود كسب علم كردند قابل ستايش هستند             
بـدين علـت   . يشتر قابل ستايشندكشفيات علمي را پذيرفته و گرامي داشتند نيز به همان اندازه و شايد ب       

  . من بدون ترديد سراسر يونان را مادر و دايه علوم مي دانم
  .   به همين اندازه بسنده مي كنيمبدين سان، براي توجيه نياز مراجعه ما به تاريخنگاران يوناني

3  
  در باره رفتار دانش ستيزانه نخستين

  پادشاهان و شاهزادگان ما
  

بلكه در همين جا    . رم رفتار دانش ستيزانه پيشينيان نخستين خود را نيز بدون نكوهش نگذارم           ميل دا 
آن دسته از پادشاهان شايـسته  ” زيرا اگر واقعا. در آغاز كارمان مي خواهم سخنان سرزنش آميز بنويسم 

دالوري ستايش هستند كه دوران خود را قرين ادب و تاريخ نمودند و هر يك كردار هـاي فاضـالنه و             
و تواريخ ثبت كردند، پس از آنان نگارندگاني مـورد سـتايش مـا              } 5{هاي خود را در تاريخنگاري ها     

بـه همـت اينـان مـا بـا بررسـي نوشـته              . قرار گرفتند كه مشغول چنين كارهاي سخت  و دشـوار شـدند            
ژه زمـاني   هايشان، از علوم نظام دنيوي برخوردار شده از چگونگي تمدن بشري آگاه مي گرديم به ويـ                

 و هلنيـان از آن      ، مـصريان  ، آشـوريان  كه خطابه ها و نوشته هاي تاريخ را مطالعه مي كنيم كه كلدانيان            
بهره مند هستند؛ افزون بر آن شايد دانايي و حكمت مردانـي را كـه چنـين كارهـايي را متعهـد شـدند                        

ني و عدم بلوغ روحي پادشاهان و ديگر پيشينيان ما نسبت به علم و دانش بر همـه                  پس نادا . آرزو نمائيم 
زيرا اگر چه قومي كوچك هستيم و از حيث شمار كم و از نظر نيـرو كـم تـوان و                     . ما روشن مي شود   

بارها پادشاهان بيگانه بر ما چيره شده اند اما در كشور مـا نيـز بـسياري دالوري هـاي شـايان نگـارش و         
اكنون افرادي كه حتـي     . ت روي داده است كه هيچ يك از آنان به نگارش آنها همت نگماشتند             يادداش

در انديشه نيك به خود و به جا گذاردن نام و يادي نيكو در اين جهان نبودنـد، نكـوهش مـا چقـدر در               
از ايـشان را     آنان است و چگونه بايد از آنان چيزهايي بزرگتر يعنـي گـزارش رويـدادهاي پـيش                   خور

  .درخواست نمود

                                                           
 كه يونيـه    ند اما چون گروهي از آنان در مناطق غرب آسياي صغير           مي بر   براي خود به كار     هلني نامي است كه يونانيان     ‐ ٢١٧

)Ionia (                         ناميده مي شد زندگي مي كردند و ايرانيان و شرقيان نخستين بار با اين دسته از آنان روبـرو شـدند بنـابراين كلمـه
  .)گ. ا. (فارسي و برخي زبان هاي ديگر روان ساختند را براي تمام هلنيان در  و يونانييونان
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، يا به سبب جنگ )واقع شد(با اين حال شايد كسي بگويد، اين امر به علت نبودن كتابت و ادبيات    
امـا چنـين گمـاني درسـت نيـست، زيـرا            . هاي گوناگون كه پياپي يكي پس از ديگري روي مي دادند          

 وجود داشت كه اكنون در نـزد مـا نوشـته    وناني و يجنگها دچار وقفه نيز مي شد و نيز حروف پارسي        
هاي بيشماري از آنها در باره نواحي، روستاها، امالك هر يـك از خـانواده هـا، اخـتالف هـاي كلـي و            

ولي من چنين گمـان مـي كـنم كـه          .  يافت مي شوند   218خانخاني} 6{پيمان ها، به ويژه منشاء اشرافيت     
پس از سخن گفتن    . ن كنوني به دانش و آوازهاي شفاهي دلبستگي نداشتند        ارمنيان باستان مانند معاصرا   

  .  بيهوده اي استدر باره افراد بي سواد، سبك انديش و وحشي كار
مـا ،  ) ناخـارار (با اين حال من به خاطر بلوغ فكري تو در شگفتم، زيرا در ميان خاندان هـاي كهـن               

 بزرگي زده به ما پيشنهاد انجام پژوهش هايي در باره تاريخ ملت مـا، نـژاد و           تنها تو دست به چنين كار     
خاندان پادشاهان و ناخارارها و اين كه منشاء و نسبت افراد و كارهايي كه هر يك از آنان انجـام داده                     

 در  اند و كداميك از اين قوم ها بومي هستند و كداميك كوچ كرده و به صورت اهالي بومي ارمنـي                   
، } 7{ بي نظم تـا اكنـون  219آمده اند، نوشتن كارها و دوره هاي هر يك از زمان ساختمان مفتضح برج             

به ما دادي تا اثري سودمند و بلنـد و درسـت بنگـاريم و ايـن خـود بـدون سـختي باعـث فرهمنـدي و                            
  . خرسندي تو خواهد شد

دسترس من كتابي موجود اسـت، چنانكـه        بدين مناسبت تنها به همين اندازه بسنده مي كنم؛ آيا در            
گفته شده و يا ميهن تو ادبياتي دارد؟ تا به يـاري آنهـا شـايد ماننـد تاريخنگـاران                    } 8{در كتاب ايوب  

را بدون غلط بنگارم يا از تو و ديگران آغاز نمـوده تـا مبـداء و            ) نسب نامه (عبري، از آغاز تا زمان تو       
 را آغاز مي كنم بـه ايـن اميـد كـه كـسي از                اري ها اين كار   سرآغاز ادامه دهم، ليكن من با وجود دشو       

و از آنجا آغاز مي كنم كه ديگران چنين كرده اند، برخـي طبـق تـاريخ                 . زحمات ما سپاسگزاري نمايد   
، و تكرار افسانه هاي مربوط به تاريخ آغازين مؤلفـان بيگانـه را كـاري                كليسايي، برخي نيز طبق مسيح    

 اضافي مي دانيم اما از دوران بعد، برخي ادوار و اشخاص نامدار را تا آنجا كه با تـاريخ كتـاب مقـدس               
به روايات دوران شرك پرسـتي خـواهيم رسـيد،          ” مصادف و مطابق اند ياد خواهم كرد تا اينكه طبيعتا         

  . ولي از اينها هر آنچه را كه موثق بدانيم برخواهيم گزيد
  
  
  
  

                                                           
 مي برد كه در زبان زند به صورت          را به معني خانخاني به كار      sep’uh صفت واژه    sep’uhak’an خورناتسي كلمه    ‐ ٢١٨

viso-putra)  بستگان آنها سپوه مي گفتند كه به معنـي           باستان به خانواده ناخارارها و يا      در ارمنستان . مي باشد ) فرزند خانه 
در اينجا به اسنادي اشاره دارد كه شامل نسب نامـه خانـدان هـاي               ) خورني(خوناتسي  . اهل خاندان ناخاراري اشرافي مي باشد     

  .)گ. ا. (اشرافي و وابستگي آنان به خاندان هاي  بزرگ شاهزادگان و اشراف است
  .).گ.ا. (١١، باب  ، سفر پيدايش، كتاب مقدسج بابل اشاره به ساختن بر‐ ٢١٩
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  در باره اينكه ساير تاريخنگاران در مورد آدم
  موافقت نكردند) با كتاب مقدس( ديگر 220و پيشوايان

  
ما بايد در باره ريشه و پيدايي و يا اگر بتوان گفت سرآغاز تمام بشريت سخناني بگوييم، كه چـرا                    

 با داوري خود در برابـر       222 و آبيودنوس  221 پولي هيستور   الكساندر ،تاريخنگاران ديگر چون بروسوس   
كشتي سـاز و ديگـر      ) نوح(؛ همچنين در باره خود      }9{موافقت نكردند ) با كتاب مقدس  (روح القدس   

 مناسبت تعيـين سـرآغاز نـژاد بـشري، كـه بـراي مـا        پيشوايان نه تنها در رابطه با نام ها و زمان ها كه به         
  .223محقق و موثق است
خداوند بخشنده او را رهبـر و شـبان    «:  چنين مي گويد   224 مانند ديگران در باره او     زيرا آبيودنوس 

 سـي و    كه برابر بـا   » پادشاهي كرد } 10{ ده شار  225آزوروس« : پس از آن مي گويد    . »مردم برگزيد 
 مي برند و زماني بس طـوالني بـه او            نام ديگري به كار    به همين ترتيب براي نوح    . شش هزار سال است   

 سـخن مـي     آبها و نابودي زمين در موافقت بـا كتـاب مقـدس           ) طغيان(نسبت مي دهند و در باره شدت        
سال ) شمارش(مطابق . 226ده نفر مي شمارند} 11{كسيسوتريوسگويند، همچنين تعداد پيشوايان را با     

 خورشيدي نه تنها با سالهاي ما به ويژه با كتاب مقدس همـسويي نـدارد بلكـه از سـالهاي          227چهار زمانه 
 بـه نـام   حتي اگر كسي دوره هـايي را كـه       .  كه سال را با اهله ماه مي شمارند دوري مي جويد           مصريان

خدايان ناميده شده اند به عنوان سال محاسبه كند و براي نزديكي به حقيقت با ارقام بي سامان پيشنهاد                   
نظريات آنان را بايد . شده مقايسه كند گاهي رقم كوچك و گاهي نيز رقم بزرگ به دست خواهد آمد

تن ايـن مطالـب چگونـه مـي         در اينجا مطابق با توانايي مان توضيح دهيم كه هر يك از آنان براي نوشـ               
انديشيد؛ اما به علت تفصيل و بزرگي كاري كه در پيش داريم اين امر را به مكـان و زمـان ديگـري وا           

                                                           
به معني رئيس قوم، پيشوا و رهبر ملت استفاده مي كنـد و معـادل واژه                ) ناهاپت (’nahap’et در اينجا از واژه       خورني ‐ ٢٢٠

 f. مـي باشـد   ) ُبد، رئـيس   (pa’ti) + ناف، نژاد  (’nafa كه    پهلوي nafa’pa’ti  است و مشتق از واژه     patriarchبيگانه  
 براي  kof  ،kaufa شده در فارسي نيز چنين تبديلي مجاز است مانند           ارمني) ه (hپهلوي در ميان دو حرف صدادار تبديل به         

koh) گ. ا(فارسي، ) كوه(.   
  .)گ. ا. (م. سده دوم پتاريخنگار يوناني) Alexander polyhistor( پولي هيستور  آلكساندر‐ ٢٢١
كتابهايي در باره تاريخ آشـور و كلـده         ) تاريخ تولد و مرگش نامعلوم است      (تاريخنگار يوناني ) Abydenus ( آبيودنوس ‐ ٢٢٢

  .)گ. ا. (نوشته است
 نيز از اثر اخيـر   در تأليف تاريخنگاري خود بهره برده و خورني    ، پولي هيستور و آبيودنوس     از كتابهاي بروسوس    اوزبيوس ‐ ٢٢٣

  .).گ. ا. (استفاده كرده است
  .).گ. ا. ( است منظور حضرت آدم‐ ٢٢٤
  .).گ. ا. aghovros( ،azovros)(س  يا آغورو‐ ٢٢٥
٢٢٦ ‐ Xisuthrosگ. ا. ( است نام ديگر نوح.(.  
  ).گ. ا. ( منظور چهار فصل سال است‐ ٢٢٧
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مي گذاريم و همانگونه كه باورمان است سخنمان را در اينجا قطع نموده به شرح زير سـخن آغـاز مـي                      
  . كنيم

شـيث دويـست و پـنج سـال     .  را آورد 228يـسته شـيث    ابوالبشر است؛ او دويست و سـي سـال ز          آدم
دو كتيبه مربـوط بـه دو رويـداد آينـده بـه او        } 12{به قول يوسفوس  .  راآورد 229زندگي كرده انوش  

انوش نخستين كسي بود كه اميدوار بود نام خداوند را بـه            . تعلق دارد، گر چه جاي آنها مشخص نيست       
  .زبان آورد

.  مخلوق خدا بـود    دي نام خدا بود و چگونه بايد كلمه ندا را فهميد؟ زيرا آدم            و چرا او نخستين منا    
» كجايي؟«چنين مي گويند كه او از زبان خدا فرمان يافت اما با ارتكاب گناه و اختفا ، خداوند كالم                    

 بـه علـت   امـا سـپس هابيـل   . را از او و نه كسي ديگر پرسيد و او حكم را نيـز از زبـان خـود وي شـنيد             
حـال، وقتـي    . نزديكي و آشنايي با خداوند براي او قرباني ذبح مي كند كه مورد قبول واقع مي گردد                

گفتـه مـي شـود    ) اِنـوش (كه اينها از سوي خداوند پذيرفته شده او را مي شناختند پس چرا در باره او   
حال ما شـواهد و مـدارك گـردآوري    . ميدكه براي نخستين بار كالم خدا را به زبان آورد و آن هم با ا        

  .    شده خود در باره او را در اينجا مي گنجانيم و ما آنچه را كه اكنون در دسترس داريم خواهيم گفت
چنانكه آمد، از آنجا كه نخستين انسان مرتكب فرمانشكني گرديد، به علت گناهي كـه انجـام داده                  

) هابيل( نسبت به خداوند گاه صميمي ترين فرزند آدم    آن. 230بود از بهشت و از سوي خداوند رانده شد        
سپس بدون سخن و نشانه خداوندي، نژاد بشري در وهم و           . 231از جانب برادر تني خود به قتل مي رسد        

در ميان آنان او با اميدي بسيار بـا درسـت           . خودكامانه فرو مي رود   ” نوميدي و سپس در كارهاي واقعا     
 يا ناميـدن و بـه يـاد آوردن          -اما ندا دادن را به دو گونه مي توان دريافت         . شي خدا را ندا مي دهد     اندي

يـك چيـز فرامـوش      ” ناميدن“حال دريافتن آن چون     . چون يك چيز فراموش شده، يا كمك خواستن       
 و هـر آنچـه كـه چنـين مـي شـد         خداونـد شده، درست نيست، زيرا ساليان درازي نمي گذشت كه نـام            

پـس او   . ش گردد و حتي آفريده خداوندي هنوز به مرحله مرگ و به خاكـسپاري نرسـيده بـود                 فرامو
  . خداوند را به كمك خواست) انوش(

به بـار آورد و او نيـز صـد و هفتـاد سـال زنـدگي كـرد و                     را 232قيناناو صد و نود سال بزيست و        
 و يـارد در صـدو شـصت و دو           234يـارد د و شـصت و پـنج سـالگي          مهللئيل در صـ   . را آورد  233مهللئيل

                                                           
٢٢٨ ‐  Seth ست در ارمني )set(٣آيه  ،٥ باب ، سفر پيدايش) .گ. ا.(.  
٢٢٩ ‐ Enosدر ارمني  yenovs،گ. ا. (٦‐٥،  سفر پيدايش .(.  
  .). گ. ا. (٢٤ و ٢٣ ‐٣، سفر پيدايش ،  كتاب مقدس‐ ٢٣٠
  .).گ. ا. (٩ ‐٤، ، سفر پيدايش كتاب مقدس‐ ٢٣١
٢٣٢ ‐ Eainanدر ارمني ، K’aynan گ. ا. ( را آورد، انوش در نود سالگي قينان٩‐٥، طبق سفر پيدايش.(.  
٢٣٣ ‐ Mahalaleel  در ارمني  maghaghayel   ا. ( در هفتاد سـالگي مهللئيـل را آورد        ، قينان ١٢‐٥ ، طبق سفر پيدايش .
  .) گ
٢٣٤ ‐ Jaredدر ارمني  haredگ. ا. ( را آورد، مهللئيل در شصت و پنج سالگي يارد١٥‐٥ ، طبق سفر پيدايش.(.  
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پـس از تولـد   . را بـه دنيـا آورد   236متوشـالح  و خنوخ در صد و شصت و پـنج سـالگي        235خنوخسالگي  
رسند متوشالح چنانكه گفته شد او بعد از دويست سال زندگي دلنشين و پرارزش، همانگونه كه افراد خ                

متوشـالح صـد و   . يادآور خواهيم شد”  كه علت آن را بعدا  237مي دانند، از ميان بزه كاران برگرفته شد       
لمك در هشتاد و هـشت سـالگي فرزنـدي آورد و او را              . را آورد  238لمكشصت و پنج سال بزيست و       

  . نام نهاد239نوح
  

  در باره نوح
پدرش . آورد) به دنيا( فرزند خواند و در باره ديگران به سادگي گفت كه آنان را        و چرا تنها او را    

او مي گويد كه وي ما را از كارهايمان و سختي هاي دستانمان             «: در باره او  مطلبي پيشگويي مي كند       
و در واقع رهايي و آسودگي نبـود بلكـه نـابودي تـام              »  مي رهاند  240و از سرزمين نفرين شده خداوند     

به معني پايان دادن است اما پايـان        ” رهانيدن“براي من چنين به نظر مي رسد كه         . ا روي زمين بود   چيزه
 دوران دوم مـي  بزه كاري و كليه شرارت ها، با هالك نمودن انسان هاي بـزه كـار  ) از بين بردن  (دادن  
كـه بـا    ” از سختي هاي دستانمان   «يعني اعمال بزه كارانه و      ” از كارهايمان “زيرا به نيكويي گفت     . باشد

ولي مطابق اين پيامبري، آسوده و رها مي گردند، اما نه همه آنـان بلكـه ارواح                 . آنها شرارات مي كنيم   
 توسـط سـيالب   كامل از حيث فروتني و تواضع هنگامي كه شرارت ها همانند مردم بزه كار زمان نوح 

به نام فرزنـد بـه عنـوان فـردي متـشخص و      ) نوح را (مقدساما كتاب . پاك مي شوند رهايي مي يابند 
  .نامدار و وارث بحق فضايل پدري گرامي داشت

  
5  

  در باره تطابق نسب نامه فرزندان نوح
   و اينكه نينوس و آرام، نينوستا ابراهيم

   است و نه فرزند بعلنه بعل
  

و اين امر براي همه روشن است كه تنظيم رويدادنامه اي از آغاز تـا زمـان مـا دشـوار و پرمـشقت                        
، گر چه آزمايش و پژوهش هر       است، به ويژه تشخيص اشتقاق خاندان هاي ناخاراري از سه فرزند نوح           

                                                           
٢٣٥ ‐  Enochدر ارمني yenovkگ. ا. ( را آورديست و خنوخ صد و شصت و دو سال ز، نيز يارد١٨‐٥ ، در سفر پيدايش(.  
٢٣٦ ‐ Methuselahدر ارمني  matusagha را آورد شصت و پنج سال زيست و متوشالح، خنوخ٢١‐٥  در سفر پيدايش  .

  .). گ. ا(
  .)گ. ا. (٢٤‐٥ نگاه كنيد به سفر پيدايش.  اضافه شده استبه دست خورني” از ميان بزه كاران“ عبارت ‐ ٢٣٧
٢٣٨ ‐ Lamechدر ارمني  ghamek :گ. ا. ( ذكر مي كند١٦٥ را به جاي ١٨٥ سن ٢٥‐٥ سفر پيدايش(.  
٢٣٩ ‐ Noahدر ارمني  noy . گ. ا. ( ذكر شده است٨٨ به جاي ١٨٢ سن ٢٨‐٥ سفر پيدايشطبق.(.  
  .).گ. ا. (٢٩‐٥  نگاه كنيد به سفر پيدايش‐ ٢٤٠



  ٦٧  

 نزديكان خـود را جـدا كـرده آنـان را     دسكس در زمان خود پسنديده است، به ويژه آن كه كتاب مق  
ملت خود مي شمارد و ديگران را از خود رانده آنان را از جانب خود قابل سـتايش و شايـسته ذكـر و                        

 همانگونه كه مطالب موثقي را در   ما تا آنجا كه بتوانيم در باره اينان سخن خواهيم گفت،          . ياد نمي داند  
اما تو اي ادب دوست هوشيار بـه        . صحيح و درست هستند   ” تيم كه به نظر ما كامال     داستان هاي كهن ياف   
  . نگاه كن و تعجب كنآرام و نينوس ، ابراهيمترتيب به سه نژاد تا 

را متولـد   243ارفكـشاد  242از توفـان  در سن صد سالگي، دو سـال پـس   241سام ، مطابق كتاب مقدس 
  .نمود

  سام
  . را آورد صد سال بزيست و ارفكشادسام

  . را آورد صد و سي پنج سال بزيست و قينانارفكشاد
  . را آورد244 صد و بيست سال بزيست و شالحقينان
  . را آورد245 صد و سي سال بزيست و عابرشالح
  .  را آورد246 صد و سي وچهار سال بزيست و فالجعابر
  . را آورد247 صد و سي سال بزيست و رعوفالج
  . را اورد248ت و سروج صد و سي سال بزيسرعو

  . را آورد249 صد و سي سال بزيست و ناحورسروج
  . را آورد250 هفتاد و نه سال بزيست و تارحناحور
  . را آورد251 هفتادسال بزيست و ابرامتارح

  
  252حام

  . راآورد253 كوش،حام
                                                           

٢٤١ ‐ Shemدر ارمني  semگ. ا. ( فرزند نوح.(.  
  .).گ. ا. (١٢‐١١  است، سفر پيدايش اشار به توفان نوح‐ ٢٤٢
٢٤٣ ‐ Arphaxadدر ارمني   arpaksatگ. ا. ( سالگي آورده است٣٥ را در  شالح١٢‐١١  در سفر پيدايش، ارفكشاد(.  
٢٤٤ ‐ Salahدر ارمني  sagha گ. ا. (١٤‐١١ سفر پيدايش. رد را آو سالگي عابر٣٠ در.(.  
٢٤٥ ‐Eberدر ارمني  yeber  گ. ا. (١٦‐١١  را آورد، سفر پيدايش سالگي فالج٤٣در.(.  
٢٤٦ ‐ Pelegدر ارمني  paghek’ ورا آورد، سفر پيدايش٣٠ درعگ. ا. (١٨‐١١  سالگي ر(.  
٢٤٧ ‐ Reuدر ارمني  r’aghav گ. ا. (٢٠‐١١  را آورد، سفر پيدايش سالگي سروج٣٢ در.(.  
٢٤٨ ‐ Serujدر ارمني  seruk گ. ا(. ٢٢‐١١،  سالگي ناخور را آورد، سفر پيدايش٣٠ در(.  
٢٤٩ ‐ Nahorدر ارمني  nakovr گ. ا. (٢٤‐١١،  را آورد، سفر پيدايش سالگي تارح٢٩ در.(.  
٢٥٠ ‐ Terahدر ارمني  taraگ. ا. (٢٦‐١١.  در هفتاد سالگي ابرام را آورد، سفر پيدايش.(.  
٢٥١ ‐ Abramدر ارمني  abram، به صورت آبراهام خورني abrahamگ. ا. ( ياد كرده است .(.  
٢٥٢ ‐ Hamدر ارمني  kamگ. ا. ( فرزند نوح .(.  



  ٦٨  

  . را آورد254 مصرايمكوش،
  . را آورد255، نمرودمصرايم
  . را آورد256، بابنمرود
  . را آورد257 آنبيسباب،

  . را آورد258، آربلآنبيس
  .  را آورد259 كاياغ،آربل
  . ديگر را آورد، آربلكاياغ
  . را آورد260 نينوس،آربل

  .262 را آورد261نينواس  ، نينوس
  

  263يافث
  . را آورد264، جومريافث

  . را آورد265 تيراسجومر،
  . را آورد266، توجرمهتيراس
  . را آورد267، هايكتوجرمه
  . را آورد268، آرامانياكهايك

                                                                                                                                        
٢٥٣ ‐ Cushدر ارمني  kush) گ. ا.(.  
٢٥٤‐ Mizraimدر ارمني  mest’remبه صورت ، خورني mest’rayimگ. ا. ( آورده است.(.  
٢٥٥ ‐ Nimrodدر ارمني  nebrovt) .گ. ا .(.  
٢٥٦ ‐Bab در ارمني bab) .گ. ا.(.  
٢٥٧ ‐ Anebisدر ارمني  anebis) .گ. ا.(.  
٢٥٨ ‐ Arbelدر ارمني  arbel) .گ. ا..(  
٢٥٩ ‐ kayagh  
٢٦٠ ‐ ninos  
٢٦١ ‐ ninuas  
 و   مصرايم ، تنها اسامي حام، كوش،    ١٠ باب    نيست، در سفر پيدايش    مطابق كتاب مقدس  ” كال) از حام ( اين رشته نام ها      ‐ ٢٦٢
در ضمن در .  گرفته شده است نام هاي ديگر از وقايعنامه اوزبيوسبه نظر تامسون.  فهرست آمده است ياد شده و در اين نمرود

 ٦‐١٠،  سفر پيدايش . حام كه كوش و مصرايم را آورد و كوش نمرود را آورد           : كتاب مقدس ترتيب نسل ها به اين صورت است        
  .).گ. ا. (٨تا 
٢٦٣ ‐ Japhethدر ارمني  habet) .گ. ا.(.  
٢٦٤ ‐Gomerدر ارمني  gomerبه صورت  خورني gamerگ. ا. ( آورده است.(.  
٢٦٥ ‐ Tirasدر ارمني ، tiras) .گ. ا.(.  
٢٦٦ ‐ Togarmahدر ارمني  torgomaبه صورت ، خورني torgom گ. ا. (آورده است(.  
٢٦٧ ‐ hayk’  
٢٦٨ ‐aramanyak’  
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  . را آورد269، آراماييسآرمانياك
  . را آورد270، آماسياآراماييس

  . را آورد271، گغامآماسيا
  . را آورد272، هارماگغام
  . را آورد273 آرام،هارما
  . 275 را آورد274، آراي زيباروآرام

.  مي دانند   و سومين نسل پس از سام       را به عنوان چهارمين نسل از نوح       حال، همه وقايعنگاران قينان   
 مي شمارند، اگر چه بر حسب       ح و سومين نسل پس از يافث       را چهارمين نسل از نو     همانگونه نيز تيراس  

 را   امـا مـسترائيم    276در هيچ جا نسب نامه صريحي گنجانده نشده است        )  ما  كتاب مقدس  ارمني(ترجمه  
 نه در ترجمه مـا و نـه از سـوي هـيچ وقايعنگـاري                به عنوان چهارمين نسل از نوح و سومين نسل از حام          

 مذكور يـافتيم و گفتـه او        277 هوشيار و پژوهشگر   ولي او را در نزديك نفر آشوري      . مذكور نمي يابيم  
و .  است كه از آن نام مصر مشتق شـده اسـت           زيرا اين مسترائيم همان مصرايم    . براي ما محتمل تر آمد    

  شمرده ما را قانع كردنـد        278اتيوپيايي.  است  را كه مصرايم يا همان بعل      ز وقايعنگاران نمرود  بسياري ا 
بـا  ) اتيـوپي (كه چنين اثبات شده است كه نمرود يعني بعل، اتيوپيايي است و به علت هـم مـرز بـودن                     

  .  چنين است” مصر ما قانع شديم كه واقعا
 و حتي خود نيونوس، در هيچ  تا نينوسيم كه اگر چه طول عمر فرزندان حام  سپس اين را هم بگوي    

وجـود  ”  مـا كـال    جا ياد و ثبت نشده و يا به دست ما نرسيده است و هر چند كه سنوات فرزندان يافث                  
، تا نينـوس    ا هر سه نژاد نيز تا ابراهيم      ندارد، اما با اين حال، نسب نامه ياد شده در باال موثق است ، زير              

 دوازدهمين نفر پس از نينوس است و در سن جواني            ما يازده نسل تشكيل مي دهند، زيرا آرا        و تا آرام  

                                                           
٢٦٩ ‐ aramayis  
٢٧٠ ‐ amasia  
٢٧١ ‐ gegham  
٢٧٢ ‐ harma  
٢٧٣ ‐ aram  
  .).گ. ا. ('ara geghetsik  به ارمنيAra the Handsome به انگليسي ‐ ٢٧٤
  و توجرمه تيراس، جومر،از يافث) ١٠ (در سفر پيدايش.  نيستا اوزبيوس يمطابق كتاب مقدس”  اين فهرست نام ها كال‐ ٢٧٥

  .).گ. ا. ( در اينجا پيشينه ارمنيان را با كتاب مقدس به هم مي آميزد خورنيموسي.  مي باشد فرزند سامياد شده است و آرام
هفتاد نفـر  . م.كه در سده دوم پ)[Septuagint( در عهد عتيق معروف به هفتاد كرد يا سبعينيه يا ترجمه هفتاد  قينان ‐ ٢٧٦

از .) م.پ٢٨٥‐٢٤٦( مـصر    پادشـاه مقـدوني   ) Philadelphos(ملقب به برادر دوسـت       دوم    به امر بطلميوس   از علماي يهود  
.  قيـد نگرديـده    ١١ باب    سفر پيدايش   و ارمني  ياد شده است اما در نسخه هاي عبري، آشوري        ]  ترجمه گرديد  عبراني به يوناني  

  .). گ. ا) (١٠ باب سفر پيدايش( است  سومين نسل از نوحيراست
  .).گ. ا. ( كاتينا استمارآباس”  هوشيار احتماال اين آشوري‐ ٢٧٧
  .).گ. ا. ( اهل كشور اتيوپي يا حبشه‐ ٢٧٨
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 قابـل   279زيـرا آبيودنـوس   . و اين درست است و بگذاريد هيچ كس در آن شك نكنـد            . درگذشته است 
، 280 نيونـوس فرزنـد آربـغ   «: اطمينان در بسياري امور، اين ها را براي ما بازگو كرده چنين مـي گويـد    

 تـا آراي  او همچنين از هايك   . »283، فرزند بعل  282 فرزند بابي  281، فرزند آربغ، فرزند آنب    فرزند كاياغ 
 فرزنـد   آراي زيبـارو  «:  شهوتران او را به قتل رساند، چنين برمـي شـمرد           284زيباروي ما را كه شاميرام    

، فرزنـد هايـك بـه       ، فرزند آرامانيـاك   ، فرزند آراماييس  فرزند آماسيا   ،   فرزند گغام  ،آرام، فرزند هارما  
ايـن مطلـب را آبيودنـوس در    . »صورت دشمن بعل و در عـين حـال پايـان دهنـده زنـدگي او در آمـد             

  . بعضي ها آن را دور انداختند” نخستين نسب نامه جداگانه و جزئي خود ياد مي كند كه اخيرا
در «: مـي گويـد   ) كتـابش ( اين مطالب را تصديق مي كند زيرا در يكـي از بابهـاي               }13{كپاليون

با اقتباس از ديوانهاي درباري شروع به نگارش كرديم، ولـي        (آغاز كتابمان همه نسب نامه را به تفصيل         
از جانب پادشاهان فرماني دريافت كرديم كه از افراد بي نام و نشان و بدسرشت كهن ياد نكنيم و تنهـا                  

  .و جز اينها» پيشينيان دالور، دانا و جهانگشا را ياد نماييم و وقت خود را بيهوده هدر نكنيم
 و يـا خـود    فرزند بعل  براي ما به كلي بيگانه و نادرست به نظر مي رسد كه مي گويند گويا نينوس               

أييد نمي كنند؛ شايد نامدار و پرآوازه بودن بعل است، زيرا نه نسب نامه و نه شمارش سالها اين امر را ت         
  .باعث متاخر شمردن فرد متقدم شده باشد) از اين دو(يكي 

 بـه زبـان خـود     از زبـان كلـداني  اگر چـه خـود يونانيـان   .  يافتيمدر ادبيات يوناني” ما اينها را واقعا   
 را انجام دادند، يـا بنـا بـه دسـتور پادشـاهان               خود با كمال ميل اين كار      انيانبرگرداندند و اگر چه كلد    

 نام و بسياري ديگران، ولي ما آن را از آن يونانيان مي دانـيم زيـرا از آنـان فـرا                      مانند شخصي آريوس  
  .گرفته ايم
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  برخيدر اين باره كه ديگر باستانشناسان در 
  موافقند و در برخي) پيغمبر (موارد با موسي

  موارد مخالف، و در باره روايات شفاهي
   فيلسوفكهن اوليمپيودوروس

  

                                                           
٢٧٩ ‐ Abydenus  
٢٨٠ ‐ arbegh يا همان arbelگ. ا. ( ياد شده(.  
٢٨١ ‐ aneb يا همان anebisگ. ا. ( ياد شده .(.  
  .).   گ. ا. ( ياد شدهbab همان ‐ ٢٨٢
٢٨٣ ‐ Baalدر ارمني  bel) .گ. ا  .(.  
٢٨٤ ‐ shamiram  



  ٧١  

 را تـا    با انتخاب موثق ترين مطالب از نوشته هاي متعدد ما در حـد تـوان نـسلهاي سـه فرزنـد نـوح                      
و فكر مي كنيم هيچ انديشمندي با آن مخالفت نمي كنـد،    به ترتيب ياد كرديم،  و آرام، نينوس ابراهيم

. مگر آنكه بخواهد با اخالل در نظم و ترتيب درست تاريخ، داستانهاي واقعي را به افـسانه تبـديل كنـد                    
  .ارند، شاد گردندبگذاريد هر يك با اين چيزها هر گونه كه دوست د

ولي اي دانش دوست و كسي كه ما را به اين امور وا مي داري ، اگر به زحمـات و كوشـشهاي مـا     
سپاس بگزاري، در چند كالم ذكر خواهم كرد كه تاريخنگاران كهن در باره مطالب ياد شده ما چگونه                

 چنان يافتند يا هر كـه بنـا بـه           نمي توانم بگويم كه آيا در كتابخانه هاي پادشاهان        ” نوشتند، گر چه فعال   
سليقه خود و يا به هر علت ديگري نام ها، روايات و زمان ها را دگرگون ساخته اسـت ، امـا بـه همـان                          

 به گونه اي درست گفته اند و گهگـاه بـراي نمونـه ابوالبـشر را نـه نخـستين                     285ترتيب در باره سرآغاز   
نه و بي معني ياد مـي كننـد و طـول عمـرش را سـي و                  انسان بلكه پادشاه ناميده اند و از او با نامي بيگا          

) پيغمبـر  ( موافق با موسي   287 و ذكر توفان   286شش هزار سال بر مي شمارند؛ اما در باره زمان پيشوايان          
 و پـس از سـفر دريـايي         288بدين سان وقتي كه پس از توفان و پيش از سـاختمان بـرج             . سخن مي رانند  
امـا بـا   .  از سه نفر افراد نامدار ياد مـي كننـد، سـخن درسـتي مـي گوينـد              به ارمنستان  289كسيستريوس

  . دگرگون ساختن نام ها و بسياري چيزهاي ديگر دروغ مي گويند
محبـوب مـن كـه      } 13{ولي من اكنون شاد خواهم شد تا سـخنان خـود را از سـي بيـل بروسـوس                  

پيش از ساختمان برج و سخن گفـتن انـسان          «: او مي گويد  . از كنم راستگو تر از بسياري افراد است آغ      
 و 291، تيتـان 290، زروانبه زبان هاي گوناگون و پس از سفر دريايي كسيـستريوس بـه سـوي ارمنـستان          

  . مي انگارم و يافث، حام حكام كشور مي گردندكه من آنها را سام292هاپتوسته
آنگاه كه آنان سرتاسر گيتي را ميان خود تقسيم مي كردند، زروان با كسب قدرت             «: او مي گويد  

سپس زردشت مغ پادشاه باختريان يعني مادي ها اين زروان را سرآغاز و پـدر     . ”بر آن دو نيز چيره شد     
فسانه در آورد كه نيازي به تكـرار آنهـا          خدايان ناميد و بسياري چيزهاي ديگر را درباره او به صورت ا           

  .»نمي بينم
 در برابـرش ايـستادند و       اكنون كه زروان چيره شده است تيتان و هاپتوسته        «: مي گويد ) سي بيل (

مـي گويـد، در زمـان    . به جنگ پرداختند زيرا او قصد داشت تمام فرزندانش را بر همه پادشاه گرداند        
                                                           

  .).گ. ا. ( منظور آفرينش بشر است‐ ٢٨٥
  .).گ. ا. (هاي ياد شده مي باشد” ناهاپت“ منظور همان ‐ ٢٨٦
  .).گ. ا. ( توفان نوح‐ ٢٨٧
  .).گ. ا. ( است منظور برج بابل‐ ٢٨٨
٢٨٩ ‐ xisut’ra  
٢٩٠ ‐ ze’rvan  
٢٩١ ‐ t’it’an  
٢٩٢ ‐ hap’et’oste  



  ٧٢  

 خـواهر   293در اين زمان آستغيك   . تان بخشي از ثغور ارثي زروان را به چنگ آورد         اين هرج و مرج، تي    
پادشـاهي زروان   ) تيتان و هاپتوسته  . (آنان دخالت كرد و آنان را به آشتي فراخواند و به بلوا پايان داد             

 را پذيرفتند اما سوگند ياد كردند و پيمان بستند همه فرزندان پـسر را كـه در آينـده زاده مـي شـدند،                      
بدين منظور مرداني نيرومند براي سرپرسـتي زايمـان زنـان او              بكشند تا نسل اندر نسل پادشاهي نكنند؛        

گماردند و هنگامي كه براي حفظ سوگند و عهد خود دو نفرشان را كـشتند، خواهرشـان آسـتغيك و                    
 و به غرب، بـه      زنان زروان، چند نفر از تيتان ها را راضي مي كنند تا كودكان ديگر را زنده نگه دارند                 

  . » ناميده مي شود295 مي گفتند و اكنون اليمپوس294كوهي بفرستند كه به آن ديوتسنكتس
اكنون اگر ديگران اين مطالب را چه افسانه و چه حقيقت بدانند، لـيكن مـن معتقـدم كـه بـسياري                      

ابي كنـستانتيا در قبـرس در كتـ       ) شهر(} 15{ سكوباي 296زيرا اپيفانيوس . حقايق در آن ها وجود دارد     
عليه بدعتگذاران، زماني كه مي كوشد حقانيت و دادگستري خداوندي را اثبات نمايـد، دربـاره هفـت                  

خداوند اين ملـل را بـراي دادگـستري از پـيش            «:  چنين مي گويد   297ملت نابود شده توسط اسراييليان    
 بـا هجـوم خـود بـه         ما حام  بود ا  روي اسراييليان نابود ساخت، زيرا سرزمين آنها در بخش فرزندان سام          

زور اين سرزمين را به چنگ آورد؛ اما خداوند با پشتيباني از حـق و پيمـان بـسته شـده ، از نـژاد حـام                           
 و 298 نيز از تيتانيـان اما كتاب مقدس. » پس مي گرداند   انتقام مي گيرد و وراثت را به فرزندان سام باز         

  .  ياد مي كند299رفائيان
ليكن ما بايد گرچه به اجمال اما برخي روايات شفاهي را بـازگو كنـيم كـه در زمـان باسـتان ميـان                        

 و نيـز شخـصي      301 و بانـان   300اين روايات توسط افرادي به نام گـورگي       . ( نقل مي شد   خبرگان يوناني 
اي پيران  «: يكي از آنان كه فلسفه فرا گرفته بود چنين مي گفت          . }16{)داويت نام به ما رسيده است     

 بودم و علوم فرا مي گرفتم روزي چنين اتفاق افتاد كه ميان اشخاص دانشمند و                آنگاه كه من در يونان    
ند و  برخي كتاب ها را به طور استعاري توضيح مي داد         . خبره در باره جغرافيا و اشتقاق بحث درگرفت       

: نام كه خبره ترين آنـان بـود چنـين گفـت           } 17{اما شخصي اليمپيودوروس  . برخي به گونه اي ديگر    
                                                           

٢٩٣ ‐ ast’ghik’  
٢٩٤ ‐ dyutse’nk’ets         ،از ). نـده انداختن، انداخته، را  (” انكتس“) + خدايان(” ديوتس“، به معني رانده شده از سوي خدايان

معـادل  (است كه در جمع معني محل زيست خدايان         ” زيست“تعبير نمود كه به معني      ” سوي ديگر مي توان جزء دوم را كتس       
  .).گ. ا. ( دانستو اليمپوس يوناني) بغستان ايراني

٢٩٥ ‐ Olympus  
٢٩٦ ‐ Epiphanius   شكل ارمني ،  epipan)  در بـاره زنـدگي او بـه يادداشـت متـرجم در بخـش پيـشگفتاري                 ) خـورني

  .).  گ. ا. (مالخاسيان نگاه كنيد
  .).گ. ا. (١٩ آيه ١٣ نگاه كنيد به كتاب اعمال رسوالن باب ‐ ٢٩٧
٢٩٨ ‐ titan گ. ا. (١١ آيه ٢ سفر تثنيه باب.(.   
٢٩٩ ‐ Raphaim گ. ا. (١١ آيه ٢، سفر تشنيه باب.(.     
٣٠٠ ‐ gorgi  
٣٠١ ‐ banan  



  ٧٣  

برايتان روايات شفاهي بازگو خواهم كرد كه سينه به سينه تا زمان ما نگه داشته شده اند و بسياري از                    «
 و فرزنـدان او موجـود بـوده         كتابي در مورد كسيسوتريوس   . روستاييان نيز تا زمان حال نقل مي كنند       

وقتـي كـه   . در هيچ جا يافت نمي شود و مي گويند در آن چنين حكايت مي شده است” است  كه فعال 
 بـه انجـام رسـاند و بـه خـشكي رسـيد يكـي از         كسيسوتريوس سفر دريايي خود را به سـوي ارمنـستان         

ت شمال غرب رفـت تـا ايـن سـرزمين را ببينـد؛ بـه كـوهي بلنـد در دشـتي           به سمفرزندانش به نام سام 
او در اينجا توقف مي     . رودخانه اي به سوي سرزمين آشور روان بود       ) دشت(كوچك رسيد كه در آن      

 نامگذاري مـي كنـد و دوبـاره بـه         302اين كوه را به نام خود سيم      . كند و دو ماه قمري سكنا مي گزيند       
 با سي   303اما كوچكترين فرزندش به نام تاربان     .  مي گردد  ني از جايي كه آمده بود باز      جنوب شرق يع  

پور و پانزده دخت و با همسران اينان با جدا شدن از پدر در ساحل همين رود اقامت مي كند و به نـام                        
.  نامگذاري مي شود   305د تسرونك اقامت گزي ) تاربان(و جايي كه    ) تارون (304او نيز اين ناحيه تاراون    

باز هم حكايت مي كردنـد كـه او روزهـاي           . زيرا فرزندانش براي نخستين بار در اينجا از او جدا شدند          
كوتاهي در نزديكي سامان باختريان زندگي كرد و يكي از فرزندانش نيز در همـين جـا مانـد زيـرا در            

 همگـام بـا   اما پيـران ملـت آرام  . » مي نامند306زارواندتا امروز نواحي شرق سام را زروان اما ناحيه را   
  .}18{از اين مطالب ياد مي كنند”  براي آوازها و رقص هاي گروهي غالبا307نواختن پاندير

ه تو همه چيز را     اينكه اين روايات حقيقت دارند يا دروغ هستند براي ما مهم نيست، تنها براي اينك              
بداني هر آنچه را كه با شنيدن و يا از كتاب ها مي دانم در اين كتاب جا مي دهم تا بي ريـايي انديـشه                          

  .ام را نسبت به تو دريابي
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   ياد شده توسطتوضيح مختصري در باره اينكه آيا بعل
    است؟دس  كتاب مقنمرود”  نگارندگان  بيگانه واقعا

                                                           
٣٠٢ ‐ Sim  
٣٠٣ ‐ tarban  
٣٠٤ ‐ taravn  
٣٠٥ ‐ tse’ronkمشتق از واژه ارمني  tsrel ) است) پراكند كردن، منشعب نمودن.  
٣٠٦ ‐ zarvand  
٣٠٧ ‐ pandir’ گ. ا). ( مي باشد است و آن سازي با سه سيماين واژه يوناني( به معني چنگ و بربط.(.  



  ٧٤  

  
 معاصر او بود، بسياري افراد مطالب درهم آميخته و مغشوش نقل مي              كه نياي ما هايك    در باره بعل  

  مانند موسي   بوده اند، چنانكه مصريان    و بعل، همان نمرود   } 19{كنند ولي من مي گويم كه كرونوس      
 را  ، كوش و نمرود مي باشند و مـصرايم         كرونوس را بر مي شمارند كه حام       309آرگاكسه،  308هپستوس

بوده كه آتـش را كـشف       } 20{مستثني مي نمايند، زيرا آنان مي گويند كه نخستين انسان هفائيستوس          
آتش را از خداوند دزديـد و  } 21{اينكه چرا او دزد آتش نام گرفته يا اينكه پرومتئوس         . (رده است ك

همچنين ترتيب دودمان ). به انسانها ارزاني داشت، نوعي استعاره است و به موضوع ما مربوط نمي شود
 تا هپستوس با يوسـف  310پادشاهي چوپانانهاي پادشاهي مصريان و شمارش سال هاي مربوط به سلسله   

  . همزمان و مترادف مي باشند، حام و يافثعبريان تا سام
زيـرا اگـر بخـواهيم همـه رويـدادها را از      . همين اندازه توضيح را براي اين مسايل كافي مي دانـيم     
زگو كنيم، پس كـي فرصـت پـرداختن بـه           ساختمان برج تا زمان حال را براي آگاهي تو در تاريخ ما با            

روايات تاريخي دلخواه تو را خواهيم داشت، به ويژه آنكه كاري كه در پيش داريم بـزرگ و زمـان و             
  .ما را آغاز مي نمايم) تاريخ(پس بحث منشاء . فرصت فناپذيران كوتاه و نامعلوم است

  
8  

  اينكه چه كسي اين داستانها را يافت و از كجا؟
  

 پـارتي ”  كه خود نيـز اصـال       و پارتيان  پادشاه پارسيان } 22{ بزرگ ي كنند كه آرشاك   چنين نقل م  
 را  شورش كرد، بر سراسر شرق و آشور پادشاهي نمـود و پادشـاه آنتيوخـوس              بود، در برابر مقدونيان   

 را بـه  311او بـرادرش واغارشـاك    .  به قتل رساند و سراسـر گيتـي را فرمـانبردار خـود سـاخت                نينوا در
 را پايتخت او مي  گماشت زيرا چنين صالح ديد تا پادشاهي اش استوار بماند نصيبينپادشاهي ارمنستان

، آســيا، آســياي بخــشي از غــرب شــام، فلــسطين:  را اينگونــه تعيــين مــي كنــدگردانــد و مرزهــاي وي
منتهـي  } 25{ به نزديكي دريـاي غربـي   ، جايي كه قفقاز   ، از درياي پونتوس   }24{و تداليا } 23{صغير

 هم تا آنجا كه انديشه و دالوري تو دسترسي داشته باشد، زيـرا مـي                باز و   مي شود، همچنين آترپاتكان   
  .گويند كه مرز دالوران ساز و برگشان است، هر قدر كه تيغشان ببرد همانقدر نيز تصرف مي كند

وي پس از سرو سامان دادن به حكومت و استوار ساختن پادشاهي خود كوشيد پي ببـرد كـه چـه                     
 حاكم بوده اند، آيا او جاي دالوران پيشين را گرفته يا            افرادي پيش از او بر ارمنستان     كساني و چگونه    

                                                           
٣٠٨ ‐ Hephaistos  
٣٠٩ ‐ aregak’گ. ا. ( به معني آفتاب و خورشيد.(.  
  .).گ. ا. (hovivneri tagavorutyun به صورت  در ارمني‐ ٣١٠
٣١١ ‐ vagharshak’گ. ا. (، بالش يا والش.(.  
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 كاتينـاي خبـره در نگـارش         هوشيار به نـام  مارآبـاس       او يك نفر آشوري   . جانشين نابكاران گشته است   
در ( بـزرگ گـسيل داشـت و          يافت و او را با هداياي گرانبها نـزد بـرادرش آرشـاك              و يوناني  كلداني

  :ديوان درباري را در برابر او بگشايد و نامه اي با مضمون زير براي او مي نويسد) خواست نمود
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   پادشاه ارمننامه واغارشاك

   پارس بزرگ پادشاهبه آرشاك
  
 پادشاه خشكي و دريا، شخصيت و پيكر تو همچون خـدايان مـا هـستند، امـا بخـت و                     اي آرشاك «

 كاميابي ها واالتر از همه پادشاهان و گستره انديشه است، به سان آسـمان بـر روي زمـين؛ واغارشـاك                    
دشـاه ارمـن گمـارده شـد خواهـان پيـروزي هميـشگي و        برادر كوچك و همرزم تو كـه بـا راي تـو پا            

  .تندرستي تو است
از آنجا كه از تو فرمان يافتم تا دالوري و هر گونـه تـدبير و حكمـت را مـورد توجـه قـرار دهـم،           
هرگز پند تو را تغيير نداده از آن چشم پوشي نكردم، بلكه تا آنجا كه در توان و انديشه ام بـود بـراي                        

 و نظارت مبذول داشتم و اكنون در سايه توجهات تو پادشاهيم اسـتوار گرديـده                هرگونه فرماني توجه  
 حاكم بوده اند و منشاء اين ناخارار نشين ها از تصميم دارم بدانم كه پيش از من چه كساني بر ارمنستان     

يشواي اين كشور زيرا در اينجا نه نظام مشخصي هست و نه عبادات پرستشگاهي، نه نخستين پ     . كجاست
معلوم است و نه آخرين پيشوا، و نه هيچگونه چيز منظم و مرتب وجود دارد، بلكـه همـه چيـز بـه هـم                         

  .ريخته و زير و رو است
بدين علت از پيشگاه پادشاهيت التماس مي كنم كه ديـوان دربـاري ات را بـراي ايـن مـرد كـه در        

.  تا خواست هاي برادر و فرزندت را يافتـه شـتابان بيـاورد              نمايي پيشگاه مقتدرت حاضر مي گردد، باز     
تندرست . براي تو نيز باعث شادماني گرديم) تو(معتقدم كه كفايت خواهيم داشت تا با انجام خواست       

  .  »باش و در ميان خدايان زي
وان فرمان داد تـا ديـوان دربـاري را           كاتينا، با شادي فرا     بزرگ با پذيرش نامه از مارآباس      آرشاك
 بود، در برابرش گشودند و در عين حال شاد بود كه برادرش يعني كسي كه براي نيمـي از  كه در نينوا 

با بررسي همه كتـاب هـا   ) مارآباس كاتينا(او . پادشاهيش به او اطمينان كرده بود، چنين تصميمي دارد     
  :  مي يابد كه به قول او چنين عنواني داشتنوشته اي يوناني

  
  آغاز كتاب

 برگردانده شده و شامل داستان هاي باستانيان         به يوناني   از زبان كلداني   اين كتاب به فرمان اسكندر    
  .و نياكان اصيل است
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 مربوط بوده است و شامل همه افـراد نامـدار از            مي گويد كه آغاز آن به زروان، تيتان و هاپتوسته         
فرزندان اين سه شخصيت ناخاراري است كه در باره هر يك در طول زمانهاي طوالني به نوبت نگاشـته         

  .شده است
، آن   و آشوري   كاتينا با استخراج تاريخ موثق ما از اين كتاب و نگارش آن به زبان يوناني               مارآباس
واغارشاك خوش اندام و كمانگير دليـر، سـخنور         . }26{ مي آورد   نزد پادشاه واغارشاك   را به نصيبين  

پرقريحه، و دالور آن را دريافت نموده در زمره گنجينه طراز اول خود قرار مـي دهـد و در صـندوق                      
از . ه داري مي كند و دستور مي دهد تا بخشي از آن را بـر روي سـنگ حكـاكي كننـد                دربار از آن نگ   

اين جا با دريافت آگاهي درست از روايات، اكنون براي جلب توجه تو از ناخارار نشين هاي بومي مـا                    
  . و حتي دوران نزديك را بازگو مي كنيم كلدانيان312تا سارداناپال

  :تاريخ در آن چنين آغاز مي شود
نخستين خدايان مخوف و نام آور و باعث مواهب بزرگ گيتي و سرآغاز جهان و تعـدد بـشريت                   «
نسل تهمتنان نيز از اينان ناشي گرديد، مرداني عظيم الجثـه، نيرومنـد و سـتبري كـه بـا تكبـر و                       . بودند

در اثـر  . ند و آنگاه اقدام به انجـام كردنـد  غرور انديشه غير مشروع برج سازي را در مغز خود پروراند     
خشم خداوندي، توفاني شديد روي داد و برج نابود گرديد و هر يك از مردمـان داراي زبانهـاي غيـر                     

 نيز يكـي از   هاپتوستههايك. شدند و لذا ميان آنان شورش و ناسازگاري افتاد   ) براي ديگران (قابل فهم   
  .»بود، ناخاراري دلير و نامدار با كماني بزرگ و نيزه افكني پر توان به شمار مي رفتاينان 

با اين حال ما رشته روايات را قطع مي كنيم زيرا مقصود ما نه تنها اين است كه تـاريخ را سرتاسـر                  
آغاز مي  بنويسيم بلكه بكوشيم نياكان باستاني، بومي و نخستين خود را بشناسانيم اكنون از همان كتاب                

پـس از   .  هـستند   و توجرمه   تيراس ، جومر،  كه يافث  315، تاكالد 314، سيرات 313، مرود هاپتوسته«: كنيم
 و جز اينها را ذكر مي كند كـه از آنـان             ، آرامانياك آن همان تاريخنگار با ادامه سخن به ترتيب هايك        

  . ياد نموديم
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  در باره قيام هايك

  

                                                           
و يـا   .) م. پ ٦٦٨‐٦٣٣(سـت   يا آشـور بـاني پـال مـورد نظـر ا           ) Sardanapalus( مشخص نيست كه سارداناپالوس      ‐ ٣١٢

 پيش از ميالد در آشور سلطنت كرد و ٨١٧ تا ٨٣٦ از ساردانابعل پادشاه افسانه اي كه به روايت تاريخنگاران يوناني    (سارداناپال
  .).گ. ا. ( استآخرين بازمانده سميراميس

٣١٣ ‐ merod  
٣١٤ ‐ sirat  
٣١٥ ‐ tak’lad  
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، خوش اندام، چهارشانه و داراي موهاي مجعد زرين و چـشماني درخـشان و               مي گويد، اين هايك   
متنان نام آور گرديد و با مرداني مقابله نمـود كـه سـعي در       او در ميان ته   . آتشين و بازواني بزرگ بود    

 پرچم شورش برافراشت  او دالورانه در برابر استبداد بعل     . چيره شدن بر ديگر تهمتنان و پيلتنان داشتند       
يعني زماني كه نسل بشري در سراسر پهنه زمين در انبوه جمعيت تهمتنـان و مـردان بـسيار خـشمگين و             

در اين زمان كه هر كس خشمگينانه شمشيرش را در شكم دوستش فـرو مـي                .  پراكنده مي شد   نيرومند
موفق گرديد سراسر زمين را تسخير كـرده بـر   ” برد و مي كوشيد بر ديگران چيره گردد ، بعل تصادفا  

 در هايك كه نمي خواست از او فرمانبرداري كند پـس از تولـد فرزنـدش آرمانيـاك              . آن چيره گردد  
 همراه فرزندان، دختران و فرزند فرزندان، مردان جنگاور كه حـدود سيـصد نفـر بودنـد و ديگـر                     بابل

و مهاجران كه بر او پيوسته بودند با تمام خانه و كاشانه اقدام به كـوچ كـرده بـه                    } 28{دستپروردگان
او در دامنـه كـوهي در يـك دشـت      . ي واقـع اسـت     كه در نواحي شمال    316رفت}  27{سرزمين آراراد 

هايـك آنـان را   . اسكان گزيد، جايي كه افراد قليلي از پراكنـده شـدگان پيـشين زنـدگي مـي كردنـد                 
فرمانبردار خود ساخت و در آنجا خانه هايي در زمين هاي قابل زيست بنـا نمـود و بـه عنـوان ارث بـه                         

  .روايات كهن شفاهي نقل شده اين امر را تاييد مي كنند.  داد فرزند آرامانياككادموس
مي گويد، خودش با بقيه افراد و خانه و كاشانه رهسپار شمال غرب مي گـردد؛ و                 ) مارآباس(اما  «

ن اينجا پدران  مي نامند يعني ساكنا    317در دشتي مرتفع ساكن مي شود ، اين دشت كوهستاني را هارك           
. » ناميده مي شـود    318هايكاشنروستايي نيز بنا مي كند كه به نام خودش          .  هستند نسل خاندان توجرمه  

در اين تاريخ نيز ذكر مي گردد كه در سمت جنوب اين دشت در حوالي كوهي بلنـد افـراد قليلـي از                       
و فرمان بردند كه اين امـر در تاييـد روايـات شـفاهي مـي                پيش زندگي مي كردند كه با ميل خود از ا         

  .باشد
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  در باره جنگ و مرگ بعل

  
پس از اينكه پادشـاهيش را بـر        } 29{ تيتان در ادامه سخن خود روايت مي كند كه بعل        ) مارآباس(

 فرستاد تـا او     ي وفادار به سوي شمال نزد هايك      همگان چيره نمود، يكي از فرزندانش را به عنوان فرد         
تـو در ميـان بـوران و سـرما و     « :مـي گويـد  . را به فرمانبرداري خوانده در صلح و آرامش زندگي كند   

                                                           
  .).گ. ا. (٤ آيه ٨ باب  نگاه كنيد به سفر پيدايش‐ ٣١٦
٣١٧ ‐ hark  
٣١٨ ‐ hayk’ashen ا. (و معادل هايـك آبـاد فارسـي اسـت    ) سازنده(شن ) + نام هايك ( شامل دو بخش هايك    هايكاشن .
  .).گ
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يخبندان شديد اسكان گزيدي، ليكن سردي شديد اخالق غرورآميزت را گرم تر و ماليم تر نمـوده بـا                   
هايك پيام آورندگان   . »يي از كشورم كه بخواهي درآرامش زندگي كن       فرمانبرداري از من در هر جا     

  . مي گردد بازبه بابل) بعل(فرستاده . بعل را با پاسخي سخت پس مي فرستد
 تيتان سپاهي عليه او تدارك مي بيند و با سـپاهي گـران از پيـاده نظـام بـه سـوي شـمال                         آنگاه بعل 

 مـي گريـزد و پيـشتر    كادموس نزد هايك.  مي رسد  نزد خانه كادموس   ر شده به سرزمين آراراد    رهسپا
اي بـزرگ پيلتنـان قهرمـان، بـدان كـه بعـل بـا دالوران        «: مي گويـد . پيك هاي تندرو گسيل مي دارد 

مي شتابد و من با آگاهي از اينكه او به نزد خانـه      جاوداني و تهمتنان جنگاور با قامت عظيم به سوي تو           
ام رسيده گريختم و هراسان نزد تو شتافتم، بنابراين بـي درنـگ انديـشه كـن آنچـه را كـه بايـد انجـام                       

  .»دهي
شـتابان در پـي        به زور سپاه گران و گستاخ خود همچون سيلي كه از بلندا روان مي گردد،                 اما بعل 

 بر مي آيد در حـالي كـه از دالوري و تـوان جنگجويـانش اطمينـان                  ي زيستگاه هايك  رسيدن به مرزها  
در اين هنگام تهمتن هوشيار و انديـشمند بـا موهـاي پيچيـده زريـن و چـشمان درخـشان،        . كامل داشت 

 و  فرزندان و نوگان، دالوران، كمانگيران و ديگران را كه زير فرمانش بودند، شـتابان گـرد مـي آورد                  
و بـا   . 319مي رسد كه داراي آب شور و ماهيان ريزي اسـت          } 30{راهي نبرد شده به ساحل درياچه اي      

زماني كه ما با سپاه بعل روبرو مي شويم بايـد بكوشـيم در              « : فرا خواندن سپاهيانش به آنان مي گويد        
 چنانكـه يـا مـي    جايي رو در رو گرديم كه بعل از آنجا گذشته و در ميان دالوران خود ايـستاده باشـد،        

ميريم و دودمان و دارايي مان زير سيطره بعل مي افتـد و يـا انگـشتان پيروزيمـان را بـه او نـشان داده                          
  .»سپاهش را از هم مي پاشيم و پيروزي را از آن خود خواهيم كرد

به مكاني دشت مانند  ميان كوههاي بسيار بلنـد مـي رسـند و در                } 31{و با پيشروي چندين اسبريز    
 را مـي  در سوي راست جريان آبها سنگر گرفته با بلند نمود سرهايشان، انبوه بيشمار راهزنان بعل فالتي  

بينند كه با هجوم گستاخانه در پهنه سرزمين آشفته مي تازند و بعل با گروهي عظيم در سوي چپ رود                    
 گـروه جوخـه مـسلح را در جـايي           هايـك . د ايـستاده بـو    در باالي تپه اي به عنوان محل ديدباني، آرام        

چند تن مسلح كارآزموده در صف مقدم آنان قرار گرفتـه فاصـله زيـادي                 شناسايي كرد كه بعل همراه      
تخته هاي برنجي بر پشت و        او كاله خودي آهنين با نشانهاي درخشان،        . ميان او و سپاهش وجود داشت     

تين هايش داشت و كمربندي بر كمـر بـسته بـود و از طـرف چـپ                  سينه، زره هايي بر روي ساقها و آس       
شمشيري با دو سر آويزان بود؛ در دست راست نيزه اي بزرگ امـا در دسـت چـپ سـپري داشـت، در               

هايك با نظاره تيتان هـاي مـسلح و مـردان زبـده در              . طرف چپ و راستش سپاهيان زبده ايستاده بودند       
 را با دوفرزند ديگـرش       را با دو برادرش در سمت راست و كادموس         كنار راست و چپ او، آرامانياك     

در سمت چپ برمي گزيند، زيرا اينان در كاربرد شمشير مرداني موفق بودند، خـود نيـز در جلـو مـي                 

                                                           
  .).گ. ا. ( استt’arekhرخ  منظور ماهيان ريز دياچه وان به نام تا‐ ٣١٩
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و بـه   به شكل مثلث مرتب مي نمايـد        ” ايستد و ديگران را در پشت سر خود مي ايستاند؛ آنان را تقريبا            
  . پيش مي رودآرامي

و تهمتنان دو طرف با رسيدن به يكديگر، غرش سهمگيني بـر زمـين پديـد آوردنـد، و بـا حمـالت         
در آنجا تنومندان، از هر دو سو، قرباني لبه تيز شمشير شـده             . خود يكديگر را به ترس و لرز واداشتند       

پادشـاه تيتـان بـا      .  يك از دو طرف تعيين نمي شـد        بر زمين مي غلتيدند اما سرنوشت نبرد به دست هيچ         
ديدن اين صحنه سهمناك و غير منتظره، هراسيد و با عقب نشيني به باالي تپه اي رفت كه از آنجـا بـه                       
زير آمده بود، زيرا مي انديشيد در ميان جمعيت مصون گردد تا كـل سـپاه برسـد و دوبـاره جبهـه اي                        

كمانگير با پي بردن به اين امر پيش مي تازد و به پادشاه نزديك شـده كمـان                   هايك. جديد ايجاد كند  
گسترده و پهن خود را تا آخر مي كشد و تيري سه پر به تخته سينه او مي كوبـد و پيكـان بـا گـذر از                            

. پشتش در زمين فرو مي رود و تيتان متكبر بدين سان هالك مي شود و به زمين افتاده جان مـي دهـد                      
همين اندازه در اين باره كافي      . منظم او نيز با ديدن اين دالوري بزرگ پا به فرار مي گذارند            سپاهيان نا 

     .است
بدين علت ايـن    .  مي نامد  اما در نبردگاه به احترام جنگ پيروزمندان دستگردي مي سازد و هايك           

 همراه سپاهيان دليرش در هايك تپه اي را كه بعل. ودناميده مي ش 320هايوتس دزورناحيه تا امروز نيز  
) مارآبـاس (ولـي   . خوانده مي شـود    322گرزماناك نام نهاد كه اكنون      321گرزمانكآنجا از پا در آمد،      

 ببرند و در فالتي پـيش  هايكه مي گويد هايك دستور مي دهد جسد بعل را با دارو موميايي كنند و ب         
 موسوم گرديده 323كشور ما به نام هايك نياي ما، به هايك        . چشمان زنان و فرزندانش به خاك بسپارند      

  . است
    

12  
  در باره نسلها و فرزندان هايك

  و اينكه آنان چه كاري انجام دادند
  

ز آن بسياري مطالب ديگر محفوظ است؛ ولـي مـا آنچـه را كـه شايـسته        پس ا ) مارآباس(در كتاب   
  .گردآوري است بيان خواهيم كرد

                                                           
٣٢٠ ‐ hayots dzorگ. ا. ( به معني دره ارمن.(.  
٣٢١ ‐ gerezmank             از جلد نخست فرهنـگ ريـشه شناسـي         ٥٤٢ به معني گورها، در باره ريشه شناسي اين واژه به صفحه 

  .).گ. ا. ( نگاه كنيد١٩٧١آجاريان، ايروان 
٣٢٢ ‐ gerezmanak’  
٣٢٣ ‐ hayk هاي به مناسبت نام نيايشان خود را   ارمنيان) hay ( را هاياسـتان  و سرزمينشان ارمنـستان hayastan  يـا ) در
  .).گ. ا. (مي نامندhayk  هايك) قديم
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 مي گردد و غنايم جنگي بسيار و مردان نامداري از            به زيستگاه خود باز    او مي گويد، سپس هايك    
 به او دستور مي دهد تا در خانه پيش خود اقامـت              مي بخشد و   نمك پروردگان را به نوه اش كادموس      

او در طـي سـاليان زنـدگي        .  رفته در آنجا آرامش مـي يابـد        گزيند، اما خود به دشتي موسوم به هارك       
ان مـدت   شد؛ آنگاه پـس از آن نـه چنـد     صاحب فرزندش آرامانياك   اش، چنانكه در باال گفتيم در بابل      

  . كوتاهي زندگي كرد و درگذشت و كليه دودمانش را به فرزندش آرامانياك سپرد
 فرزند ماناواز را در 326باز را با تمام اهل خانه مانند 325ماناواز و 324خوراما او دو نفر از برادرانش، 

 سـاحل شـمال     بـاز اينان ماناواز وارث هارك گرديد امـا فرزنـدش          از  .  مقيم ساخت  محلي به نام هارك   
مي گويند  . }32{غربي درياي شور را به ارث برد و اين سرزمين و دريا را به نام خود نامگذاري كرد                 

 329وردونيان   از آنان منشعب شده اند همچين خاند       328بزنونيو   327ماناوازيانكه خاندان هاي ناهاپتي       
 در نـواحي شـمالي      خـور   اما  .  مقدس در جنگ هايي يكديگر با نابود ساختند        پس از تيرداد  ” كه اخيرا 

صاحب خانه و تبار خود مي شود و آبادي هايي را به وجود مي آورد كه از زمان او تا كنـون ناخـارار     
 به زندگي خود ادامه مي دهد مرداني دالور و نامدار كه اكنـون در        330خورخورونينشين بزرگ قوم    

  .  زمان ما نيز از برجستگان به شمار مي روند
 با همه افرادش به سوي شمال شرق كوچ مي كند و در دشتي در ميان كوههاي بلنـد                   اما آرامانياك 

ابد ، بخش شرقي دشت گويي به پشت خوابيـده   كه رودي خروشان از غرب آن مي گذرد اسكان مي ي          
در برابر آفتاب گسترده است و در دامنه كوهها چشمه هاي زالل فراوان مي جوشـند كـه بـه يكـديگر                 

 در نزديكي مرزهاي آنها در دامنه كوهها و كنـاره دشـت   پيوسته رودهايي پديد مي آورند و به آرامي     
امـا كـوه آفتـابگير جنـوبي بـا قلـه            . كه برگرد دوشيزگان مي چرخنـد     روانند ، گويي جواناني هستند      

سفيدش گويي از اين سرزمين راست روييده است و آنگونه كه يكي از ما گفته است يـك نفـر كمـر                      
                                                           

٣٢٤ ‐ khor  
٣٢٥ ‐ manavaz  
٣٢٦ ‐ baz  
٣٢٧ ‐ manavazian- nakhararutyun :در زمان حكومـت اشـكانيان ارمنـي   يكي از خانواده هاي ناخاراي ارمنستان  .

اينان براي گـسترش قـدرت جنگهـايي بـا          . بود) مانازگرد نام گرفت  ” كه بعدا ( يا ماناوازاگرد    سرزمين موروثي آنها ناحيه هارك    
 سوم  براي پايان دادن به اين مخاصمات، پادشاه خسرو       .) م٣٣٠دهه  ( كرده اند     و وردوني  خويشاوندان خود يعني خانواده بزنوني    

 سـرباز در سـپاه شـاه شـركت مـي       ١٠٠٠ دستور نابودي آنها را مي دهد آنان با          ملقب به كوتاك به سپهساالر واچه ماميكنيان      
  .).گ. ا. (كردند
٣٢٨ ‐ be’znuni  قديم صاحب سرزمين بزنونيك      اري در ارمنستان   خاندان ناخار be’znunik    سرباز سواره   ٣٠٠٠، اينان با 

 از ميـان   و وردونيهمراه با خاندان هاي ماناوازيان) به علت تداوم مخاصمات(اينان به دستور شاه    . در سپاه شاه شركت داشتند    
سرزمين آنها پس از نابوديشان به كليـسا سـپرده          .  از استان توروبران در ارمنستان بزرگ بود       ١١ن بزنونيك ناحيه    سرزمي. رفتند
  .).گ. ا. (شد
٣٢٩ ‐  vorduniباسنسرزمين آنها .  قديم يكي از خاندان هاي ناخاراري ارمنستان)  (basen  و مركزشان روسـتاي وردرو

)vordru( به علت مخاصمات آشتي ناپدير با خاندان هـاي ديگـر بـه             .  سرباز در سپاه شاه شركت مي كردند       ٧٠٠آنها با   .  بود
  .).گ. ا(دستور شاه منقرض شدند 

٣٣٠ ‐ khor’khor’uni گ. ا. ( سرباز در سپاه شاه شركت مي كردند١٠٠٠ كه با يكي از خاندان هاي ناخاراري ارمنستان.(.  
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بيـشتر مـي شـود و بـه راسـتي كـه             ” همت بسته در سه روز مي تواند آنرا دور بزند و شيب آن تدريجا             
  . استكوهي پير در ميان كوههاي جوان 

بخشي را در شمال دشت و دامنه كـوه را در همـان سـمت          با اقامت در ژرفاي اين دشت،        آرمانياك
 مي  332پاي آراگاتس  و زمين هاي اطراف را       331آباد مي كند؛ كوه را در همانندي با نام خود آراگاتس          

  . نامد
ند كه افـراد قليلـي پـيش از كـوچ نيـاي اصـلي مـا                 اما تاريخنگار مطلب شگفت انگيزي نقل مي ك       

  . در بسياري جاهاي كشورمان به طور پراكنده زندگي مي كردندهايك
 را به دنيا آورد كه پس از او نيز ساليان متمادي زنـدگي               پس از سالها زندگي، آراماييس     آرامانياك

رزند او آراماييس خانه اي در ساحل رودخانه بر فراز يك تپـه بـراي اقـامتش بنـا                   ف. كرد و در گذشت   
.  نام نهاد335يراسخ، 334يراست ناميد اما رود را به مناسبت نوه اش       333آرماويرنمود و به نام خود آن را        

ت و داراي فرزندان بسيار بود با تمام افراد و دارايي هـا بـه     را كه فردي شكم پرس     336شارااما فرزندش   
 فرسـتاد، جـايي كـه آبهـاي         دشتي حاصلخيز و غني در همان نزديكي در پشت كوه شـمالي آراگـاتس             

ن لذا چنين به نظـر مـي رسـد كـه ايـ            .  ناميده شد  فراوان روان بود؛ مي گويند، به نام او منطقه شيراك         
كه حلقوم تو، حلقوم شارا است، اما انبارهاي ما         «:  رايج ميان روستاييان مصداق پيدا مي كند       337افسانه

شـد و    338آماسـيا اين آراماييس پس از سالها زندگي صاحب فرزندي به نـام            . »انبارهاي شيراك نيستند  
  . پس از آن نيز سالهايي چند زندگي كرد و آنگاه در گذشت

 دليــر و 340پــاروخ و پــس از گغــام، 339گغــام  ، پــس از چنــد ســال، بــا اقامــت در آرمــاويرآماســيا
پس از تولد اينان، از رود مي گذرد و به كوه جنـوبي نزديـك مـي                 .  را از خود به جا نهاد      341تسوالك

ي هاي دامنه كوه با هزينه زياد دو خانه مي سازد، يكي در سمت شـرقي در           در اينجا در فرورفتگ   . شود
نزديكي چشمه هاي جوشان دامنه كوه، اما ديگري را در سمت غرب همان خانه در فاصله اي كه يـك                    

                                                           
٣٣١ ‐ aragads  
٣٣٢ ‐ vote’n-aragadso  
٣٣٣ ‐ armavir :هينيلي با آرگيشتي خينيلي است كه به دست آرگيشتي اول پادشاه اورارتو بـه                همان شهر آرگيشتي   آرماوير 

شد و در   ) سلسله يرواندوني  (اهي ارمنستان در سده چهارم پيش از ميالد پايتخت پادش       .  بنا شد  در دشت آرارات  . م. پ ٧٧٦سال  
  .).گ. ا. ( آن را پايتخت حكومت خود نمود اول بنيانگذار سلسله پادشاهي آرتاشسيانآرتاشس. م. پ١٨٩سال 
٣٣٤ ‐ yerast  
٣٣٥ ‐ yeraskhو آراكس  يراسخ araksگ. ا. ( رود ارس است شكل ارمني.(.  
٣٣٦ ‐ shara  
  .).گ. ا. ( منظور ضرب المثل و زبانزد است‐ ٣٣٧
٣٣٨ ‐ amasia  
٣٣٩ ‐ gegham  
٣٤٠ ‐ parokh  
٣٤١ ‐ tsolak’  
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او اينها را به عنـوان ارث بـه دو فرزنـدش پـاروخ              . }33{نفر پياده در نيم روز طي مي كند بنا مي نهد          
چابك مي دهد و آنان در آنجا اقامت مي گزينند و با نام خود آنها را نامگـذاري مـي                    دلير و تسوالك    

ليكن آماسيا كـوه رابـه نـام        . تسوالك   به مناسبت    343تسوالگرد به مناسبت پاروخ و      342پاراخوت: كنند
  .  گشت و مدت كوتاهي زيست و درگذشتير بازنام نهاد و آنگاه دگربار به آرماو} 34{خود ماسيس
را متولد كرد؛ او هارما را براي زندگي با فرزندانش در            344هارما  پس از سالها در آرماوير     اما گغام 

ل يـك درياچـه     آرماوير باقي گذارد اما خود به پشت كوه ديگر واقع در سمت شـمال شـرق در سـاح                  
 امـا   345گـغ او ساحل درياچه را آباد كرد و ساكناني را در آنجا باقي گذارده كوه را به نام خود                   . رفت

او در اينجـا داراي  . 347 نام نهاد كه البته دريا نيز به همين نام خوانـده مـي شـود     346گغارگونيآبادي را   
او . شد كه كمانگيري بزرگ و چهارشانه، خوش اندام، سـخنور و زيبـا بـود               348سيساكفرزندي به نام    

متعدد به او داد؛ و برايش از دريا به طرف شرق تا دشـتي كـه       } 35{بخش اعظم دارايي اش را با خدمه      
 كوههاي استوار را شكافته از دره هاي باريك و دراز مي گذشت و با غرش سهمگين بـه دشـت                     يراسخ

سيساك با اقامت در اينجا مشغول آباداني قلمرو خـود          .  ريخت به عنوان قلمرو موروثي تعيين نمود       مي
 350سيـساكان  آن را بگونه درسـت تـر،          ناميد؛ ولي پارسيان   349سيونيكگرديد و سرزمين رابه نام خود       

  .مي نامند
، بـا پيـدا كـردن افـراد نـامي از نـسل او،           نخـستين پادشـاه ارمـن از نـژاد پـارت           واغارشاك” اخيرا

 را بـا    واغارشاك ايـن كـار    .  هستند فرمانرواياني براي آن كشور تعيين مي كند كه همان نژاد سيساكان          
  .    ر انجام شد، در جاي خودخواهيم گفتعلم به تاريخ انجام مي دهد، اما اين كه چگونه اين ام

 مي گـردد و در دامنـه همـان كـوه در دره اي مـستحكم                  خود دوباره به دشت ياد شده باز       اما گغام 
 353گـارني ، بـه    352گارنيـك كه بعـد هـا بـه نـام نـوه اش             .  نام مي نهد    351گغاميدستگردي مي سازد و     

                                                           
٣٤٢ ‐ paraxot’  
٣٤٣ ‐ tsolak’ert’  
٣٤٤ ‐ harma  
٣٤٥ ‐ gegh  
٣٤٦ ‐ gegharkuni  
  .).گ. ا. ( است واقع در جمهوري ارمنستان همان درياچه سوان كنوني دريا يا درياچه  گغام‐ ٣٤٧
٣٤٨ ‐ sisak’  
٣٤٩ ‐ syunik  
٣٥٠ ‐ sisak’anذكريـاي خطيـب    نخـستين بـار در وقايعنامـه آشـوري     به معني سيونيك، واژه سيساكان) Zacharias 

Rhetor ( نخستين بار در گيتي نما       در ارمني . آمده است )آشخاراتسويتس ashkharatsuyts (      اما براي ناحيه اي از استان
 نخستين منبع ارمني است كه سيونيك و سيساكان را با يكديگر برابركرده تاريخ خورني.  رفته استبه كار ) artsakh(آرتساخ  
  .).  گ. ا. (است
٣٥١ ‐ geghami  
٣٥٢ ‐ gar’nik’  
٣٥٣ ‐ gar’ni  
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 بـوده   354واراژ، جـواني از نـسل او بـه نـام             نوه واغارشاك  در زمان آرتاشس  ” اخيرا. موسوم مي گردد  
او را  ) آرتاشس. (است كه در شكار گوزن، بز كوهي و گراز موفق و رد تيراندازي توانا و دقيق است                

 به او اهـدا مـي       355هرازداندربار نموده آبادي هايي در سواحل رودي به نام          سرپرست نخجيرگاه هاي    
چنانكه گفتيم ايـن گغـام پـس از سـالها           . پديد آمده است   356واراژنونيمي گويند از وي خاندان      . كند

  فرزندش هارما فرمان داد تا در آرمـاوير         را متولد كرد و پس از او نيز زندگي كرد و به            زندگي هارما 
  .   اقامت گزيند و آنگاه درگذشت

 نياي ارمنستانيان است؛ و نژادهـا        فرزند جومر فرزند يافث     فرزند تيراس   فرزند توجرمه  اين هايك 
مـي گويـد كـه بـر        ) مارآبـاس (پـس از آن     .  ايـشان چنـين هـستند      و نسلهاي او سرزمين هاي مـسكوني      
  .شمارشان افزوده كشور را پر نمودند

  . را به جا نهادآرام پس از سالها زندگي هارما
در موردآرام تعريـف مـي كننـد كـه دالوري هـاي بـسياري در نبردهـاي پيروزمندانـه نـشان داده                       

 را در همه سو گسترش داد و به نام خود نيز همه مردمان كشور ما را چنين مي نامند                    هاي ارمنستان مرز
ولي اگر نخـواهي داسـتان      .  مي نامند  358 آرمنيك  و آشوريان   اما پارسيان  357، آرمن براي نمونه يونانيان  

هاي او را كه چگونه و كي انجام شدند، بيرون از اين كتاب مي آوريـم، يـا كنـار مـي                      مفصل دالوري   
  .}36{گذاريم و گرنه در همين جا مي گنجانيم
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  در باره نبرد با شرقيان و
  359سپيروزي و مرگ نيوكار مادِ

  
ده گرفته ايم برايمان خوشايند افتاد و آن را دلپذيرتر از جـشن             چون زحمتي كه به فرمان تو به عه       

ديگران يافتيم لذا پذيرفتيم كه روايات مربوط بـه نبردهـاي   ) پيشنهادي(هاي بخور و بنوش و بزم هاي        
ان او مـردي كوشـا و مـيهن دوسـت بـود و چنانكـه همـ                .  را به اختـصار نقـل كنـيم         از نسل هايك   آرام

                                                           
٣٥٤ ‐ varazh  
٣٥٥ ‐ hrazdanگ. ا. ( يكي از شعب رود ارس.(.  
٣٥٦ ‐ varazhnuniسرزمين آنها ناحيه واراژنونيك .  قديم يكي از خاندان هاي ناخاراري در ارمنستانvarazhnunik در 

تا سده نهم ميالدي نيز درباره ايشان مطالبي باقي است . باز سواره نظام به سپاه شاه مي دادند        سر ٣٠٠آنان  .  بود استان آيرارات 
  .).گ. ا(

٣٥٧ ‐ armen  
٣٥٨ ‐ armenik’  
٣٥٩ ‐ nyukar mades پسوند (، مادس به معني مادي استes) گ. ا). ( استنشانه نسبت يوناني) اس.(.  
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تاريخنگار اظهار مي دارد، مردن براي ميهن را به ديدن اينكه چگونه ملل بيگانه مرزهاي ميهنش را زير                  
  . پاي اسبانشان گرفته اند و ديگران بر نزديگان همخونش حكم مي رانند، ترجيح مي داد

 از ملل آن نـواحي رنجيـده         و نينوا  ان بر آشوري   ساليان كمي پيش از تسلط يافتن نينوس       همين آرام 
خاطر شده انبوهي از نزديكان دلير و كمانگير حـدود پـنج بيـور و نيـزه داران ورزيـده و جنگجويـان                       

مـي شـود و    روبـرو   بـا دالوران مـاد  دالور و ماهر گردآوري مي كند و در حوالي مرزهـاي ارمنـستان          
كه مردي مغرور و جنگ طلب بـود         نيوكار مادس چنانكه همان تاريخنگار نشان مي دهد شخصي به نام          

 مرزهـاي ارمنـستان را زيـر سـم اسبانـشان پايمـال              آنان يكبار مانند كوشـانيان    . آنان را رهبري مي كرد    
آرام پيش از طلوع آفتـاب بـا هجـوم          . فرمانبردار خود ساخت  ) ارمنستان را (دو سال   ) و مادس (نمودند

ناگهاني بر او، سپاه وي را نابود كرد و خود نيوكار را كه مـادس ناميـده مـي شـد دسـتگير نمـوده بـه                         
 آورد و در آنجا دستور داد او را در باالي برج حصار بر ديـوار بكوبنـد و ميلـه اي آهنـين بـر         آرماوير

يش فرو ببرند و درمعرض ديد رهگذران و همه كساني كه به آنجا مي آمدنـد قـرار دهنـد امـا تـا               پيشان
، فرمانبردار و بـاجگزار     360پادشاه شدن نينوس بر آشور و نينوا، كشور او را تا كوه موسوم به زاراسب              

  .خود ساخت
 را در دل داشت؛ با شنيدن روايات،         نياي خود بعل   ، كينه خونخواهي   با پادشاهي در نينوا    اما نينوس 

 ساليان دراز در انديشه انتقام جويي بود و پي فرصتي مناسب مي گرديد تا همه وارثان پسر قوم هايك            
دد، انديشه  وي باعث فروپاشي پادشاهي او گر   ولي از آنجا كه مي ترسيد اين كار       . دالور را نابود سازد   

فرمان داد بدون هيچگونه شـك و ترديـد، حكـم برانـد و              ) به آرام (شوم خود را پنهان نگه داشت؛ لذا        
امـا  . اجازه مي دهد پيشاني بند و نيم تاج مرواريد به كار گرفته شـخص دوم پـس از وي ناميـده شـود                      

ه ما امكان توقف و بررسي طـوالني در         همين اندازه گفته ما كافي است زيرا كاري كه در پيش داريم ب            
  .آغاز تاريخ مان را نمي دهد
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   و پيروزي،در باره جنگ با آشوريان
  362 و نيز در باره قيصريه361پاياپيس كاآغيا

                                                           
٣٦٠ ‐ zarasp’ گ. ا. (غرب درياچه اروميه زاراسب، واقع در جنوب.(.  
٣٦١ ‐ p’ayap’is k’a-aghiaگ. ا. ( در جايي به او اشاره نشده است.(.  
٣٦٢ ‐ Caesarea شخصي بـه     پادشاه افسانه اي ارمنستان    ، آرام  كه بنا به خورني    ، شهري است باستاني در كپدوكيه      قيصريه 
را والي آنجا گمارد و شخص اخير با ساختن دستگرد و برج و بارو نام خود را بر آن گذاشت و بعد ها ) ’me’shak( مشاكنام 

بنـا نهـاده    . م. سـده دوم پ     ماژاك را آريارات چهارم در اوايـل       بنابر منابع يوناني  . ناميده شد ) ’mazhak (ماژاكبا دگرگوني   
تحويـل  . م١٠٤٥ در آمـد در سـال   شاهزاده ارمنـي ) davit ardse’runi ( داويت آرزروني به تصاحب ١٠٢٢در سال . است

واليـت همنـام در تركيـه واقـع     به تصرف تركان در آمد و اكنـون در  . م١٤٧١ ارمنستان شد و از  گاگيك دوم پادشاه باگراتوني   
  .).گ. ا. (است
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  363 اول و ديگر هايك ها و هايك
  

كه پس از اين در همان كتاب نقل مي شود يادآوري مي كنيم و در بـاره                 با سخناني كوتاه آنچه را      
 و نيز انگيزه و اهميت رويدادها تنها با بيان عظمت            در غرب و در جنگ با آشوريان       364دالوري هاي او  

  .  سخن مي گوييم”  اجماالكار
در آنجـا   . با شرقيان با همان توانمندي راهي آشور مي شـود          پس از پايان دادن به جنگ        همين آرام 

، يكي ديگر از ويرانگران كشورش را از نژاد تهمتنان با چهار بيور پياده نظام مسلح و پنج                  365نيز بارشام 
هزار سوراه نظام مي يابد؛ او با خراج گزاف تمام سرزمين هاي اطراف و اكنـاف خـود را تحـت انقيـا                       

تعقيـب   366كـردوك آرام با او درگير مـي شـود و وي را از راه              .  بدل نموده بود   شديد گرفته به بيابان   
كرده به دشت آشور مي راند و بسياري را مي كشد، بارشام نيز در رويارويي با سپاهيان او به قتل مـي                      

ون خـداي خـود مـي        مدتهاي طوالني ايـن بارشـام را بـه علـت دالوري هـاي بـسيار چـ                  آشوريان. رسد
اما آرام بخش بزرگي از دشت هاي آشور را متصرف شد و مـدت طـوالني در زيـر فرمـان                     . پرستيدند

  . خود نگه داشت
 انجام داد، ما هنـوز بايـد نقـل          367و اما همه دالوري هايي را كه او در نواحي غرب بر عليه تيتانيان             

اول حركـت كـرد و بـه     ) هايـك (ظام و دو هزار سواره به سوي        او در غرب با چهار بيور پياده ن       . كنيم
شـرق و جنـوب را      ) ملـل (زيـرا او    :  ناميده مي شود    رسيد، جايي كه اكنون قيصريه     سرزمين كپدوكيه 

؛ واحي آشور را به جانشينان كادموس      و ن  شكست داده به اين دو نژاد سپرده بود، شرق را به سيساكيان           
در اينجـا پايـاپيس   . چون او ديگر از جايي نگرانـي نداشـت، لـذا مـدت طـوالني را در غـرب گذرانـد         

را تصرف نموده } 37{ و اقيانوس368كاآغياي تيتان كه مستبدانه سرزمين ميان دو درياي بزرگ پونت         
با او برخورد نموده وي را وادار كرد به جزيره اي در درياي   ) آرام. (نگ با او رو به رو شد      بود، در ج  

                                                           
  .).گ. ا. ( است به معني سرزمين هايك يا ارمنستانhayk  اين هايك‐ ٣٦٣
  .).گ. ا. ( است منظور آرام‐ ٣٦٤
٣٦٥ ‐ barshamشمين  يا بعل Baal Shamin .  گريگـور ( آنگـاه  …«:  چنـين نوشـته اسـت   در مـورد او آگاتـانگغوس 

 شـماره   ‐آگاتـانگغوس (»  را ويـران كنـد     رفت و به سرزمين داراناغي رسيد تا در آنجا نيز پرستشگاه خداي بارشـامينا             ) روشنگر
  .). گ. ا). (٧٨٤
٣٦٦ ‐ k’orduk      از واليات استان كرچايك )k’ortchayk (بزرگ   ارمنستان ) بـزرگ    يا هايك meds-hayk (   واقـع در

 يـا  k’ort’  ، k’ordاز نـام نـژاد      ( كه از نام بوميان خود سرچشمه مي گيـرد           جنوب درياچه وان در نزديكي مرز بين النهرين       
gord) .(گ. ا.(.  

  .).گ. ا (. يا تهمتنان و پيلتنان‐ ٣٦٧
 در كنار درياي سياه واقـع   در آسياي صغيرPontus  همان درياي سياه است اما سرزمين پونت يا پونتوس      درياي پونت  ‐ ٣٦٨
امدار ايراني تشكيل شد، اينان خود       توسط يك خاندان ن    در سواحل كپدوكيه  . م.پ٦٤تا  . م. پ ٣٠١‐٣٠٢پادشاهي پونت از    . بود

 ششم معروف نيرومندترين دوره اين پادشاهي در زمان مهرداد.  بود مي دانستند، پايتخت آنان شهر آماسيارا از فرزندان داريوش
  .). گ. ا. ( بود بزرگ پادشاه ارمنستانو متحد تيگران.) م. پ٦٣‐١٣٢(يا بزرگ ) به معني نجيب زاده، پاك سرشت(به اوپاتور 
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 نام از نژاد خود را با سپاهي        370مشاك بگريزد؛ او براي فرمانروايي بر اين سرزمين شخصي          369آسيايي
  . گشت بازگران بر آنجا گمارد و خود به ارمنستان

 تـا   بدين علت يونانيان  .  بياموزند و سخن بگويند    و اما به ساكنان اين سرزمين فرمان داد زبان ارمني         
گردي را  اما دسـت  .  اول ترجمه مي شود     مي نامند كه هايك    371امروز نيز اين سرزمين را پروتين آرمنيا      

 به نام خود بنا نهاده بود با باروهاي كوتاه محـصور نمـوده مـردم باسـتان ايـن                     گماشته آرام   مشاككه  
 مي ناميدند گويا نمي توانستند آن را به گونه اي درست تلفظ نمايند؛ امـا بعـدها بـا                    سرزمين را ماژاك  

به همان ترتيب از اين مكان ها تا مرزهاي اصلي . 372 ناميده شد قيصريهگسترش و رونق توسط ديگران
) هايـك (خود بسياري سرزمين هاي غير مسكوني را مملو از ساكنان نمود كه هايك دوم و سوم و نيز                   

دليل اصلي و درست نامگذاري هايك اول و دوم و نيـز سـوم و چهـارم در                  . }38{چهارم ناميده شدند  
 توسط برخي ها به گونه اي ديگـر نامگـذاري شـده، مـا               اما آنچه كه در محافل يوناني     . ين است غرب ا 

  .نمي پذيريم، اما ديگران مي توانند آنگونه كه مي خواهند بينديشند
او اينگونه توانمند و نامدار گرديد؛ لذا تا امروز نيز مردمان كـشورمان را بـه نـام او مـي شناسـند،          

او بسياري دالوري هاي ديگر نيز انجام داد امـا همـين انـدازه را كـه        . گونه كه بر همه آشكار است     همان  
  . نقل كرديم كافي مي دانيم

 اصلي پادشاهان يا تواريخ پرستشگاهي ضبط نشده انـد،       373ولي اين كه چرا اين مطالب در كتابهاي       
ست اينكـه ايـن دوره پـيش از         نخـ . بگذاريد در اين باره هيچكس شك و ترديـدي بـه خـود راه ندهـد               

 بود يعني زماني كه همه در اين باره بي توجه بودند، و ديگر اين كه آنان ضبط اخبـار            پادشاهي نينوس 
باستاني مردمـان بيگانـه و سـرزمين هـاي دور دسـت و روايـات نخـستين را در كتابهـاي پادشـاهان يـا                          

؛ بـه ويـژه آنكـه يادداشـت كـردن كارهـاي قهرمانانـه و           پرستشگاهها جايز و حائز اهميت نمي دانستند      
دالوري هاي مردمان بيگانه مايه افتخار و سربلندي نبود و با اين حال اگر چه اينهـا در كتابهـاي اصـلي                    

 كاتينا مي گويـد، بـه دسـت افـرادي كوچـك و بـي نـام از                   موجود نيستند، اما همانگونه كه مارآباس     
همان شخص دليل ديگري را نيز ارائه مي دهد         . ي در ديوان دربار گردآوري شده اند      عاشق) آوازهاي(

چگونه پي بردم نينوس شخصي مغـرور و خودپرسـت بـوده، خواهـان نمايانـدن خـود بـه عنـوان                       : كه
بنيانگذار جهانگيري، هر گونه دالوري و تكامل بود، لذا دستور مي دهد تا كتابهاي فراوان پيشينيان را                 

                                                           
  .).گ. ا. (منظور درياي مديترانه است”  احتماال‐ ٣٦٩
٣٧٠ ‐ me’shak’گ. ا. ( نگاه كنيد، به توضيحات زيرنويس مترجم درباره قيصريه .(.  
  .).گ. ا). (prot’in armenia ) Prote Armeni  ارمني‐ ٣٧١
اواخر  (آنگاه سلوكيان.) م.نيمه دوم سده ششم پ(زير فرمان ماديان، سپس هخامنشيان . م. در آغاز سده ششم پ ماژاك‐ ٣٧٢

از سـال   . گرديد) وكيبه سركردگي دودمان آريارات كپد    (پايتخت پادشاهي مستقل    . م.بود و در سده سوم پ     .) م.سده چهارم پ  
در سال  .  نام گرفت  اوكتاويانوس قيصريه ) قيصر (تبديل به استان رومي شد و به گراميداشت قيصر گايوس ژوليوس سزار           . م١٧

 بـه دسـت سـلجوقيان افتـاد         ١٠٧٣در  .  بـود   در دست گاگيك دوم باگراتوني     ١٠٤٥ اما در    جزو قلمرو داويت آرزروني   .  م ١٠٢٢
  .).  گ. ا. ( جزو قلمرو تركيه در آمد١٤٧١ توسط مغوالن ويران شد و در سال ١٢٤٣سپس در 

٣٧٣ ‐ mat’yan) پهلوي matikan) .(گ. ا.(.  
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ط به مردمان جاهاي مختلف و دالوري هاي مردان ويژه اي بودند، بـسوزانند و همـه كتابهـاي                   كه مربو 
نگاشته شده در وصف معاصران را موقوف سازند و تنها چيزي بنويسند كه مربوط بـه او بـود، تكـرار                     

  . آن كاري اضافي و بيهوده است
  . كه پس از او نيز ساليان دراز زيست و درگذشت را آوردآرا پس از سالها زندگي آرام
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   و مرگ او در جنگ با شاميرامدر باره آرا
  
 مـورد لطـف     فرمانرواي ميهنش گرديد و همچون پدرش آرام        ،   چند سال پيش از مرگ نينوس      آرا

 شهوتران و هرزه سالهاي متمادي با شنيدن آوازه زيبايي او، در پـي              374شاميراماما  . نينوس قرار گرفت  
پـس از مـرگ نينـوس يـا گريـز او بـه              . مالقات با او بود ولي آشكارا نمي توانست كاري انجـام دهـد            

اني را با هـدايا  و   همانگونه كه معتقدم، شاميرام با آشكار ساختن شهوت مفرط خود، نمايندگ       375كرت
  مي فرستد و با التماس و تعهد پيشكش هاي بيشتر تقاضا مي كند تا وي به نينوا                 تحف نزد آراي زيبارو   

نزد خود رفته او را به زني بگيرد و بر تمامي آنچه كه نينوس حكم مي راند، پادشاهي كنـد و يـا ميـل                         
  .  گرددهداياي فراوان با آرامش به سرزمين خويش بازاورا انجام دهد و با 

خـشمگين  ”  شـديدا   پيشنهادشان را نپذيرفت شاميرام    زماني كه فرستادگان به تكاپو پرداختند و آرا       
 و انشد و پس از متوقف ساختن ماموريت فرستادگان، در راس سپاهي گران شـتابان بـه سـوي ارمنـست          

آرا حمله مي كند ولي چنانكه از چهره اش نمايان بود شتاب او آنقدر كه از جهت شكست دادن وي و                 
به چنگ آوردن او مي توانست باشد براي كشتن يا اعمال فشار و تعقيب او نبود تا بدين وسيله به اميال 

بت و روايت از او در آتـش عـشق وي           زيرا به علت شهوت مفرط هنگام صح      . خود جامه عمل بپوشاند   
 ناميـده  او شتابان به دشت آرا مي رسد كه به نام وي آيـرارات . او را ديده بود” مي سوخت گويا واقعا  

با تدارك نبرد به سپهساالران خود سفارش مي كند كـه حتـي االمكـان سـعي در زنـده نگـاه                      . شده بود 
ين جنگ شكست خورده آرا نيز به دست جنگاوران شاميرام كشته مي سپاه آرا در ح  . داشتن آرا نمايند  

خانم پس از پيروزي، چپاولگران اجساد را براي يافتن دلبر و معـشوق خـود در ميـان اجـساد بـه                      . شود
                                                           

)  سـميراميس  semiramis   در يونـاني   smiramoth، عبري shamiram  ،sammuramatدر اكدي    ( شاميرام ‐ ٣٧٤
پس از مرگ شوهر نيابت سلطنت فرزند خردسـالش آدات     .) م. پ٨٢٣‐٨١١(پنجم  ) يا شمس آدات  (ملكه آشور زن شمشيادات     

بر پايه آنها او دختر دركتو      . ددر قديم افسانه هاي بسياري در مورد نام او روان بو          . را پذيرفت .) م.  پ ٨١٠‐٨٠٦(ني راري سوم    
تغذيه شده پس از بلوغ نخـست       ) به روايتي چوپانان  (الهه عشق و باروري بود و چون از نزد مادر رانده مي شود توسط كبوتران                

 پادشاه آشور در مـي آيـد و پـس از            مشاور و رايزن دربار آنگاه به ازدواج نينوس       )  به روايتي قندلنو   Onnes (به همسري اُِنس  
، مصر، هند و سـاير  ، ارمنستان، گرجستان، افغانستانجنگهايي در حبشه.  مي گردد  مرگ پادشاه نايب السلطنه فرزندش نينواس     

بر اساس آن افسانه ها به دست فرزندش نينـواس          .  آمده است  ن ارمنيان نيز دركتاب نخست خورني     افسانه روان ميا  . جاها كرد 
  .). گ. ا. (نويسنده تاريخ آشور معتقد است اين افسانه ها حقيقت دارند و داليلي نيز ذكر مي كند. كشته مي شود

٣٧٥ ‐ Crete) .گ. ا .(.   



  ٨٨  

پـس دسـتور مـي دهـد        . آرا را در ميان جنگاوران دالور كشته مي يابند        . صحنه كارزار گسيل مي دارد    
  . ببرنداورا به طبقه فوقاني كاخ

 مـي    با بانو شاميرام   ، آماده كارزاري نو   با اين حال زماني كه سپاه ارمن براي انتقامجويي مرگ آرا          
من به خدايانم امر كـردم تـا جراحـات او را بليـسند و او زنـده خواهـد                    «: مي گويد ) شاميرام(گردد،  

از تمايالت شهواني خود اميدوار بود آرا را توسط سـحر جادوگرانـه             او در عين حال با پريشاني       . »شد
ولي زماني كه جسد او شروع به پوسيدن نمود، دستور داد تـا آن را در چـاهي انداختـه            . اش زنده كند  

: او با آراستن پنهـاني يكـي از معـشوق هـايش در بـاره او چنـين شـايع مـي كنـد           . روي آن را بپوشانند   
زنده كردن آرا، آرزو و خواست ما را جامـه عمـل پوشـاندند، بنـابراين آنهـا بـه                    خدايان با ليسيدن و     «

او تنديـسي   . »عنوان شاد كنندگان و انجام دهندگان اميال ما، شايسته پرستش و ستايش بيشتري هستند             
ت نو به نام خدايان برپا مي كند و باقربانيان بسيار، آنان را گرامي مي دارد تا نشان دهد، گويا اين قدر                    

خدايان بود كه آرا را زنده نمود و با شايع كردن اينگونه اخبار در سرزمين ارمن، همه را قانع ساخته به  
  .  شورش پايان مي دهد

  .را از خود به جاي نهاد كاردوساو سالها زيسته .  كافي استذكر اين مختصر در باره آرا
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  ، پس از مرگ آرايرامدر باره اينكه چگونه شام

  سـه رودخـانه و عمارتـش را مي سازد  شهر ،  
     
  

 ناميده مي ، آيرارات  پس از اين كارهاي پيروزمندانه، زماني كوتاه در دشتي كه به نام آرا             شاميرام
حي كوهستاني جنوب رفت زيرا فصل تابستان بود و مـي خواسـت در وادي               او به نوا  . شود، به سر برد   

او بـا مـشاهده زيبـايي كـشور، پـاكي هـوا، چـشمه هـاي زالل                 . ها و دشتهاي پرگل به گردش بپـردازد       
مـا بايـد در چنـين كـشوري بـا آب و هـواي               «:  و روان چنين مي گويـد      جوشان، زمزمه رودهاي آرام   

ك برايمان شهر و كاخ بسازيم تا يك چهارم طول سال يعني فصل تابستان را با شادي                 معتدل و آبهاي پا   
 به سر ببريم اما سه بخش ديگر را در هنگـام سـردي هـوا در                 و بهره مندي كامل از نعمات در ارمنستان       

  . » آسوده بگذرانيمنينوا
بر ساحل دريا تپه اي     .  مي رسد  376 به سواحل درياچه شور    او با گذر از بسياري جاها از جانب شرق        

بلند مي بيند كه با بلنداي خود با كمي تمايل به سمت شمال، به سوي غرب كشيده مي شد اما از سمت                      

                                                           
  ..)گ. ا. ( منظور درياچه وان است‐ ٣٧٦



  ٨٩  

در سـمت جنـوب، در آن       . جنوب، صخره اي راست و پا بر جا به طور قائم سر به آسمان كـشيده بـود                 
رده بود كه از جانب شرق كوه به سـاحل دريـا مـشرف بـود                دور دست وادي طويل به سان دشت گست       

همچون دره اي زيبا و وسيع؛ از ميان آن آب شيرين روان از فـراز كوههـا و واده هـا و آبريزهـا روان         
در وادي جلگـه    . بوده در دامنه كوهها به هم مي پيوستند و رودهاي زيبا و بزرگي تـشكيل مـي دادنـد                  

در شـرق ايـن تپـه دلپـسند كـوه      .  سمت چپ و راست آنهـا كـم نبـود   مانند تعداد خانه هاي موجود در 
  .}39{كوچكي واقع بود

 دلير و شهوتران بالفاصله فرمان مي دهد چهار بيور و دو هزار             با در نظر گرفتن اين محل، شاميرام      
 خود زبـده و مـاهر       كارگر، شش هزار نجار، سنگتراش، مسگر و آهنگر صنعتگر كه از هر نظر در كار              

و اين كار مطابق فرمان او انجام مـي         . باشند از آشور و ساير نواحي حكومتش به محل مورد نظر بروند           
و . بدين سان بي درنگ كارگران بي شمار و استادان همه فن حريف و ماهر گرد هم مـي آينـد                   : پذيرد

ته سنگهاي بزرگ و شـفته آهـك و          پهن و بلند از تخ     377نخست فرمان مي دهد براي رودخانه آبگذري      
آنگونه كه شنيده ام، مردمـان آنجـا در         . شن احداث نمايند و چنانكه مي گويند اكنون نيز پابرجا است          

زمان تاخت و تازها و مهاجرتها به شكافهاي اين آبگذر پناه مي برند، گويي در قله كوههاي بلنـد پنـاه                     
هر انـدازه هـم تـالش نمايـد حتـي يـك سـنگ ريـز         چنانچه كسي نخواهد آزمايش كند و     . يافته باشند 

و زماني كه انسان به بندكشي آهكـي اطـراف سـنگها نگـاه     . منجنيق نمي تواند از بناي آبگذر جدا كند   
او ايـن آبگـذر را بـا گذرانـدن از       . }40{كند چنين گمان خواهد كرد كه در آنجا چربي ريختـه شـده            

  . ند زياد به محل تعيين شده شهر مي رسا378اسبريزهاي
 را به گروه هاي بسيار تقسيم كنند و از ميان استادان خبره براي 379در اينجا فرمان مي دهد جمعيت

هر گروه سرپرستي تعيين نمايند و بدين سان با غرق در فعاليتهاي شـديد، پـس از سـالياني چنـد بنـايي                   
                                                           

به معني پر شده،     (a’nbarda‘ به صورت    اين واژه در پارسي   .  رفته است   به كار   ارمني ’ambart’ak آبگذر در برابر     ‐ ٣٧٧
 آن و اما بـا توجـه بـه كـاربرد    . مي باشد و در واقع به معني سد و خاكريز براي جلوگيري از جريان آب مي باشد        ) مملو، انباشته 

اينكه با طي مسافت طوالني آب را به شهر مي رساند، لذا معني سد براي آن مصداق پيدا نمي كند و آبگذر يا آبـراه يـا قنـات                         
يـا اوايـل سـده هـشتم        . م. در اواخر سده نهم پ     در مورد اين آبراه بايد گفت كه در زمان اورارتو به دست منوا            . درست تر است  

درازاي آن . پايتخت اورارتو نيز براي مصارف آبياري احـداث شـد       ) وان كنوني (ساندن آب آشاميدني به شهر توشپا       براي ر . م.پ
در نزديكـي   ) hayots-dzor (اين آبراه از جنوب ناحيه دره ارمـن       .  متر است  ٥/١ متر و ژرفاي آن      ٥/٤ كيلومتر، پهنايش    ٨٠

اهميـت اقتـصادي ايـن    .  آسياب با آب آن كار مي كننـد ٤٠آغاز مي شود، در اينجا   ) ’me’zhnk’ert(يا   عل روستاي مژنگرد 
 روستا را آبياري مي كند و از روستاي ٢٥اين آبراه اكنون . آبراه چنان بوده كه براي نگهداري آن برج هاي نگهباني بنا شده بود

 سـنگ نبـشته اورارتـويي       ١٤به بعد، در طول آبـراه       )  اينجا پيدا شده اند    نخستين الواح مربوط به احداث آبراه در      (مژنكرد سفال   
  .).گ. ا. ( ملكه آشور نسبت داده مي شوداحداث اين آبراه به سميراميس) چون افسانه خورني(بر پايه افسانه ها . وجود دارد

 به معنـي راه   a’spras و   a’spres اسپرسف، اسپرسپ پهلوي    اسپ ريز، اسب رز،     اسب رس، اسپ رس،      (=  اسب ريز  ‐ ٣٧٨
  : در فارسي داراي معني زير است)  متر٢٣٠اسب، ميدان تاخت و تاز اسب به درازاي 

  جنگميدان = ٤.ميدان چوگان بازي= ٣.ميدان اسب دواني، اسب رس= ٢.راهي كه اسب به يك روز مي تواند بپيمايد= ١
يا )  گام يوناني٦٠٠ (، واحد طولي است برابر با يك استاديون يوناني٤ و ٢ داراي معني شماره asp’arez به صورت در ارمني 

  .). گ. ا. (ر مي رودنيز به معني ميدان و عرصه زمينه هاي زندگي به كـا) متر پارسي٢٣٠(ساير اندازه ها 
  .).گ. ا. ( منظور جمعيت كارگران است‐ ٣٧٩



  ٩٠  

 دو طبقـه و سـه       در شهر نيز عمارات   . شكوهمند با چندين حصار استوار و درهاي مسي ساخته مي شود          
طبقه عالي و متعدد مزين به سنگهاي گوناگون و رنگارنگ بر پا ساخته براي هر يك پنجـره هـايي بـه                      

و شهر را با كوچه هاي پهن و زيبا به چند بخـش تقـسيم مـي                 } 41{مقتضاي امكانات موجود مي سازد    
بـا  . م مـي نمايـد    گرمابه هايي مجلل و شگفت انگيـز بـه تناسـب موقعيـت و نيازهـاي شـهر فـراه                   . كند

گذراندن يك شعبه از رودخانه در شهر، آبياري بوستان ها و گلستان ها و هرگونه نياز ديگـر را تـامين                     
با اين حال شعبه ديگري را از سواحل راست و چپ درياچه براي آبياري شـهر و تمـام حومـه      . مي كند 

ردها، درختـان پـر شـاخ و        سراسر نواحي شرقي، شمالي و جنوبي شـهر را بـا دسـتگ            ). مي گذراند (آن  
برگ، با ميوه ها و برگهاي گوناگون مزين ساخته در آنجا باغهاي متعدد پر محـصول و شـرابده پديـد                     

شهر برج و بارودار را از هر حيث شكوهمند و پر آوازه ساخته جمعيت انبوهي از مردمان را . مي آورد
  .در آن اسكان مي دهد

فت انگيز آنجـا بـراي بـسياري از مـردم مـبهم بـوده قابـل                 شهر و ساختمانهاي شگ   ) باالي(اما بخش   
در آنجا با محصور نمودن بخش بـاالي شـهر در داخـل آن سـاختمانهاي شـاهي مهيـب و                . وصف نيستند 

ما چگونگي ساختن آنها را بدرستي از كسي نشنيده ايم، لذا           . پنهان با ورود و خروج دشوار بنا مي كند        
گاريم؛ همين اندازه مي گوييم، آنگونه كه شنيده ايم اينـان نخـستين و   شايسته نمي دانيم در تاريخمان بن    

  . عاليترين نوع در ميان كليه كارهاي پادشاهان محسوب مي شوند
اما در سوي آفتابگير صخره كه اكنون انسان با آهن هيچگونه خطي نمي تواند بر آن پديـد آورد،                   

نجينـه هـا و غارهـاي عميـق مـي سـازد كـه               در چنين سنگ سختي، اتاقهاي گوناگون، خوابگـاه هـا، گ          
امـا بـا صـاف كـردن سراسـر رويـه       .  شگفت انگيز زده اسـت    مشخص نيست براي چه دست به اين كار       

 حروف زيادي روي آن نگاشت كه تنهـا ظـاهر            ،}42{صخره، بسان مومي كه با قلم آن را صاف كنند         
ينجا كه در بسياري جاهاي سرزمين ارمن تنـديس         و نه تنها در ا    } 43{آنها باعث شگفتي همه مي گردد     

هايي بر پا نمود و با همان حروف امر كرد يادگاري در باره خود بنويسند و در بسياري جاها بـا چنـين                       
  .حروفي مرزهايي تعيين كرد

  . ر شديم انجام داد يادآو در ارمنستانبنابراين بدين سان آنچه را كه شاميرام
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   فرزندش رادر اين بار كه چرا شاميرام

  هـالك كرد و اينكه چگونه از دست مغ
   گريخت و بدست  زرتشتي به ارمنستان
    كشــته شــد380فرزنـدش نينواس

                                                           
  .). گ. ا. ( به صورت ني نيب آمده استninvas  در تاريخ آشور نينواس‐ ٣٨٠



  ٩١  

  
 نيـا و پيـشواي      381 مي آمد، زرتشت مغ    او تابستان ها زماني كه به شمال به شهر ييالقي در ارمنستان           

 تعيين مي كرد و چون او اين امر را مدتي طوالني به وي محول نموده                ماديان را زمامدار آشور و نينوا     
  .بود لذا به او اطمينان مي كرد

انش مـورد  شهوت آميز و بزهكارانه اش از سوي فرزند” و چون اغلب اوقات به خاطر رفتار شديدا   
.  جان سالم به در برد     سرزنش قرار مي گرفت لذا همه آنها را هالك كرد؛ تنها كوچكترين آنها نينواس             

او تمام حكومت و گنجهايش را به خويشاوندان و دلدادگانش بخشيده در قبال فرزنـدانش بـي تفـاوت                   
 درون كـاخ  نه اينكه در گذشـته و بـه دسـت او در نينـوا             زيرا چنانكه مي گويند همسر او، نينوس      . بود

.  گريخت كرتدفن شده باشد بلكه با دانستن اعمال شهواني و بدكارانه وي، پادشاهي را رها نمود و به                  
گمـان كـه   اما زماني كه فرزندانش به سن بلوع و تعقل رسيدند، تمام اينها را به وي يادآور شدند با اين  

 خواهند داشت و او حكومت و گنجهايش را به فرزندان خـود خواهـد               او را از اين شهوات شيطاني باز      
او با خشم و غضب به خاطر اين مسئله، همه آنها را هالك كرد و چنانكه در باال گفتيم، تنها يكـي                      . داد

  .از آنان يعني نينواس زنده ماند
 بـه   رابر ملكه مرتكب خالفي گرديد و ميانشان اختالف افتاد، شاميرام          در ب  382اما زماني كه زرتشت   

او اعالم جنگ داد زيرا مرد مادي مصمم به چيره شدن بر همه بـود، آنگـاه كـه جنـگ شـدت يافـت،                         
 بـا فرصـت مناسـبي كـه بـراي      در اينجا نينـواس   .  رفت شاميرام از برابر زرتشت گريخت و به ارمنستان       

  .383انتقامجويي بدست آورد، مادرش را به قتل رساند و خود بر نينواي آشور پادشاهي كرد
  . كه كجا و چگونه روي دادچنين بود مرگ شاميرام
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   در هندوستاندر باره جنگ شاميرام
  و مرگ او در ارمنستان

                                                           
  .).گ. ا. ( وي به عنوان مغ و پادشاه باختريان معرفي شده است در وقايعنامه اوزبيوس‐ ٣٨١
  .).گ. ا. (قيد مي كند) ’ze’radasht(م زرتشت را زراداشت  نا خورني‐ ٣٨٢
اما بنا به تاريخ آشور سـميراميس  ). وقايعنامه( شكست مي خورد  يا شاميرام مي گويد كه زرتشت از سميراميس   اوزبيوس ‐ ٣٨٣

ه متوجه شدند ملكه آشور پا به سن گذاشته است، در صدد بر مـي آينـد بـا                   به دست فرزند خود كشته نمي شود بلكه بابليان ك         
اما سميراميس متوجه اين نقشه . طرح نقشه اي وي را به دست فرزندش بكشند و در فرصتي مناسب حكومت آشور را براندازند

او كه هشتاد سال . سرش سپرداستعفا كرد و امپراتوري را به پ    ” شده پسرش را به شوراي عالي كشور احضار كرد و خود شخصا           
پس از شش ماه زنـدگي در ايـن معبـد بـه سـال               . سن داشت به معبدي رفت كه مادرش در آنجا خدمت كرده و درگذشته بود             

  .).گ. ا. (چشم از جهان فرو بست و در كنار قبر مادرش به خاك سپرده شد. م. پ١٩٥٥



  ٩٢  

  
 را نيز در نظر دارم تا مورد تمسخر بسياري افراد واقـع نگـردم؛ زيـرا در شـمار                 من روايت كپاليون  

 سخن مي گويد، آنگاه جنگ شاميرام بـا زرتـشت   بسياري چيزها ديگر، او نخست در باره تولد شاميرام       
ولـي بررسـي هـاي كتـاب هـاي          .  را بيان مي كند    ان جنگ هندوستان  و سپس پيروزي شاميرام و در پاي      

 كاتينا را از اينها موثق تر مي انگارم، زيرا بيانش بجا و شايسته بـوده انگيـزه                   به دست مارآباس   كلداني
 كـاردان را  نيـز سـخنان ايـن آشـوري     توام با اينها، افـسانه هـاي كـشور مـا            . جنگ را نيز ذكر مي كند     

تصديق مي كنند كه مرگ شاميرام، گريـز پيـاده او، تـشنگي و عطـش او بـراي آب، نوشـيدن آب و                        
منجوقهاي شاميرام «آنگاه به آب انداختن طالسم هنگام نزديك شدن شمشير زنان و آنگاه اين گفته او               

 افسانه را مي پسندي شاميرام پيش از نيوبه تبديل به سـنگ             ولي اگر . ، در اينجا روي داده اند     »در دريا 
  . }44{شد

  .همين اندازه كافي است؛ حال به رويدادهاي بعد بپردازيم” فعال
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   روي دادآنچه كه پس از مرگ شاميرام

  
 با مرتب كردن همه مطالب، من در ايـن كتـاب از نياكـان مـردان ارشـد ملـت خـود و احاديـث و                         
واقعيات موجود در باره هر يك را يادخواهم كرد، بدون آنكـه مطلبـي خـود سـاخته يـا بـه گونـه اي                         

) بـاور كـرديم  (ناشايست به آنها بيفزاييم بلكه آنچه كه از كتابها و از دانايان و آگاهان بـر ايـن مـسايل                 
ا  مـي گـوييم   و مـ . كوشش نموديم از طريق آنان به نحوي موثق نوشته هاي كهن را گردآوري نمـاييم            

كه در اين تاريخ با ديدگاه و صراحت انديشه خود راستگو بوده ايم؛ اما آنچه به آنان مربوط است كه                    
از طريق ايشان گردآوري كرده ايم برخـدا آشـكار اسـت و اينكـه آيـا اينهـا سـزاوار سـتايش انـد يـا                           

فته ها و هماهنگي و تطـابق       اما تطابق گ  . }45{نكوهش، به ما مربوط نمي شود، ما از اينان بدور هستيم          
اكنون با چنين نظم و ترتيبي يا به گونـه اي           . شمارها در نسب نامه نسل ها حاكي از درستي اثر ما است           

 را برايـت    384»نيازنامـه «موثق و يا با كمي انحراف ناچيز از حقيقت روايت رويدادها از تاريخ              ” كامال
  . آغاز مي نمايم

                                                           
 را به كار    p’itoyits-hyusum عبارت   البته در اينجا خورني   .  رفته است  به كار  girk-p’it’uyitsبراي  ” نيازنامه “‐ ٣٨٤

بافـت،  ”و بخش دوم به معنـي  ” نياز و احتياج“ به معني xreia (hreea) معادل p’it’oykمي برد كه بخش اول يعني واژه 
از نظـر  .  كتابي است منتسب به خورني با اين حال اين انتساب جاي شك و ترديـد دارد              ”نياز نامه “. مي باشد ” رشته يا نگارش  

فصل اول و . گوناگون) ٣فرهنگ عاميانه عبري  ) ٢  زندگي يوناني) ١: محتوا مي توان آن را به سه بخش تقسيم نمـــــــود   
در “، فصل سوم ”پندنامه“، فصل دوم ”نيازنامه“ بخش، ٥ر سوم و بخشي از فصل سوم شامل زندگي يوناني است، فصل اول د        

  .).     گ. ا. (نام دارند” باب تكذيب



  ٩٣  

 اتفاق افتاد 385زامسس روي داد و به دست فرزندش  كه بعد از قتل آرا    شاميرام اينك پس از مرگ   
نينـواس بـا كـشتن مـادر        :  است، ترتيب تاريخ را بي شـك بايـد بـه قـرار زيـر بـدانيم                 كه همان نينواس  

 در زمـان او بـه پايـان         ساليان زندگان ابـراهيم   .  را گذراند  هوسرانش به پادشاهي رسيد و زندگي آرامي      
  .رسيد
  
  
  

  مقايسه نسي نامه ملت ما با نسب نامه هاي
   تا سارداناپال و كلدانيانعبرانيان

   ناميده مي شود386كه تونوس كونكوغروس
  

                                               ارمنيان                     كلدانيانعبرانيان        
  388 آرايانآرا                                                                   آريوس 387اسحاق
                      آراسيوس كه آميوروس باشد                      آنوشاوان389يعقوب
  393 باشد                   پارت392 كه بالئوس391                    كسركس 390الوي

  395                                         آرباك                   آرماميترئوس394كاهات
                                                زاوان                      بلوكوس396آمرام

   398                                               پارناك                     بالئوس397سيمو
  401                                         سور400                      آغتادوس399يوشع

                                                           
٣٨٥ ‐ zameses) Zamesea) (گ. ا.(.  
٣٨٦ ‐ tonos-k’onk’ogher’os) گ. ا.(.  
٣٨٧ ‐ isahak’) Isaac) (گ. ا.(.  
فرزندان او تحت اين نام فهرست شده .  و حكومت كشورمان را به او سپرد ناميدش آرا او فرزند آراي ما است كه شاميرام‐ ٣٨٨
  )خورني.(اند
  .).گ. ا(Jacop  معادل hak’op  ارمني‐ ٣٨٩
  .).گ. ا (Levi معادل ghevi  ارمني‐ ٣٩٠
  .).گ. ا (Xerxes معادل kserkses  ارمني‐ ٣٩١
٣٩٢ ‐ baleos  
٣٩٣ ‐ p’aret’  
٣٩٤ ‐ k’ahat  
٣٩٥ ‐ arbak’  
٣٩٦ ‐ amram  
  .).گ. ا (Moses معادل Movses  ارمني‐ ٣٩٧
٣٩٨ ‐ p’arnak’  



  ٩٤  

                                               هاواناك                   ماميتوس402يلگوتون
                                        واشتاك404                        ماسكالئوس403آوود
  406                                           هايكاك405                         سپروسباراك
  409                                          آمپاك408                   ماميلوس407جدعون
                                              آرناك                   اسپارتوس410آبيملك

                                             شاوارش                        آسكاتادس411تُوغا
  413                       آمينتس                                               نوراير412هائير
   415                                               وستام                      بلوكوس414اپتائي

  418} 47{                                          كار417س                    بالوتور416ارسبون
  421                                        گوراك420                       المپاريتس419اغون

                                                                                                                                        
  ). خورني( ناويان در زمان او مي زيست يوشع .).گ. ا (Joshua معادل hesu  ارمني‐ ٣٩٩
٤٠٠ ‐ aght’ados  
٤٠١ ‐  sur،  آنگاه كه .  بودندپيش از او بر پايه شايستگي و نه اصل و نژاد فرمان مي راندند، زيرا همه آنها نيز از نسل ابراهيم

اين امر از نوشته هاي نقش شده بر مجـسمه          .  را نابود كرد، آنها به سمت تارسيس كشتيراني كرده به آگراس رفتند            او كنعانيان 
 دزد، ما فرمانروايان كنعانيان با فـرار از يوشـع  «: ي سرزمين آفريقاييان روشن مي شود و تا كنون نيز بدين ترتيب وجود دارد   ها

ـ ” و ما با بررسي خـود دقيقـا       .  از تيره آنان است    گرامي ما نيز در ارمنستان    } ٤٦{كانيداس. »براي اسكان به اينجا آمده ايم      ي پ
  ).  خورنيموسي.( از اينان پيدا شده و راه و رسم اين قوم نشان مي دهد كه كنعاني هستندبرديم كه قوم گنتوني

٤٠٢ ‐ gotoniel  
٤٠٣ ‐ avovd  
٤٠٤ ‐ maskagheos  
٤٠٥ ‐ speros  
٤٠٦ ‐  hayk’ak’مي زيست و در شورش نسنجيده اي كه بر پا كـرده بـود   س، كه در باره او مي گويند كه در زمان بلوكو 

  .).گ. ا(كشته شد 
٤٠٧ ‐ gedeon) Gideon(  
٤٠٨ ‐ mamighos  
٤٠٩ ‐ amp’ak’  
٤١٠ ‐ abimelek  
٤١١ ‐ tovghaيا توال   
٤١٢ ‐ hair  
٤١٣ ‐ norayr  
٤١٤ ‐ yeptayi يا eptayi  
٤١٥ ‐ vst’am  
٤١٦ ‐ esebon  
٤١٧ ‐ baghotores يا balotores  
٤١٨ ‐ k’ar  
٤١٩ ‐ eghon  يا elon  
٤٢٠ ‐ ghamparit’es يا lamp’arites  



  ٩٥  

  424                                         هراند423                    سوساريس422غابدون
  427                                         انزاك426                  المباريس425سامپسون

  430                       گزاك                      429                        پانّياس428هلي
  433                                      هورو432                    سوسارموس431سموئيل

436                      زارماير                    435                       ميترئوس434لشاو  
  439                                         پرچ438س           تٍوتامو437 و اخالفشداود

  441                        آربون                 440                                توتئوس
  443                                           بازوك442                                تينوس

   445هوي                                     444                                دركيوغوس
                447                                        هوساك446                                اوپالموس

                                                                                                                                        
٤٢١ ‐ gorak’  
٤٢٢ ‐ ghabdon يا labdon   
٤٢٣ ‐ susari  
٤٢٤ ‐ hrant’  
٤٢٥ ‐ sampson يا samson  
٤٢٦ ‐ lambaris يا ghambaris  
٤٢٧ ‐ e’ndzak’  
٤٢٨ ‐ heghi يا heli  
٤٢٩ ‐ p’annias  
٤٣٠ ‐ gzak’  
  ليسي انگSamuel يا samvel  ارمني‐ ٤٣١
٤٣٢ ‐ sosarmos  
٤٣٣ ‐ horo  
  Saul، انگليسي savugh  ارمني‐ ٤٣٤
٤٣٥ ‐ mitr’eos  
٤٣٦ ‐ zarmayr    فرستاده شد و به دست دالوران هلني  به عنوان معاون همراه سپاه اتيوپيايي پرياموس   او از جانب توتاموس 

  )خورني(كشته شد
٤٣٧ ‐ davit  
٤٣٨ ‐ t’evt’amos  
٤٣٩ ‐ p’ertch   
٤٤٠ ‐ t’evt’eos  
٤٤١ ‐ arbun  
٤٤٢ ‐ tinevs  
٤٤٣ ‐ bazuk’  
٤٤٤ ‐ der’k’iughos يا der’k’iulos  
٤٤٥ ‐ hoy  



  ٩٦  

  449                                       كايپاك448                               الوستينس
       451                                         اسكايوردي450                               پريتيادس
  452                               اپراتيوس
  453                               پراتينيس

  454                               آكرازانيس
   455                               سارداناپال
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  456 آرايان و اينكه آنوشاواندرباره آرا

   فرزند او بود457سوسانور
  

 زاده شده و هنگام مرگ آرا 458 را كه از همسر عزيزش نوارت  در زمان حياتش فرزند آرا     شاميرام
به او اطمينـان    ”  داشت، آرا ناميده قلبا    بچه اي دوازده ساله بود به علت عشقي كه نسبت به آراي زيبارو            

ين نمـود و چنانكـه مـي گوينـد او در جنـگ همـراه شـاميرام                  كرد و وي را فرمانرواي كشورمان تعيـ       
  .459مرد

 در جنگ مـي ميـرد در         آرايان همراه شاميرام   داستان را چنين ادامه مي دهد؛ آرا      ) مارآباس(و اما   
 كه بسيار فعال و سخنور بود از خود به جاي مي گذارد،              سوسانور حاليكه فرزند مذكري بنام آنوشاوان    

 كرده بودكه بـا توجـه       زيرا مطابق آئين پرستش خود را وقف درختان چنار آرمناك واقع در آرماوير            

                                                                                                                                        
٤٤٦ ‐ yevp’aghmos  يا evpalmos  
٤٤٧ ‐ husak’  
٤٤٨ ‐ ghavostenis يا lavostenis  
٤٤٩ ‐ k’ayp’ak’  
٤٥٠ ‐ p’erit’iades  
٤٥١ ‐ sk’ayordi  
٤٥٢ ‐ op’rat’ios  
٤٥٣ ‐ p’rat’inis  
٤٥٤ ‐ ak’razanis  
٤٥٥ ‐ sardanapaghos يا sardanapalos  
٤٥٦ ‐ anushavanگ. ا. ( معادل انوشيروان فارسي.(.  
٤٥٧ ‐ sosanver از واژه sos(i)و چنار و به معني درخت آزاد nver گ. ا( به معني داده، هديه، وقف تشكيل مي شود.(.  
٤٥٨ ‐ nvart  
  .).گ. ا. (”كشته شد“ مي برد و نه را به كار” مرد“ فعل  خورني‐ ٤٥٩



  ٩٧  

به خش خش برگها، نيرو و جهت باد  را  شناخته در كشور ارمن نيـز پيـشگويي را آموختنـد و مـدتي                         
  .  مي پرداختندين كارطوالني به ا

 در دربار مدتي طوالني رنج مي برد، سپس بـا            با بي احترامي فراوان از سوي زامسس       اين آنوشاوان 
كسب كمك خويشاوندان، نخست بخشي از كشورمان را براي اداره به صورت خراجگزار ولـي بعـدها          

  .گ آوردسراسر كشور را نيز به چن
اگر ما در باره تمام كارها و تواريخ افراد ياد شده در اين فصل چنانكه شايسته بود مي پـرداختيم،                     

  . حجم كتاب بيش از اندازه زياد مي شد
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  ي  فرزند اسكايـورد460ردر ايــن باره كه بارويـ

   پادشاهي مي كند  براي نخستين بار در ارمنستان
    مـادي  را  بـــراي  ربـــودن 461و واربـاكـس

  ل ياري مي دهـدپادشـاهي از دسـت سـارداناپا
  

بخشي از اين ها در     . با صرف نظر از وقايع نه چندان مهم، آنچه را كه اجتناب ناپذير است، بگوييم              
 سـارداناپال ما معاصر  باروير، اما  يا نينوس روي داده بخشي نيز پس از شاميرام      زمان پادشاهي آشوريان  

  . مادي نداده استوارباكساو براي بر انداختن پادشاهي سارداناپال كمك كمي به . بود
 احساس خوشي بسيار مي كنم زيرا به جاهـايي مـي رسـم كـه اخـالف                  اينك من بسيار شاد هستم و     

لذا شايسته است كه ما در اينجا كاري بزرگ انجـام داده            . پيشواي بومي ما به درجه پادشاهي مي رسند       
سخنان بسياري بنگاريم، زيرا افتخار يافتيم منابع آنان را در چهار كتاب حماسي نويـسنده خبـره و دانـا                    

  .}48{ن مولف در ميان دانايان بخوانيمترين و پربارتري
 و اهل نواحي نامعلوم مـرزي ايـن كـشور بـسيار نيرومنـد بـود و در                   از آنجا كه وارباكس زاده ماد     

زنــدگي بــسيار رياكــار و در جنگهــا جــسور، بــا آگــاهي از سرشــت نامردانــه و كــاهلي و هوســراني و 
، با رفتار محبت آميز و سخاوتمندانه خود چنـان مـردان شايـسته و          462تونوس كونكوغروس شهوتراني  

دالوري را به گروه يارانش مي افـزود كـه حكومـت جهانگـستر آشـور در آن زمـان بـه دسـت آنـان،                          
وي  را نيز با قول شكوه و جالل پادشاهي به سـ بارويرتوانمندانه و استوار اداره مي شد؛ سردار دلير ما،  

خود جلب مي كند و گـروه هـاي بزرگـي از دالوران را نيـز كـه در اسـتعمال نيـزه، كمـان و شمـشير                            

                                                           
٤٦٠ ‐ p’aruyr يا baruyr   
٤٦١ ‐ varbak’es  
٤٦٢ ‐ tonos-k’onk’ogher’osگ. ا. ( يا همان سارداناپال.(.  
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 را بـه    ، آشـور و نينـوا     بدين سان با تصرف پادشاهي سارداناپال     . ورزيدگي بسيار داشتند گرد مي آورد     
  .ا به ماد منتقل مي كندچنگ آورده با گذاردن گماشتگاني بر آشور پادشاهي ر

زيرا چنانكه ما . اما اينكه اين مطلب در نزد ديگران به گونه اي ديگر تعريف مي شود، تعجب مكن    
كهن ما را به خاطر كارها و ساليق تهي از دانش دوستي شـان   خود، پيشينيان) كتاب(در فصول نخست   

 463ه كـه از جانـب پـدر نبوكدنـصر         زيرا هر آنچـ   . نكوهش نموديم، همين امر در اينجا نيز صادق است        
انجام گرفته به دست يادنامه نگارانشان به رشته تحرير كشيده شده اند؛ اما افراد ما از آنجـا كـه چنـين                      

ولي اگر بپرسي كه ما نـام پيـشينيان خـود و نيـز كارهـاي                . در پايان ذكر شد   ) كارهايشان(نينديشيدند  
، زيرا   و پارسيان  ، آسوريان اسخ خواهيم داد؛ از ديوانهاي قديمي كلدانيان      ديگران را از كجا مي دانيم پ      

نياكان ما كارگزاران آنـان بودنـد و بـه عنـوان گماشـتگان و فرمانروايـان بـزرگ از طـرف ايـشان بـه                       
رهـاي اينـان وارد كتابهـاي دربـاري شـده           سرپرستي كشور ما گمارده شده بود، از اين رو نام هـا و كا             

  .است
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  سلسله پادشاهان ما و شمارش آنان از پدر به فرزند

  
.  خواهم پرداختحكومت پارتيان) استقرار(اكنون من به برشمردن افراد و به ويژه پادشاهانمان تا           

ان و خويشاوندان اصـلي، بـرايم محبـوب         زيرا در ميان پادشاهان ما، اين مردم به عنوان بوميان، همخون          
 و رهايي من،در آن زمان روي مي داد و اي كاش من در              464ناجيمن بسيار مشتاق بودم  ظهور       . هستند

لـيكن ايـن    . زمان آنان به دنيا مي آمدم و با دولت آنان شادمان گرديده از مخاطرات كنوني مي رسـتم                 
 465از دست ما رفت اما من اكنون در دوران پادشـاهي بيگانگـان            فرصت و شايد هم موقعيت بسيار زود        

زندگي مي كنم و سلسله پادشاهان ما را همراه آنان يادآور مي شود زيرا تاجداران اصلي سـرزمين مـا                    
  . مرداني هستند كه نامشان را در زير مي آورم

 نيـز بـا     نبـي ارميـاء    داراي پادشاهي بوده اسـت، در ايـن بـاره         ” و اينكه ملت ما در آن دوران واقعا       
او مـي گويـد، بـه پادشـاهي         «: 466 در رسـالت خـود گـواهي مـي دهـد           دعوت به جنگ در برابر بابـل      

  . اين خود گواهي است كه ما در آن زمان پادشاهي داشته ايم. » فرمان ده467 و هنگ آسكانازآيرارات
                                                           

  .).گ. ا.) (م. پ٥٦٢‐٦٠٥ ( شاه بابلNebuchadrezzar يا بخت النصر nabugodonosor  ارمني‐ ٤٦٣
  .).گ. ا. ( مسيح اشاره به عيسي‐ ٤٦٤
. م٤٢٨ در  ارمنـي  دارد كه پس از سقوط حكومت اشـكاني داللت بر فرمانروايي سلسله ساساني    ) ot’arat’s( بيگانگان   ‐ ٤٦٥

  .).گ. ا. (دست گرفتندزمام امور را در 
 آيـه  ٥١، باب كتاب ارمياء نبي. »امت ها را به ضّد او حاضر سازيد و ممالك آراراط و ِمنّي و اَشكناز را بر وي جمع كنيد    «‐ ٤٦٦
  .).   گ. ا. (٢٧
٤٦٧ ‐ ask’anazگ. ا. ( يا اشكناز.(.  
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  . را نيز در كنار آن قرار مي دهيمرا تنظيم نموده پادشاهان ماد) نانپادشاها(ليكن ما فهرست 
  

                    و اما نخستين پادشاه ما كه به دست وارباكس مادي تاجگذاري كردنخستين پادشاه ماد
  

   اسكايوردي، فرزندوارباكس                                    باروير
  469                                 هراچيا468مداكيس

  471                             پارناواز470سوسارموس
   473                               پاچويچ472آرتيكاس
   475                                كورناك474دئوكيس
  }50{                              پاوس476پراورتيس

   ديگر478                            هايكاك477كواكسارس
  480 ساكاواكياتس                               يرواند479داهاكآژ

                                                           
٤٦٨ ‐ modak’is  
بـه معنـي دارنـده چـشمان آتـشين، زيـرا       ( بدست آمده hur + achk است كه از تركيب مذكر ارمني نام hrachia  هراچيا‐ ٤٦٩

hur =   آتش وachk =،شباهت آن با نام     ) چشم  چشمانfrachya    تنها يك بار    اين از نامهايي است كه خورني     .  در زند اتفاقي است 
خورني در مورد او چنين توضيح مي       .  در اواسط سده نوزدهم به كار رفت و پس از آن كاربرد آن معمول گرديد                مي برد بار ديگر    به كار 
مـي گوينـد كـه شـاه بابليـان،          . او بيشتر به اين علت هراچيا ناميده مي شود كه داراي صورتي روشن و چشماني درخـشان بـود                  : دهد

،  نام را از سردسـتگان عبرانيـان  نيز مي گويندكه وي اسيري شامبات.  را به اسارت كشيد در زمان او مي زيست      كه يهوديان  نبوكدنصر
او ناشي گرديد و اين امر  از مورخ مي گويد كه قوم باگراتونيان. از نبوكدنصر خواست و او را با احترامي فراوان در كشورمان اسكان داد        

ولي اينكه پادشاهان ما چه تالشهايي به كار گرفتند تا آنان را راضي به پرستش بتان ما نمايند و اينكه چند تـن از                        . تصديق شده است  
از مردمـان   زيرا چنـد نفـر      . در اين باره سخن خواهيم گفت     ” ايشان و چه كساني زندگي خود را با خداپرستي به پايان بردند، ما متعاقبا             

 ناشي شده، لذا من مي گـويم كـه   به گمان خود و نه به صحت مي گويند كه گويا قوم تاجگذار باگراتونيان از هايك } ٥٢{غير معتمد 
ره زيرا در بـا . چنين سخنان ابلهانه را باور مكن زيرا هيچكونه دليل يا ردپايي در اين سخنان موجود نيست تا صحت آنان را نشان دهد  

 كه باگراتونيان اغلـب بـراي       ولي بدان كه نام سمبات    . هايك و امثال او به گونه اي نامرتب و آشفته و با لكنت زبان سخن مي گويند                
     .).گ. ا (.فرزندانشان بر مي گزينند، در واقع همان شامبات به زبان كهن عبري است

٤٧٠ ‐ sosarmos  
٤٧١ ‐ p’arnavaz  
٤٧٢ ‐ ar’t’ikas  
٤٧٣ ‐ p’atchuytch  
٤٧٤ ‐ deovk’is  
٤٧٥ ‐ k’or’nak’  
٤٧٦ ‐ pravort’is  
٤٧٧ ‐ k’vaksares  
٤٧٨ ‐ hayk’ak’  
٤٧٩ ‐ azhdahak’  
٤٨٠ ‐ yervand- sak’avak’iats به معني كسي كـه  ) زندگي كرده، مانده(كياتس ) + كم كوتاه،(= ساكاواكياتس ساكاو

   .).گ. ا. (عمر كوتاه داشته است
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  481                                              تيگران
بـا نـام اينـان    } 51{ اخير چنانچـه انتظـار مـي رود        و تيگران  از آنجا كه من احتمال مي دهم يرواند       

اشتهار يافته و چون زمان زيادي نگذشته است، از اين رو امكان دارد كسي اين نام ها را بـه يـاد داشـته                 
  .باشد
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  483 و اينكه آرزرونيان482در باره سنكريم
  486ـك آغزنيـ485 و بدشـخ484نگنونيـا

  نيز خـانـدان.  از تبـار آنـان هستنـــد 
    اسـت488م  از تبـار  پاسـكا487آنـگغ

  
ر  بزرگ نهمين پادشاه بومي ما كه شخصي نيرومنـد ، نامـدار و فـاتح د                پيش از پرداختن به تيگران    

رديف ديگر جهانگشايان بود، بايد آنچه را كه براي حفظ سلسله و ترتيب تاريخ مـا مـورد نيـاز اسـت،                      
 را به فراموشي سپرده ايم، زيرا كمي بيشتر يا كمتر از هشتاد سال پـيش                گويا ما سنكريم  . تعريف كنيم 

 پيـشواي  489حزقيـا  را در زمـان  ود، او كـه اورشـليم  ، سـنكريم پادشـاه آشـور بـ    از پادشاهي نبوكدنصر  
                                                           

٤٨١ ‐ t’ik’ran  
٤٨٢ ‐ senekerim يا senakherib گ. ا. (جانشين سارگن دوم.) م.پ) ٦٨٠=٧٠٥( يا سانخيرف، پادشاه آشور.(.  
٤٨٣ ‐ ardse’runi       در زمان باستان و سده هاي ميانه كـه مقـر اسـتقرار آنـان                ارمني) ناخارار( يكي از خاندان هاي اشرافي 

  پس از خاندان هاي بـاگراتوني      در گاهنامه .  بود ’adamak’ert با مركز آداماگرد      باستان  ارمنستان ’aghbakناحيه آغباك   
  فرزند سنكريم   ساناسار  را بنيان گذاشتند به نظر خورني      پادشاهي واسپوراكان . م٩٠٨در سال   .  در مقام سوم جا داشتند     و سيوني 

اينان در سده چهارم ميالدي سردمدار تمايالت ايراني . پادشاه آشور پيشواي آنان به شمار مي رود      .) م.پ٦٨٠ ‐٧٠٥سناخريب  (
  .). گ. ا. (بودند
٤٨٤ ‐ ge’nuni   اصلي آنـان ناحيـه آربـران         سرزمين.  در زمان باستان و سده هاي ميانه        خاندان اشرافي ارمني arberan  و 

اينـان در بـسياري از رويـدادهاي تـاريخي     .  بـود 'artchishak'ovit  و آرچيشاكويت’ashiovit بخش بزرگي از آغيويت
  .).گ. ا. ( شركت داشتندارمنستان

٤٨٥ ‐ bdeshkh پهلوي  bitakhsh)   فرمانروايي اينـان در     در ارمنستان ). سلطنه، وزير اعظم، نخست وزير    شاهزاده، نايب ال 
. م.سـده دوم پ    ( و اشكانيان ارمني   در زمان حكومت سلسله هاي آرتاشسيان     . نواحي مرزي براي نگهباني از كشور متمركز بود       

وجود داشت كه در واقـع نـوعي حكـوت          )  و گوگارك  ، آنگغتون ، سوفن آغزنيك( فرمانروايي بدشخ    چهار) تا سده پنجم ميالدي   
 بـه صـورت     ارمني ارمنستان از بين رفتند اين واژه از          با از هم پاشي حكومت اشكاني      ٤٢٨مرزباني خود مختار بودند و در سال        

  .).گ. ا. (بيتقس وارد عربي شده است
٤٨٦ ‐ aghdze’nik     به صورت    در سنگ نبشته هاي بابلي و آشوري      . بزرگ) يا ارمنستان  ( يكي از استان هاي هايك alzi 

 كيلومتر مربع وسعت داشت و  ١٧٥٣٠ان در غرب درياچه وان واقع بود و         اين است .  ياد شده است   alziniو در ميان اورارتوييان     
  .).گ. ا. ( ناحيه بود١١داراي 
٤٨٧ ‐ angegh-t’unگ. ا. ( بزرگ ارمنستان سرزمين و حكومت اشرافي ناخاراري در استان آغزنيك.(.  
٤٨٨ ‐ p’askam  
  .).گ. ا. (yezek’ia  در ارمني‐ ٤٨٩
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ــان ــدانش آدراملــك يهودي ــزد مــا  491 و ساناســار490 محاصــره نمــود، فرزن ــه ن  اورا كــشتند و آنگــاه ب
  .492گريختند

 را در نزديكي مرزهاي همـين آشـور در سـمت       ز آنان يعني ساناسار    نياي دلير ما يكي ا     اسكايوردي
 را پـر    493با فزوني و تكثير، نسل او دامنـه كـوه موسـوم بـه سـيم               . جنوب غربي سرزمين ما اسكان داد     

وان اما مردان برجسته و سركردگان آنان بعدها با اثبات وفـاداري خـود بـه پادشـاهان مـا بـه عنـ                      . كرد
در قـسمت جنـوب شـرقي همـين مكـان       }54 {494اما آرگـاموزان  . اين نواحي تعيين شدند   } 53{بدشخ

اين بود دليل آنكـه مـا   .  از تبار آنان هستند    و گنونيان  تاريخنگار مي گويد كه آرزرونيان    . اقامت گزيد 
  . را ياد نموديمسنكريم

  . مي باشند نوه هايك تاريخنگار مي گويد كه خاندان آنگغ از تبار و نژاد پاسكامليكن همين
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   و اينكه از هر حيث چگونه بوددر باره تيگران

  
شـاه مـا و      و كارهايش مـي پـردازيم، زيـرا او نيرومنـدترين و انديـشمندترين پاد               اينك به تيگران  

 بارهـا چيـره      كمك نمود و بر يونانيـان       به كوروش  در برانداختن حكومت ماد   . دليرترين همه آنها بود   
شده و نه چندان مدتي كوتاه آنان را فرمانبردار خود ساخت و مرزهاي زيستگاه ما را وسعت بخـشيده                   

 زيستگاهمان رسانيد؛ او مورد شك و حسد همـه معاصـران خـود قـرار                به دورترين نقاط مرزهاي كهن    
  .گرفت اما چه خود و چه دوران او براي نسل آينده مطلوب و دلپسند است

و كدام انسان واقعي است كه منش دالوري و انديشمندي را دوست دارد و از ياد او شاد نمي شود                    
 گرديـد و بـا دالوري خـود باعـث سـرفرازي       و نمي كوشد انساني چون او گردد؟ او رهبر شـيرمردان          

ملتمان شد و ما را كه در زير يوغ به سر  مي برديم، يوغ گذار و ماليات خواه گردانيـد؛ ثروتهـاي زر،               
، سنگهاي گرانبها، پوشاك و بافتني ها را به رنگهاي گوناگون به ويژه براي مردان و زنـان فزونـي                  سيم

اما زيبايان در مقايـسه بـا آن   . افراد بسيار زشت به سان زيبايان جذاب در آمدند   بخشيد و به وسيله اينها      
جنگاوران پياده تبديل به سواره شدند، منجنيق داران كمانگيران موفقي . زمان همانند خدايان گرديدند 

                                                           
٤٩٠ ‐ adramelek  
٤٩١ ‐ sanasar  
و واقع شد كه چون او در خانه خداي خويش ِنسُروك عبـادت             « :  چنين مي خوانيم   ٣٨ آيه   ٣٧ در كتاب اشعياء نبي باب       ‐ ٤٩٢

مي كرد پسرانش آدرملك و شرآصر او را به شمشير زدند و ايشان به زمين آراراط فرار كردنـد پـسرش آسـرحدون بـه جـايش              
 land (و در ترجمه انگليسي سرزمين ارمنستان) ararat’i yerk'ir ( اشعيا سرزمين آراراتدر ترجمه ارمني. ».نمودسلطنت 

of Armenia (رفته استبه كار ) .گ. ا   .(.  
٤٩٣ ‐ sim  
٤٩٤ ‐ srgamozan  
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اس به سـپر و لبـ     } 55{شدند و جنگندگان با تازيانه به شمشير و نيزه پيكاندار مسلح گرديدند، برهنگان            
آهنين مفتخر شدند و زماني كه آنان در جايي گرد هم مي آمدند تنها وضع ظاهري، درخشش سـالح و                

او باعـث آرامـش و آبـاداني شـد و همـه را از               . جوشن آنان براي سركوبي و گريز دشمنان كافي بـود         
  .روغن و عسل فراوان برخوردار نمود

 موبور با نوك موهاي مجعد و رخساري گلگـون، نگـاهي شـيرين، سـاقهايي                 يروانديان اين تيگران 
در اغذيه و مشروب خواري پرهيزكار، در شادماني ها خود         . قوي، پاهايي زيبا، خوش اندام و چارشانه      

 آواز  495دار، چيزهاي بسياري براي كشور ما به ارمغان آورد كه باستانيان ما در باره وي توسط پانـدير                 
انديـشمند و سـخنوري مملـو از        . مي خواندند و مي گفتند كه در اميال نفساني نيز خوددار و مقيد بود             

كه شايسته يك مرد است به شمار مي رفت و در اين كتاب چه چيزي برايم دلپذيرتر از  ) صفاتي(تمام  
رازويي عادل و برابرسنج، زندگي     او با برخورداري از ت    . اطاله ستايش و تاريخ مربوط به او وجود دارد        

هر يك را با شاهين انديشه خود توزين مي كرد، به بهتران حسادت نمـي ورزيـد و بـه زيردسـتان بـي                        
  . }56{احترامي نمي كرد، بلكه بطور كلي مي كوشيد دامنه توجهاتش را شامل حال همه سازد

 را كه آژداهاك بـه او دلبـسته         اهرش تيگرانوهي  مادي بود، خو   او كه در آغاز هم پيمان آژداهاك      
فكر مي كرد در سايه چنين پيوند خويـشاوندي،  عالقـه   ) آژداهاك(بود به ازدواج وي در آورد، زيرا     

 كـه   زيرا هنگامي .  حفظ كند و يا بدينوسيله به آساني اورا خيانتكارانه بقتل رساند           اي استوار با تيگران   
يك پيشگويي غير منتظر او را از آنچه كه در آينده برايش رخ مي داد آگاه ساخت ، ذهـن او ملـو از                        

  .شك و ترديد شد
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  در بـاره هـراس و شـك آژداهاك
  به علت عالقه و پيوند موجود ميان

   و تيگرانكوروش
  

 پيشنهاد كرد؛ بارهـا زمـاني    به تيگران، پيمان صميمانه اي بود كه كوروش     علت اين انديشه هاي او    
 اين امر را به ياد مي آورد خواب از وي سلب مـي شـد و مـدام از رايزنـانش چنـين مـي                          كه اژداهاك 

ن را كه چند بيور سپاهي در اختيار دارند با چـه تـدبيري               و ارمنيا  پيوند دوستي ميان پارسيان    «  :پرسيد
 مي گويـد، رويـدادهاي آينـده        496و در حين اين انديشه هاي آشفته ، چنانكه تاريخنگار         » بايد گسست 

  :در يك پيش بيني خواب بر وي آشكار مي شوند
                                                           

٤٩٥ ‐ pandirگ. ا. ( يا تنبور.(.  
  .).گ. ا. ( كاتينا است منظور مارآباس‐ ٤٩٦
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   با غرق در شك وترديد،رويدادهاياينكه چگونه آژداهاك
   خـود را در يـك خـواب شـگـفـت آور مي بينـد آينـده

  
 نبـود، از ايـن       تهديد ناچيزي براي آژداهاك     و تيگران  ، در آن روزها پيوند كوروش     497مي گويد 

چـشم  رو به علت تموجات شديد انديشه ها، شب هنگام بر او چيزي ظاهر شد كه در زمان بيداري نه به    
لذا از خواب پريده ديگر به رسم معمول منتظر زمان مشورت نشد و بي              . ديده و نه به گوش شنيده بود      

درنگ در حالي كه ساعات قابل توجهي از شب باقي مانده بـود رايزنـانش را پـيش خـود خوانـد و بـا                         
علـت را مـي     وقتـي كـه ريزنـان       . رخساري غمگين با نگريستن به زمين، ناله اي از ژرفاي قلب بـرآورد            

پرسند، او پاسخ را ساعتها به تعويق انداخته سرانجام با گريه و زاري، اسـرار و ترديـدها و نيـز خـواب             
  :خوفناك نهان در دلش را بازگو مي كند

او مي گويد، اي دوستان من، در خواب در كشوري ناشـناخته بـودم، در نزديـك كـوهي كـه از        «
با يخ پوشيده بـود و گـويي كـشور ارمنيـان     ”  قله اش شديدازمين ارتفاع گرفته بود و به نظر مي رسيد   

بود و زماني كه من به آن كوه خيره مي شدم زني با لبـاس ارغـواني و حجـاب آبـي رنـگ و چـشمان                           
هنگامي كـه مـن     . درشت با قامتي بلند و گونه هاي سرخ كه به درد زايمان گرفتار بود بر من ظاهر شد                 

باقامـت و مـنش پهلوانـان كامـل     ) بچـه (ير بودم ناگهـان آن زن سـه    به اين پديده نگاه مي كردم و متح       
اولي سوار بر شير به سمت غرب مي تاخت، دومي سوار بر پلنگ به جانب شمال مي رفت و اما                    . زاييد

  .سومي اژدهايي را افسار زده به قصد حمله به حكومت ما مي تاخت
ام، بام او را مزين به فـواره هـاي متعـدد و             در اين خوابهاي آشفته ناگاه ديدم بر بام كاخم ايستاده           

زيبا، خدايان  تاجگذار ما را با رخساري سحرآميز در آنجا ايستاده مـي ديـدم و مـن همـراه بـا شـما بـا                        
زماني كه ناگاه به باال نگريستم، ديدم كه آن مرد سوار بـر  . قرباني و كندر از آنان پذيرايي مي كرديم     

امـا مـن،    . حمله كرده براي نـابود كـردن خـدايان نزديـك مـي شـد              اژدها توسط بالهاي شاهين واقعي      
در . ، با ميانجيگري اين حمله را به جان خريدم و با پهلوان شـگفت انگيـز بـه سـتيز پـرداختم             آژداهاك

} 57{آغاز با زخمي كردن بدن هاي خود توسط پيكان نيزه ها، جوي خون به راه انـداختيم و رخـسار                   
آنگاه با سالح هاي ديگر مدت طوالني بـه جنـگ   . ون آفتاب كاخ را درياي خون ساختيم  درخشان همچ 
  .ادامه داديم

از ايـن بحـران   . ، نيـستي مـن بـود   با اين حال، اطاله كالم چه سودي برايم دارد؟ زيرا سرانجام كـار  
 تعبير اين خـواب جـز       زيرا. غرق عرق شدم و خواب از چشمانم پريد و ديگر زنده به نظر نمي رسيدم              

                                                           
  .).گ. ا. ( كاتينا است منظور مارآباس‐ ٤٩٧
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ولي غيـر از يـاري خـدايان،    . بايد مورد حمله واقع گرديم”  شديدا ارمنيآن نيست كه از سوي تيگران   
كدام يك از شما با سخن و كردار خود براي ما نيك بختي آرزو كرده بـه مـشاركت در پادشـاهي مـا                        

  .»اميد نمي بندد؟
  .دهاي بسيار سودمند رايزنان، با سپاسگزاري آنان را مورد احترام قرار دادو با شنيدن پيشنها
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  سخنان رايزنان، تدبيرانديشي
   او  و  اجـراي بـي درنـگ آن

  
 مي گويد، اي عزيزان، پس از شنيدن سخنان خردمندانه و حكيمانه، من هم آنچه را كه                 آژداهاك«

زيرا براي آشنايي با دشمنان و مقاصـد آنـان          . مي دانم بازگو خواهم كرد    پس از ياري خدايان سودمند      
هيچ چيز به اين اندازه كارساز نيست كـه كـسي بـا تظـاهر بـه دوسـتي، خيانتكارانـه در انديـشه مـرگ                       
شخصي باشد و ما امكان انجام اين كار را نداريم، نه گنجهاي بسيار و نه سخنان دروغين، بلكه تنها بدين            

 در صدد اجراي آن هستم مي تـوانيم بـه مقاصـد خـود برسـيم و آن تـدارك انديـشه دام                    روش كه من  
زيـرا اينگونـه خويـشاوندي      . ، زيباترين و عاقلترين زنـان اسـت       گستري من براي خواهر او تيگرانوهي     

زد و سپس مـي  سببي با رفت و آمد آزادانه، امكانات گسترده اي براي توطئه چيني نهاني فراهم مي سا             
توان يا با وعده گنج و مقام به نزديكانش، دستور داد تا او را با شمشير يا زهر به طور ناگهاني بكشند و            
يا نزديكان و واليان او را توسط تطميع از وي دور ساخته بدين طريق او را به صورت يك بچه نـاتوان                      

  .»به چنگ آورد
بـا سـپردن گنجـي    ) آژداهـاك . (راي آن اقدام كردنـد خويشاوندان اين انديشه را موثر يافته به اج    

  .  مضمون نامه به قرار زير بود. گسيل داشت) نزد تيگران(كالن به يكي از زايزنانش وي را با نامه اي 
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   ،  ؛  موافقت تيگراننامه آژداهاك

   به مادوهيسپس فرستادن تيگران
  
 تو مي داني كه در زندگي اين جهان، خدايان چيزي مفيـدتر از فزونـي دوسـتان بـه                     برادر عزيز، «

ويژه دوستان توانمند و دانا به ما اعطا نكرده اند، زيرا در اين صورت هيچ شورشي از خـارج بـه درون                  
فع خواهد شد و در داخل نيز تعقيب و سـركوب مـي شـود               راه نمي يابد و چنين رخ بدهد بي درنگ د         

اكنون مـن بـا مـشاهده ايـن سـودمندي ناشـي از دوسـتي هـا،                  . زيرا چنين شرارتي از كسي بر نمي ايد       
خواستار استواري و عميق هر چه بيشتر عالق موجود ميان ما شدم تا هر دو با امنيت يافتن  از هر نظر،                      

} 58{، دوشـيزه  و اگـر خـواهرت تيگرانـوهي      . را نگـاه داريـم    تماميت و اسـتواري حكومـت هايمـان         
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 بزرگ را به ازدواج من درآوري و صالح بـداني او ملكـه ملكـه هـا گـردد، ايـن امـر عملـي                          ارمنستان
  .»سالمت باش اي برادر عزيز و هم تاج من. خواهدشد

بگويم كه پيـام آورنـده اي مـي آيـد و امـور مربـوط بـه         بدون اينكه سخنم را به درازا بكشم، بايد         
 را بـه ازدواج      موافقت مـي كنـد و خـواهرش تيگرانـوهي          دوشيزه زيبا را عملي مي سازد زيرا تيگران       

اهان، روانه مـي    او بدون آگاهي از اين توطئه چيني، خواهرش را به رسم پادش           .  در مي آورد   آژداهاك
نه تنها به خاطر حيله پنهان در دل خـود بلكـه بـه علـت                ) تيگرانوهي را (آژداهاك پس از ازدواج     . كند

  .زيبايي او، در ميان زنانش برتر و سرور مي گرداند، اگر چه در باطن مملو از نيرنگ و بدكاري بود
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  در باره آشكار شدن توطئه و آغاز
   در اين جنگجنگ و مرگ آژداهاك

  
 را به همسري گرفـت، هـيچ كـاري را     تيگرانوهيزماني كه آژداهاك} 59{پس از اين، مي گويد   

در پادشاهي خود بدون پذيرش او انجام نمي داد و همه چيز را مطابق گفته او مرتب مي ساخت و امر                     
از آن پس با چنين اقداماتي كم كم به جلب رياكارانه وي            . ردار باشند مي كرد تا  همه به راي او فرمانب        

 بـه تـو بـه       498 به تحريـك زنـش زاروهـي       او مي گويد، تو نمي داني كه برادرت تيگران        «. مي پردازد 
 چه خواهـد بـود، اگـر مـن بميـرم و سـپس               سرانجام اين كار  .  حسادت مي ورزد   عنوان بانوي آريائيان  

گردد و جاي الهه ها را نيـز غـصب كنـد؟، پـس بـراي تـو يكـي از ايـن دو                        ) بانو(زاروهي بر آريائيان  
انتخاب باقي مي ماند، يا برادرت را دوست داشته باشي و نيستي مفتضحانه را براي آرائيان بپـذيري يـا                  

  .» در باره رويدادهاي آينده انديشه كنيبا درك خير و صالح خود چيز مفيدي بيانديشي و
 مادي عمل نمي كـرد كـشته مـي     مطابق ميل پارسياين نيرنگ پنهان چنين بود كه اگر تيگرانوهي 

 و   پاسـخ مـي دهـد      اما زيباروي دورانديش با پي بردن به اين خيانت با سخنان دلنشين به آژداهاك             . شد
  .توسط نزديكانيش، شتابان برادرش را از اين توطئه آگاه مي سازد

به منظور  )  پيشنهاد مي كند   به تيگران ( شده توسط پيام آورنندگان      سپس دست به كار   ) آژداهاك(
 مذاكرات مهمي وجود دارد    مالقات دوستانه به محلي در مرز مشترك دو پادشاهي بيايد و گويا كار و             

كه انجام آن ها توسط نامه يا هيئت اعزامي امكان پذير نبود و تنها بـا مالقـات رو در رو مـراد حاصـل      
ليكن تيگران با آگاهي از مقاصد هيئت اعزامي هيچيـك از انديـشه هـاي آژداهـاك را پنهـان                    . مي شد 

بدين سان زماني كه . اي به او اظهار كردنگذاشت و از اين رو هر آنچه را كه در دل داشت توسط نامه         

                                                           
٤٩٨ ‐ zaruhi  
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نيرنگ آشكار گرديد، ديگر به هيچ سخن و نيرنگي سرپوش گذاردن بر اين شرارت امكان پذير نبـود                  
  .و از اين رو اوضاع خصمانه آشكارا وخيم تر شد

ــه  ــواحي كپدوكي  و تمــام 499بانيــايي و آل و برگزيــدگان گرجــيپــس پادشــاه ارمــن ســپاهي از ن
خطري .  بزرگ و كوچك گرد مي آورد و با تمام قدرت به سمت ماديان مي شتابد               برگزيدگان هايك 

.  برود  را تهديد مي كرد او را وادار كرد تا با جمعيتي نه چندان قليل به جنگ اين ارمني                  كه آژداهاك 
 در زا مي كشد زيرا امكان عملكرد تند و قطعـي سـلب مـي شـود زيـرا تيگـران             مخاصمه پنج ماه به درا    

.  سـازد  او مي كوشيد تا امكان يابد و تيگرانـوهي را آزاد          . بود) تيگرانوهي(انديشه خواهر عزيز خود     
  .زماني كه اين امر صورت مي گيرد زمان جنگ نيز فرا مي رسد

نيزه دار دالورم را ستايش مي كنم كه داراي عضوهاي هـم انـدازه و متناسـب و بـسيار سـازگار بـا            
و چرا سخنم را به درازا مي كـشم؟  . يكديگر و قامتي با زيبايي تمام و چابكي و نيرومندي بي همتا بود    

كان پهـن نيـزه اش بـه سـيخ مـي       را به سان آب شكافته، اورا با پي     در هنگام جنگ زره محكم آژداهاك     
ولي جنگ شگفت   . كشد و با پس كشيدن دستش نيمي از ريه هايش را به همراه سالح بيرون مي آورد                

آوري بود زيرا در رويايي دليران هيچيك بزودي تسليم نمي شد، از ايـن رو جنـگ سـاعاتي چنـد بـه                       
 بـراي   اين رويداد نيك بختانه شكوهي نـو      . رساند را به پايان     درازا كشيد تا اينكه مرگ آژداهاك كار      

  . به همراه آوردتيگران
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   در باره فرستادن خواهرش تيگرانوهي
   زن500 ، اسكان آنويشبه تيگراناگرد

  ـران  و  وضعيت اسينخست آژداهاك
  

 را با جمعي    خواهرش تيگرانوهي ) تيگران (نيز چنين گفته مي شود كه پس از پايان يافتن اين كار           
 سـاخته  }60{ كه تيگران به نام خويش تيگرانـاگرد كثير و شايسته پادشاهي به يك آبادي در ارمنستان  

                                                           
  كه امروزه نام دروغين آذربايجـان  و مغرب درياي خزر در قفقاز يا اران سرزميني بود در شمال غربي ايران   يا آالن   آلبانيا ‐ ٤٩٩

. ا. ( آلبانيا مي نامند    اراّن و يونانيان    اران، تازيان  ارمنيان آن را آغوانك ، پارسيان     . شوروي و جمهوري آذربايجان بر آن نهاده اند       
  .).گ
٥٠٠ ‐ anuysh   ل زند    نام مونث، شكa’nosha’،  پهلوي  a’nosh)    بعدها مفهوم آن دگرگون شـده      ) به معني مرگ ناپذير

. ا(بعنـوان نـام زن بكـار مـي رود     ) آنوش (anushمعني دارد و در ميان ارمنيان بصورت     ” شيرين“اكنون بويژه در زبان ارمني    
  .). گ
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بود، مي فرستد و فرمان مي دهد اين نواحي در اختيار او قرارگيرد و چنانكه مي گويند، طبقه اشرافي 
  .در اين خطه به عنوان خانواده پادشاهي از تبار او به شمار مي رود} 61{وستان

ا همراه با نوجوانان و انبـوه اسـيران          و دختران بسياري از تبار او ر        زن نخست آژداهاك   اما آنويش 
 اسكان مي    تا مرزهاي گوغتن   501در سوي شرقي كوه بزرگ    ) تيگران(يعني بيش از يك بيور انسان را        

دهاي ديگـر سـاحل رودخانـه        و دستگر  504، داژگوينك 503، وسكيوغا 502تامبات: اينان عبارتند از  . دهد
 و  508، جوغـا  507 خـرام  -، سه آبادي  506 يكي از آنها مي باشد تا روبروي دژ نخجوان         505كه ورانجونيك 
 تا همان دژ نخجوان را نيز به آنان 510 از اژداناكان  در سوي ديگر رود، سرتاسر دشت509خورشاكونيك
ولي زنش آنويش ياد شده را بافرزندانش در انتهاي فروريختگي كوه بزرگ در رفـاه           . دواگدار مي كن  

مي گويند، اين فروريختگي در اثـر يـك زمـين لـرزه سـهمگين پـيش آمـده؛ ايـن را                      . اسكان مي دهد  
 سـفرهاي وسـيعي انجـام داده مكانهـاي اسـكان          } 62{مرداني تعريف مي كنند كه به فرمان بطلميـوس        

را با اسـبريز  } 63{ تا كيميورون511مردمان و تا حدي نيز دريا و محلهاي خالي از سكنه از منطقه حاره             
خدمتكاراني نيز از همين مادها در اختيار آنويش مي گذارد كه اينان نيز در دامنه كـوه    . اندازه گرفتند 
  .اسكان يافتند

 به راستي استنباط مـي شـود و مردمـان ناحيـه انگـورخيز               نيز} 64{اين مطلب از آوازهاي موزون    
 و   بـا رغبـت نگهـداري كـرده انـد؛ در ايـن آوازهـا داسـتانهاي منظـومي در بـاره آرتاشـس                        512گوغتن

امنـد، زيـرا     بطور استعاري ياد شده و آنها را اژدهـازاده مـي ن            فرزندانش بيان مي شوند، تبار آژداهاك     
  :مي گويند كه) در اين آوازها(بعالوه . آژداهاك به زبان ما به معني اژدها است

                                                           
  .).گ. ا. ( است منظور كوه آرارات‐ ٥٠١
٥٠٢ ‐ t’ambat’  
٥٠٣ ‐ vosk’iogha  
٥٠٤ ‐ dazhguynk  
٥٠٥ ‐ vranjunik  
 و اكنون مركز جمهوري خـود مختـار   از شهرهاي باستاني ارمنستان.  ياد مي كند nakh-tchavan به صورت     خورني ‐ ٥٠٦

، طبـق   )در كنار رودخانه نخجـوان    . ( ارمنستان بزرگ واقع بود    استان واسپوراكان اين شهر در ناحيه نخجوان در       .  است نخجوان
 بنا شده است زيرا پس از توفان بزرگ نوح و همراهانش نخست              پيش از ميالد توسط حضرت نوح      ٣٦٦٩روايات كهن در سال     

يعنـي  ) محل پيـاده شـدن    (ايجوان  ) + نخست(ناخ  = نخ  :  دو بخش است   در آنجا از كشتي پياده شده بودند زيرا اين نام داراي          
  .).گ. ا. (ياد كرده است)  يعني محل پياده شدنبه يوناني( آن را آپواتريون  فالوييوسف. نخستين محل پياده شدن

٥٠٧ ‐ khram  
٥٠٨ ‐ jugha      ا. ( واقع است  اكنون در جمهوري خود مختار نخجوان     .  در كنار رود ارس    رمنستان يا جلفا از شهرهاي باستاني ا .
  .).گ
٥٠٩ ‐ khorshak’unik  
٥١٠ ‐ azhdanak’an  
  .).گ. ا. ( حاره، گرمayretsial  به ارمني‐ ٥١١
٥١٢ ‐ goghtn  
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  513 سفره ناهار چيد آرگاوانبه افتخار آرتاشس«
  »نيز توطئه چيد برايش در دهليز اژدران

  
  :آنگاه مي گويند

  
  515شس فرزند دلير آرتا514آرتاوازد«

  بهر كاخ جاي كوچكي نيافت 
  516هنگام بناي آرتاشاد

  گذشت و رفت و ساخت
  » را در ماد517ماراگرد

  
چكي براي ساختن كـاخ پيـدا       ، محل كو  در زمان بنا شدن آرتاشاد      ، فرزند دلير آرتاشس   آرتاوازد«[

 518كـه در دشـت موسـوم بـه شـارور          ]  » را ساخت  ، ماراگرد نكرده مي گويند گذشت و رفت، در ماد       
  :همچنين مي گويند. واقع است

  
   در حسرت آرزو مي كرد519بانو ساتنيك«

   را523 تيتس522جوانه و 521 آرتاخور520گياه
                                                           

٥١٣ ‐ argavan    پيشواي تبار ناخاري موراتسان  muratsan در جنـگ بـا     .  دوم او را به قائم مقـامي خـود برگزيـد           ، يرواند
 پسر آرتاشس بـر او حـسد بـرد و وي را      آرتاوازد. ، او را ترك نمود و به آرتاشس پيوست و پيشكش بسيار دريافت كرد             آرتاشس

  .).گ. ا. ( زند باشدare’javanاين نام شايد از .  معرفي شدهمي او به عنوان معشوق ساتنيككشت در يكي از آوازهاي مرد
٥١٤ ‐ art’avazd  نام مذكر ماخوذ از artavazdahباسـتان،   پارسي ashavazdah  ،زنـد artavazd معنـي   پهلـوي ،

  .).گ. ا. ( بوده است نيز وجود دارد كه پادشاه اشكانيartabazكل ش. »كه قداست آن پايدار است«اصلي آن 
٥١٥ ‐ artashes     اشكاني  اين نام از شكل پهلوي  artashas  پهلوي ساساني  ardashir  ،artashir      و غيـره، در پارسـي  

ardshir،  گ. ا. (بود.)م. پ١٨٩‐.م١ (سلسله پادشاهي آرتاشسيان.) م.پ١٨٩‐١٦٠( وي بنيانگذار.(.  
٥١٦ ‐ art’ashat’   آرارات (واقع در استان آيرارات   . تا سده پنجم ميالدي   . م. در سده هاي دوم پ      پايتخت باستاني ارمنستان (

. ا.). (م. پ ١٨٠سـالهاي   ( اول بر پايه يك آبادي از دوران اورارتو ساخته شده است             رگ اين شهر در زمان آرتاشس     ارمنستان بز 
  .).گ
٥١٧ ‐ marak’ert’ متشكل از mar به معني ماد ،a  ميانوند و k’ert’گ. ا. (شهري است افسانه اي.  يعني بنا شده .(.  
٥١٨ ‐ sharur  در سـمت شـمال غـرب كنـاره رود ارس در محـل               دشت شارور .  بزرگ  ارمنستان ي در استان آيرارات    ناحيه ا 

  .).گ. ا. ( قرار دارداتصال رود آرپا و ارس واقع بوده اكنون در جمهوري خود مختار نخجوان
٥١٩ ‐ satenik’ از اين رو مي توان آن را به        ). چون آرپنيك، وارسنيك و جز اينها     . ( است هاي مونث ارمني  مشابه نام ”  ظاهرا

 و ملكـه     دختـر پادشـاه اران، زن آرتاشـس        سـاتنيك ) . پسوند نام سـاز    (’enikو) به معني كهربا   (sat: دو بخش تقسيم نمود   
  .).   گ. ا. ( بودارمنستان

  .).گ. ا. ( رفته است به كار’khavart در برابر واژه خاوارت گياه ‐ ٥٢٠
٥٢١ ‐ ar’takhur . گ. ا. ( مالخاسيانتس نگاه كنيد٦٥به يادداشت شماره.(.  
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  .»}65{ آرگاوان524از زير بالين
  

اكنون تو در اينجا ديگر در شگفت نمي ماني كه چگونه مطالب درست را تعريف كرديم و داستان 
  .ي كنندزندگي م} 66{  ماسيسمبهم در باره اژدهايان را توضيح داديم كه بر فراز آزاد
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  اينـكه تبار او كدام اسـت و چه
  قومهايي از اينان منشعب شدند

  
 اول و اصلي و كارهايش دلنـشين اسـت،          چنانكه براي من تاريخنگار، روايت موثق در باره تيگران        

ي مربـوط بـه او نيـز بايـد بـراي             و كارهـا و داسـتانها      ياد كردن روايات مربوط به تيگـران يروانـديان        
، آرام. هايـك : از اين رو من دوست دارم بر پايه رتبه دالوري، اينگونه برشمارم           . خواننده دلپذير باشد  

تيگران، زيرا دليران اخالف دليران هستند اما در باره كساني كه بين آنان بوده اند هر كه هرگونه مـي                    
 وجود ندارد اما براي آنان كه ميـل         525آرامازدي. فته ما از نظر اساطير نيز درست است       گ. خواهد بنامد 

دارند بشنوند آرامازد هـست، مـي گـويم كـه چهـار آرامـازد وجـود دارد كـه يكـي از آنهـا آرامـازد                           
بدين سان بسياري از افراد وجود دارند كه نامشان تيگران است ولي او تنها و تنها          . مي باشد } 67{تاس
 مادر اژدهايان را بـه دسـت         را كشت و خانه و كاشانه وي و آنويش         ك زاده اي است كه آژداهاك     هاي

 را بـه     و پـارس    را با كمال ميل و خوشنودي به عنوان يار خود داشته حكومتهاي مـاد              آورد و كوروش  
  .چنگ آورد
، كه افسانه هاي كشورمان در باره وي چنين مي          } 68{، واهاگن  تيران  او عبارتند از باب،    فرزندان

  :گويند
  
  آسمان درد زايمان مي كشيد، زمين درد زايمان مي كشيد، «

  درياي سرخ نيز درد زايمان مي كشيد،
  درد زايمان در دريا
  .يز فرا گرفته بودني هاي سرخ فام را ن

  
                                                                                                                                        

  .).گ. ا. ( رفته است به كارkhavardsi در برابر واژه جوانه ‐ ٥٢٢
٥٢٣ ‐ t’itsگ. ا. ( نگاه كنيد مالخاسيان٦٥ه به يادداشت شماره ، در اين بار.(.  
  .).گ. ا. ( مالخاسيانتس نگاه كنيد٦٥در اين باره به يادداشت شماره .  رفته استبه كار bardz در برابر واژه بالين ‐ ٥٢٤
٥٢٥ ‐ aramazdگ. ا. ( است اهورامزدا شكل ارمني.(.  
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  از درون ني دودي زبانه مي كشيد
  از درون ني آتش بلند مي شد

  و از شعله بيرون مي جهيد
   جوان زرين مو  مي دويدنو

  موهاي آتشين داشت
  ريشي شعله ور

  .».و چشماني چو خورشيد
  

پـس از آن در     . اندندبه همراهي تنبور مي خو    (ما با گوشهايمان شنيديم كه برخي ها چگونه آن را           
آواز مي گفتند كه با چند اژدها جنگيد و بر آنها پيروز شد و چيزهاي بـسيار هماننـد بـا دالوري هـاي                        

اما چنـين نيـز مـي گوينـد كـه او تبـديل بـه خـدا شـده بـود و در           .  در باره او مي خواندند     526هركول
  .  كرده با نثار قربانيان آن را گرامي مي دارند مجسمه اي به قامت او برپاگرجستان

فرزنـد او   . پديـد آمـده انـد     529 از فرزند كهتر او آراوان     528آراونيان.  از تبار او هستند    527واهونيان
 از تبـار    532وسوم بـه زارهاوانيـان     بود، اقوام م   531 و فرزند او زاره    530آراون نام داشت و فرزند او نرسه      

، فرزنـد او    535، فرزنـد او واهـان     534، فرزند وي نيز باگام    533آرموگ) زاره(نخستين فرزند   . وي هستند 
  . به دست او مي ميرد مقدونيوي با شورش در برابر اسكندر. 536 بودنيز واهه
، چيز موثقي براي گفـتن برايـت نـدارم، زيـرا در اثـر       در ارمنستان  اينجا تا پادشاهي واغارشاك   از  

بـدين علـت نيـز      . رويداد شورشها و بلواها براي تصاحب كشور ما يكي پيش از ديگري اقدام مي كرد              
  . برادرش واغارشاك را بر تخت پادشاهي ارمنستان نشاند بزرگ به آساني وارد ارمنستان شده آرشاك
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 رومـي كـه بخـاطر زور فـوق العـاده و              هركولس و يا هراكلس محبوب ترين پهلوان افـسانه اي يونـان            ، يوناني  هركول ‐ ٥٢٦
  .).گ. ا). (Alcmene(دالوري هايش معروف است پسر زئوس و آلكمن 

٥٢٧ ‐ vahunian   سـرباز در سـپاه شـاه        ١٠٠٠آنـان بـا     . ، با مركز آشتيشاد   تارون صاحب بخش غربي      خاندان اشرافي ارمني 
  .).گ. ا. (شركت مي كردند

٥٢٨ ‐ ar’avenian   ٣٠٠آنان بـا    .  واقع بود   استان آيرارات  در شيراك ” سرزمين موروثي آنان احتماال   . ، خاندان اشرافي ارمني 
  .).گ. ا. (سرباز در سپاه شاه شركت داشتند

٥٢٩ ‐ ar’avan  
٥٣٠ ‐ nersehاز شكل پهلوي  nersehگ. ا. ( نرسي، پارسي.(.  
٥٣١‐ zarehنام ايراني، شكل پارسي  zarah) .گ. ا.(.  
٥٣٢ ‐ zarehavan   ٣٠٠آنـان بـا     .  صاحب منطقه هفتم از استان پارسكاهايك يعني زارهـاوان بودنـد           مني، خاندان اشرافي ار 

  .).گ. ا. (سرباز در سپاه شاه شركت مي كردند
٥٣٣ ‐ armog  
٥٣٤ ‐ bagam  
٥٣٥ ‐ vahan مختصر شده vahagn و يا از واژه vahanگ. ا. ( به معني سپر ارمني.(.  
٥٣٦ ‐ vaheباستان ، در پارسي vahya،  اوستاييvahyah) گ. ا). (بهترين.(.  
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   538 رخ دادو زارماير537در زمان توتاموس} 69{اينكه نبرد ايلياد
   در آنـجابود و در همان جا مرد539ما با سـپاه كوچك حبشي

اوي تو باعث زحمت و نگراني ما شده است، خالصه گويي           است كه به واسطه كنجك    ) امر(اين دو   
و تندگويي، آن هم شيوا و روشن چون سخنان افالطوني، بري از دروغ، مملو از راسـتي و بـدين سـان                      

كه همه چيـز را آفريـد، او كـه بـا      ) خداوند(زيرا  .  تا روزگار تو را تعريف كنم      يكباره از نخستين آدم   
چشم به هم زدن مي توانست همه چيز را هستي بخشد، چينن نكرد، بلكه روزها و يك نگرش و در يك  

نظامي براي آفريدگان تعيين نمود، زيرا برخي آفريده روز نخست هستند، برخي نيز به روزهـاي دوم،                 
و بدين وسيله تعاليم روح القدس را به ما مي آموزند تا چنين نظامي را               . سوم و روزهاي بعد تعلق دارند     

 مي يابيم تا هر چيزي يكباره و به راسـتي           ولي ما آرزوي تو را بيرون از مرز كتاب مقدس         . ظ كنيم حف
اما بايد يا به تفصيل بنويسيم تا مطابق ميل تو باشد و يـا بـه اختـصار كـه دلخواهـت                      . برايت گفته شود  

  ننوشتيم و نه چيزي در باره نبرد ايلياد        540زيرا به علت شتاب تو ما چيزي در باره مقدوني         . نخواهد بود 
حال كه تاريخ هاي مهـم و شايـسته ذكـر را در پايـان               . در جاي خود ياد  كرديم و در اينجا مي افزاييم          

مي افزاييم و اينكه افزودن آنها در اينجا مناسب است يا خير، نمي دانـيم كـه نگارنـده                   ) كتاب نخست (
  يا بي استعداد تلقي خواهيم شد؟ اي دانا 

 كـه داسـتان هـايي در        و كدام يك از اين سخنان بايد پيشتر بيايد، در صورتي كه گفته هاي هومر              
 فرمانبردار آشور    ما كه  و زارماير .  پادشاه آشور هستند، مقدم نباشند      در زمان توتاموس   باره نبرد ايلياد  

 كمك كرد و با جراحت برداشتن از دالوران 541 به پرياموسبود و با مردان كمي به همراه سپاه حبشي
  . كشته مي شد و نه به دست دالوري ديگر542هلني در آنجا مرد ولي ميل داشتم تا به دست آشيل

                                                           
٥٣٧ ‐ Teutamos        پادشاه آشور، بيستمين جانشين نينياس كه Tautanes     پادشـاهي او همزمـان بـا       .  نيز خوانده مي شـد

 درخواست او را پـذيرفت و       توتاموس. واهد ياري بخ  جنگ تروا بود و پريام ماموريني نزد وي فرستاد تا از او درجنگ با يونانيان              
 فرمانـدهي ايـن قـوا بـا ممنـون         . ، ده هزار تن از مردم شوش و دويست ارابه جنگي در اختيار او گذاشت              ده هزار سرباز حبشي   

)Memnon (   پسر تيتونوس)Tithonos (        منون است كه به آن جنبـه تـاريخي داده          بود و اين در واقع تفسيري از افسانه م
  .).گ. ا. ( خوانده مي شودt’evt’amos اين نام به صورت در ارمني. شده
٥٣٨ ‐ zarmayrمي توان دو بخش براي آن قائل شـد .  است نام مذكر ارمني .zarn  )  از فعـلzarmanal   بـه معنـي در 

 برده و در تاريخ  به كاراين نام را خورني. مي باشد” مرد شگفت انگيز“به معني ” كه جمعا) به معني مرد(ayrو ) شگفت ماندن 
  .).گ. ا. ( ياد نشده است١٩بار ديگر تا سده 

  .).گ. ا. ( چنين نام مي برد يا اتيوپيايي، خورني‐ ٥٣٩
  .).گ. ا. ( است مقدوني منظور اسكندر‐ ٥٤٠
٥٤١ ‐ priam  در ارمني  periamos         آوازه او بيشتر از آن جهـت اسـت كـه           .  يكي از پسران الئومدون و جوانتر از همه آنان

 آگاهي مختصري از پريـام پـيش از    هومردر ايلياد. چنگ تروا در زمان او رخ داد، او در آن زمان پادشاهني سالخورده و پير بود              
   .). گ. ا. (جنگ تروا ذكر شده است

٥٤٢ ‐ Achille در ارمني  ، آشيل ، ashiles   پسر ،Pele’e    پادشاه شهر Phthie    از طـرف پـدر نـسب بـه         .  در تسالي بـود
افسانه او يكي از غنـي تـرين و در عـين    .  بودنوس خداي اقياOce’anosزئوس مي رسانيد و مادر او ربه النوع تتيس، دختر         

 موجب شهرت اين داستان مي باشد و موضوع آن تسخير تروا نبوده             تنظيم و انتشار ايلياد   .  است حال قديميترين اساطير يوناني   
  .). گ. ا. ( نابود شدند به وجود آوردبلكه خشم آشيل اين حادثه را كه در طي آن سپاهيان يونان
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  »ن ارمن به پايان رسيدكتاب نخست نسب نامه بزرگا«
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  از افسانه هاي پارسي
  

   بيوراسبدر باره آژداهاك
  

داري، يا اينكه    }70{ بيوراسب اين چه عالقه اي است كه به افسانه هاي پوچ و بي معني آژداهاك             
 بـه زحمـت مـي انـدازي،         ند و به ويژه بي معنـي پارسـي        چرا ما را به خاطر افسانه هاي ناپرورده و ناپس         

افسانه هايي چون نخستين نيكوكاري ناپسند او، خدمتگزاري ديوان براي وي، ناتواني در غفلت از خطا 
و دروغ، بوسه زدن بر شانه ها و زاده شدن اژدهايان از آنجا، آنگاه گسترش شرارت، كـشتن انـسان بـه                      

 نـام و بـردن وي بـه كـوهي     543 هاي مسي بـه دسـت شخـصي فريـدن    ستن او با سيم سپس ب . خاطر شكم 
 در راه و كشان كـشان بـرده شـدن او بـه تپـه بـه دسـت          ؛ آنگاه خوابيدن فريدون   544موسوم به دمباوند  

مجـسمه  بيدار شدن فريدون و بردن او به غاري و بستن وي و قرار دادن خويشتن به صورت                  . بيوراسب
اي در برابر او كه از آن هراسناك شده تابع زنجير هايش گردد، از اين رو نمـي توانـد خـارج شـود و                      

  .دنيا را نابود سازد
چه نيازي به اين افسانه هاي دروغ داري يا اينكه چنين احاديث ساختگي بي معني و بي خردانـه بـه    

   مي آيد؟ چه كار
واقعيات درست را در دل خود داشته       ”  هستند كه استعارا    و روشن يوناني   آيا اينها افسانه هاي روان    

باشند؟ ولي تو به ما مي گويي كه به اين بي محتوايي معني و مفهوم و ناآراستگي، آرايش و زيبندگي 
هـاي  برايت تكرار مي كنم؛ چه نيازي به اينها داري؟ و اين چه شوقي اسـت كـه چيز                 ” من عينا . ببخشيم

ناپسند مي خواهي كه باعث زحمتي جديد براي ما مي شود؟ ما اين را به علت سن نوجواني تو و ناشي 
از اين رو بگذار اينجا نيز ميل تو را انجام داده باشيم و آرزويت              . از تمايالت خام و بي تجربه مي دانيم       

  .را برآورده كنيم
  

  توضيح آنچه كه در باره بيوراسب موثق است
  

زيـرا  » آيا براي دوستدار، منِ ديگري وجود دارد؟      « : بيان مي دارم  ”  را عينا  فتار افالطون اكنون گ 
غير از چيزهاي ناممكن ديگر كه برايت امكان ناپذير ساختيم اين را هـم انجـام                . كسي نيست ” كه واقعا 
 آنكه شنيدن آنها باعـث ماللـت   زيرا آن روايات و اعمال ايشان را كه ما مي گوئيم و به واژه     . مي دهيم 

ما مي شد، امروز به دست خود مي نگارم و به بي محتوايي آنان معني و مفهوم مي دهم و رويـدادهاي          
بسيار كهن و نامفهوم بـراي آنهـا را اينـك توضـيح مـي دهـم تنهـا بـراي اينكـه اينـان باعـث شـادي و              

                                                           
  .). گ. ا. (آورده است) هرودن (he’ruden را به صورت  فريدون خورني‐ ٥٤٣
  .).گ. ا. ( آورده استde’mbave’nd كوه دماوند را به صورت  خورني‐ ٥٤٤
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ه روايات بدان كه نـه در كتـاب نخـست           ليكن نفرت ما را نسبت به اين گون       . سودمندي براي تو گردند   
بلكـه مجـزا و جداگانـه، مـن اينگونـه         جا داديم و نه حتي آنها را شايسته نگارش در كتاب آخر يافتيم،              

  .  آغاز مي كنم
ان ها بر پهنه گيتي     زيرا زماني كه زب   .  است معاصر نمرود ) پارسيان( بيوراسب، نياي آنان     آژداهاك

گسترش يافتند، اين امر به گونه اي آميخته به هم و بـدون رهبـران صـورت نگرفـت بلكـه گـويي بـه                         
عنايت و لطف خداوندي، رهبران و پيشوايان تعيين شده هر يك از آنان بـه فراخـور نظـم و قدرتـشان                      

 مي دانم كـه در يـك        545يداو من نام اصلي اين بيوراسب را كنتاورس پيور        . سامان خود را به ارث برد     
او نه آنقدر به خاطر دالوري كه به علت توانمندي و ورزيـدگي اش زيـر فرمـان                  .  يافته ام  متن كلداني 

نمرود رهبري قومش را در دست داشت و مي خواست نـشان دهـد كـه همـه بايـد از زنـدگي عمـومي                     
كه هيچكس نبايد مالكيت خصوصي داشـته باشـد بلكـه همـه چيـز بايـد                 برخوردار باشند؛ او مي گفت      

هر سخن و هر عمل او آشكار بود؛ هيچ چيز را مخفيانه نمي انديشيد، بلكه تمـام رازهـاي    . عمومي باشد 
پنهان دلش را به زبان مي آورد؛ و تبيين مي كرد كه نزديكان، چون روزها، شبها نير نزد او آمد و شـد            

  .ه اصطالح نيكوكاري ناپسند او همين امر استداشته باشند و ب
و چون در ستاره شناسي توانا بود مي خواست شرارت را نيز به حد كمال بيـاموزد ولـي ايـن امـر                       

 او غير ممكن بود، زيرا چنانكه در باال يادآور شديم، براي فريب مردم عادت داشت در نهان كار  براي
اگيري چنين شرارت كامل و افراطـي وجـود نداشـت، بـراي ايـن آمـوزش                 نكند، از اين رو  امكان فر      

تدبير تلخي مي انديشد، اينكه گويا درد سختي در شكم دارد و به هيچ وسيله اي شفا نمي پـذيرد مگـر                      
و روان پليـد  . توسط سخن و نام خوفناكي كه هيچ كس بدون احـساس خطـر نمـي توانـد آنـرا بـشنود               

راوش مي كرد، با گذاردن سر خود بر شانه هـاي بيوراسـب در خانـه و    كارآزموده كه از آن شرارت ت  
افسانه ها در باره او مي گويند كه        . ميدان ها در گوش او نجوا مي داد و فنون پليد به وي مي آموخت              

با دريافت پاداش به خـاطر آن، شـانه اش          ”  شيطان با خدمت به او اميالش را انجام مي داد و بعدا            546بچه
  .را مي بوسيد

زيـرا او بـه قربـاني    . اژدها شدن بيوراسب كه گفته مي شود همين است        ” باري، رويش اژدها يا كال    
از اين رو مردم از او متنفـر شـدند و بـراي سـركوبي او      . كردن مردمان بيشماري براي ديوها پرداخت 

مـراه  آنگاه كه تعقيب او شدت يافت، گـروه ه        . وي به سوي كوه ياد شده گريخت      . هم داستان گشتند  
وي از هم پاشيد و متفرق شد؛ تعقيب كنندگان با اين رويداد ترغيب شـده چنـد روز در آن مكـان بـه                        

ليكن بيوراسب با گردآوري دوباره سپاه پراكنده خود ناگهان بر آنان مي تـازد و               . استراحت پرداختند 

                                                           
٥٤٥ ‐ K’ent’avros p’yur’ida يا Centaur Piuridپيوريدا را  با بيوراسب يكـسان دانـسته چگونـه     اينكه خورني 

” دارنده ده هزار اسـب “ همانند اسب بود حال آنكه بيوراسب به معني Centaurمي توان توجيح كرد؟ زيرا بخش زيرين بدن     
  .).گ. ا. (مي باشد

  .).گ. ا. ( مي برد را به كاربه معني جوجه) چوت (’tchut واژه  خورني‐ ٥٤٦
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ادار بـه گريـز مـي       با اين حال مردم پيروز مي شوند و بيوراسب را و          . زيان هاي بزرگي وارد مي سازد     
آنگاه آنان به او مي رسند و در نزديك كوه وي را مي كشند و در يك چـاه و گـودال بـزرگ                        . كنند

  . گوگردي مي افكنند
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  كتاب دوم
  

  تاريخ ميانه پيشينيان ما
  
  

1  
  

اينك با آغاز كتاب دوم خود برايت مي نويسم كه در كشور ما چه كارهاي خاصي صورت گرفته 
 بزرگ و كارهـاي مملـو از         تا پادشاهي مرد دالور و مقدس تيرداد        از پادشاهي اسكندر   اند و به ترتيب   

 از پادشـاه آرشـاك  ) بـا آغـاز  (حكمت و انتظام را كه به دسـت هـر يـك از آنـان           . دالوري و بي باكي   
 كه به پادشاهي بر ما گماشت و از ديگر پادشاهان كـشور مـا كـه پـس از        و برادرش واغارشاك   پارسي

وي اخالف او به شمار مي روند و حكومت موروثي آرشاك كه آرشاگوني ناميده شد، و هـر يـك از                    
. آنان به ترتيب جانشين پادشاه مي گرديد، ليكن ديگران و قومشان فزوني مي يافتند، حكايت مي كنم                

زيـرا آنچـه كـه در    . ا كه براي ما ضروري است مي نگارم و بقيه را باقي مي گـذارم             با اين حال آنچه ر    
  .باره مردمان ديگر از جانب بسياري افراد گفته شده كافي است

سـر   بـر سرا    فرزند فيليپ و المپيادا، بيست و چهارمين نفر پس از آشـيل             مقدوني زماني كه اسكندر  
گيتي چيره گرديد، خود مي ميرد ليكن حكومتش را براي افراد زيادي باقي گذارده وصيت مي كنـد                  

 پادشاهي كرد و حكومـت   بر بابل547پس از آن سلوكيوس. كه حكومت همه آنان مقدوني ناميده شود  
 خـويش در آورد و بـدين علـت بـه      را با جنگي بزرگ به اطاعت 548را از ديگران غصب نموده پارتيان     

وي پــس از ســي ســال زمامــداري، پادشــاهي را بــراي فرزنــدش  . ملقــب گرديــد) فــاتح (549نيكــانور
 551آنتيوكـوس ). پادشـاهي كـرد   (او نـوزده سـال      .  كه ملقب به سوتر بود به ارث گذاشت        550آنتيوك

                                                           
٥٤٧ ‐ Seleucus    ملقب به نيكاتور      مقدوني  يا سلوكوس سردار اسكندر )Nikator (     پايـه  .) م. پ ٢٨٠‐٣١٢به معني فـاتح

  .).گ. ا. (بود.) م. پ٣١١‐٣١٢ در پس از تصرف بابل(گذار سلسله سلوكي آسيا 
 مورد نظر   شايد هم پارسيان  . با آنان جنگيد  . م. پ ٣٠٤ شايد هنديان باشد كه سلوكوس در سال          از پارتيان   منظور خورني  ‐ ٥٤٨
  .). گ. ا. (باشند
٥٤٩ ‐ Nik’anovrر ديگر از جمله منابع يوناني، نيكانور به معني پيروز و فاتح نادرست است و اين واژه در نزد چند تاريخنگا 

  .). گ. ا. (است) پيروز، فاتح (nikatorگونه درست آن . به چشم مي خورد
٥٥٠ ‐ Antiochus (مشهور به سوتر    .) م. پ ٢٦١‐٢٨١ اول پادشاه سلوكي      آنتيوخوسSoter پسر سـلوكوس اول   )  منجي .

  .)گ. ا(
  .).گ. ا). (خدا (Theosمشهور به تئوس .) م. پ٢٤٦‐٢٦١( دوم پادشاه سلوكي  آنتيوخوس‐ ٥٥١
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كن پارتيان در سال يازدهم شورش مـي كننـد و از زيـر              لي.  ده سال جانشين او گرديد     552ملقب به توس  
 و از    بـه پادشـاهي مـي از نـژاد ابـراهيم           553 دالور بدين سـان آرشـاك    .  بيرون مي آيند   فرمان مقدونيان 
از تو پادشاهان   «: مي پوشد كه   بود و اين سخن خداوند خطاب به ابراهيم جامه عمل            554فرزندان كتورا 

  . 555»ملل زاده خواهند شد
  

2  
   و فرزندانش؛پادشاهي آرشاك

   و دوستي با رومياننبرد با مقدونيان
  

 بـا   ام بهـل   دالور در شـهري بـه نـ        ، آرشـاك  556چنانكه گفتيم، شصت سـال پـس از مـرگ اسـكندر           
با جنگ هاي سخت و دشوار سرتاسـر شـرق          .  شاهي كرد   بر پارتيان  557در كشور كوشانيان  } 71{مك

 نيرومنـد گـشته بـر       ناو آگاه مي شود كه روميا     .  مي راند   را نيز از بابل    را تصرف مي كند و مقدونيان     
 غصب كرده بـا پيـروزي        را از اسپانيائيان   و معادن زر و سيم    ) حكومت مي كنند  (سرتاسر غرب و دريا     

بـا  ) اكاز ايـن رو آرشـ  . ( آنان و نيز پادشاهي آسيائيان را زير فرمان خود در آورده اند        558بر گاالتيان 
و از جانـب خـود      (به مقدونيان ياري ندهند،     ) روميان(فرستادن سفيران خواستار هم پيماني مي شود تا         

  .    تنها به عنوان هديه و نه خراج بپردازد559ساالنه صد آنكار) قول مي دهد

                                                           
٥٥٢ ‐ tevos.  
 تئـوس و آغـاز       در بـاره مـرگ آنتيوخـوس       آگاهي خـورني  . آغاز گرديد .) م. پ ٢١٧تا  (٢٤٧ در    يا اشك   حكومت آرشاك  ‐ ٥٥٣
  .).گ. ا. (ومت آرشاك درست است اما مدت حكومت آنتيوخوس را بسيار كوتاه ياد كرده استحك
  .).گ. ا). (٢٥‐١ سفر پيدايش. ( بود پس از مرگ سارا يا قطوره زن ابراهيم كتورا‐ ٥٥٤
  .).گ. ا. (١٧‐٦ سفر پيدايش. »ا از تو پديد آورم و پادشاهان از تو به وجود آيندو ترا بسيار بارور نمايم و امت ه «‐ ٥٥٥
بنـا بـه    (بـدانيم   . م. پ ٢٤٧ را سـال     در حالي كه اگر آغاز پادشاهي آرشاك      .  را در نظر دارد    ٣١ + ١٩ + ١٠= ٦٠  خورني ‐ ٥٥٦

سـالهاي ميـان سـال      ” بنابر اين خورني تقريبا   ). ٣٢٣از سال   (سال به دست خواهد آمد      ) ٧٣و يا    (٧٦،  .)م. پ ٢٥٠نظري ديگر   
اين نظريه نيز وجود دارد كه آغاز حكومت سلوكي . را حساب نكرده است) ٣١١ تا ٣٢٣ ( تا آغاز حكومت سلوكيان مرگ اسكندر 

  .).گ. ا. ( سال به دست مي آيد٦٠ مي داند بنابراين فاصله ٢٦٠ را در  و به قدرت رسيدن پارتيان٣٢٢را 
 به كارمي رود و به گونه اي مـبهم بـه آسـياي مركـزي داللـت دارد و گـاهي       ارمني اغلب در متون” سرزمين كوشان “‐ ٥٥٧

  .).گ. ا. (د ها برابر مي گردن با هونكوشانيان
مركز سـرزمين  .  در آمد   به تصرف روميان  . م. پ ٢٥ بودند كه به سال       مردمان سرزمين گاالتيا در آسياي صغير       گاالتيان ‐ ٥٥٨

  .). گ. ا. (نام داشت) يا آنقره، آنكارا (آنان انكورا
  .).گ. ا. ( استمعادل يك قنطار” تقريبا.  كيلوگرم بود٤٥ مقياس وزني برابر با  كانكار‐ ٥٥٩
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 بيـست  560بدين سال او سي و يك سال زمام امور را در دست داشت، پس از او فرزندش آرتاشـس       
؛ 561 كه به كبير ملقب است جانشين او مـي گـردد       آنگاه فرزند وي آرشاك   . و شش سال حكم مي راند     

 به او حمله مـي كنـد و در           در بابل   فرزند دمتري مي جنگد كه با سپاه مقدوني         و آنتيكونوس  با دمتري 
 مي بـرد؛ و     د به اسارت در آمد؛ آرشاك او را دستگير كرده با زنجيرهاي آهنين به سرزمين پارتيان               نبر

 بـا آگـاهي از   563 سيديايي، اما برادرش آنتيوكوس562مي گردد} 72{بدين سبب ملقب به سيريپيندس  
 كن آرشاك همراه دوازده بيور سـپاهي دگـر بـار بـاز     را متصرف مي شود، لي  564رفتن آرشاك، سوريه  

مي گردد؛ آنتيوكوس با گرفتاري سخت در فصل زمستان، در تنگه اي با او روبرو مي شـود و همـراه                      
چهارم ) كتاب(آنگونه كه از . سپاهيانش نابود مي گردد و آرشاك بر يك سوم از گيتي دست مي يابد

جهان به سه بخش تقسيم شده و آنها را اروپا، ليبيا و آسـيا مـي                  بر مي آيد،  } 73{تاريخ معتبر هرودوت  
  .نامد كه آرشاك آنرا به چنگ آورد

  
3  

  به پادشاهي رساندن واغارشاك
  در ارمنستان

  
 مي رسـاند و شـمال و غـرب را مـرز وي تعيـين             را به پادشاهي ارمنستان    آنگاه برادرش واغارشاك  

در سـرزمين     ” او چنانكه در كتاب نخست يادآور شديم مردي دالور و انديشمند بـود و مـستقال               . ميكند
خود حاكم شد و تا آنجا كه امكان پذير بود در سرزمين ما نظام حكومتي استوار ساخت؛ ناخارار نشين                   

ين ناخارارنشين ها از ميان مردان شايسته پيشواياني برگزيد كه از نـسل نيـاي           هايي تعيين نمود و براي ا     
  . و ديگران بودندما هايك

 دليـر دسـت بـه انتظـام و          ، زماني كه جنگ پايان يافت، پـارتي       پس از فرمانبردار ساختن مقدونيان    
 بـود چنـين      سردار دانـا را كـه از يهوديـان         565 باگارات اي شامبات آباداني زد؛ پيش از هر چيز نيكي ه       

                                                           
زيرا .  است كه در مرز سده هاي سوم و دوم پيش از ميالد حكومت كرد برادر زاده آرشاك اردوانمنظور خورني ”  احتماال ‐ ٥٦٠

اردوان پـسر  .  اول برادر آرشاك را با او اشتباه كرده وقايع سلطنت او را به آرشاك نسبت داده اند          سندگان قديم تيرداد  بعضي نوي 
كه از سال ( اول فرض نموده است خورني تيرداد را به جاي اشك” حكومت كرد و ظاهرا. م. پ١٩٦ تا ٢١٤(تيرداد اول بود كه 

  .).گ. ا). ( سال ٣٣يعني حدود . پادشاهي كرد. م. پ٢١٤ تا ٢٤٧
  .).گ. ا. ( سال پادشاهي كرد٢٨حدود . م. پ١٣٦ تا ١٧٤ اول باشد كه از  شايد منظور مهرداد‐ ٥٦١
  .).گ. ا.). (م. پ١٢٥ تا ١٤٦حكومتش ( اسير شد ١٤١ دوم نيكاتور در سال  دميتريوس‐ ٥٦٢
  .)گ. ا.). (م. پ١٣٨ ‐١٢٩(يا آنتيوخوس سيدت پادشاه سلوكي ) Sidetes VII Antiochus( هفتم وس آنتيوخ‐ ٥٦٣
، سرزمين باستاني در خاور نزديك، ميان درياي مديترانه و فينيقيه         . مي برد     به كار  Asorik  به صورت آسوريك    خورني ‐ ٥٦٤

 امـروزي   كـشور سـوريه   . مطابق با سـرزمين آشـور     ” تقريبا.  و كوماگن   و كيليكيه   و يهوديه  ، صحراي عربستان    بابل  ميانرودان
  .).گ. ا(. بخشي از آن را تشكيل مي دهد

٥٦٥ ‐ shambat’- bagarat’  
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پاداش داد كه به طور موروثي صـاحب مقـام تاجگـذاران آرشـاگونيان باشـند و چنـين مقرركـرد كـه              
. رارنشين بزرگ در كشورمان بشمار مـي رود        ناميده شود و اكنون ناخا     خاندان او به نام وي باگراتوني     

 دالور در برابر مقـدونيان زمـاني كـه    زيرا اين باگارات نخستين كسي بود كه پيش از جنگهاي آرشاك         
آنگـاه در   .  در طبق اخالص نهـاد     در دربار او به سر مي برد داوطلبانه جان خويشتن را براي واغارشاك            

 روان نبود او را والي و فرمانرواي بيورها و هزاران نفر جايي كه زبان ارمني ) كشورمان(بي  نواحي غر 
  .تعيين كرد

 و نبـرد     معطـوف سـاخته جنـگ او را در برابـر پونتيـان             اينك دگربار توجه خود را به واغارشاك      
  .يش را روايت مي كنيم و پيروزپريوگيا

4  
   را دليران ارمنياينكه چگونه واغارشاك

   تاختمتحد ساخت و بر هم پيمانان مقدوني
  

سرزمين هاي ) قع در سرزمين هاي وا( و  زماني كه او بابل در برابر مقدونيانپس از جنگ آرشاك
، از مـردان   و سرزمين مياني ارمنستان   نيز از آترپاتكان   شرق و غرب آشور را متصرف شد، واغارشاك       

  و كنعانيـان    ياد شده و دليران زير دست او، جوانان كناره دريا كـه نـژاد گغـام                نامي و دالور، باگارات   
 بـا نزديكـانش     569 و كادميـان   568 و از نزديكـان آنهـا سيـساكيان        567 و گوشار  566بودند واز اخالف شارا   

مـا بـاالتر از     او بـه كـشور      . نيمـي از سـرزمين مـا را تـصرف كـرد           ” سپاهي گران گرد آورد و تقريبـا      
ناميـده مـي شـود      573  كه بلور  572 در نزديك آراماوير   571 و در ساحل يراسخ    570سرچشمه هاي متسامور  

                                                           
٥٦٦ ‐ shara  
٥٦٧ ‐ gushar  
٥٦٨ ‐ sisak’ian  
٥٦٩ ‐ k’admian  
٥٧٠ ‐ medsamor      متشكل از دو بخش meds)بزرگ (  وmor)ميانوند  ) مردابa      مـي رود    براي اتصال دو بخش به كار  .

  .).گ. ا. (پس معني اين واژه مرداب بزرگ است
٥٧١ ‐ yeraskh   و رومـي بـه صـورت        ، آراكس و آراز، در منابع يوناني       به صورت هاي يراسخ    ن رود در ارمني   اي.  يا رود ارس 

بـه   به گونه راخسي، آرزي و آرس         و تازي و تركي به صورت آراز، نهرآراز، رازرس در گرجي           آراخس، آراخيس، در منابع پارسي    
آجاريـان نـام   ). ١٢خورني كتـاب نخـست بـاب    ( نوه ارامائيس مي داند  نام يراسخ را ناشي از نام يراست خورني.  رفته است  كار

نـام را بـه     آراكس را منشعب از افعال كوفتن و زدن مي داند، در زبان يوناني به معني خروشيدن است و در روزگار باستان اين                       
  .). گ. ا. (خاطر خروشندگي رود به آن نهاده اند

٥٧٢ ‐ armavir         آرامـائيس بـه نـام خـود     ) ١٢كتاب اول، باب  ( شهري است در دشت آرارت كنار ارس كه بنا به نظر خورني
بـه نـام    .) م. پ ٧٦٠ ‐٧٨٦) (نامزد به اورارتو  ( يا آراراتيان     اول پادشاه سلسله ساردوريان    اين شهر توسط آرگيشتي   . ساخته است 

 پايتخـت آرتاشـس  . م. پ١٨٩ نـام يافتـه اسـت و در    بعدها آرمـاوير .) م. پ٧٧٦( يا آرگيشتي خينيلي بنا شده آرگيشتي هينيلي 
  .).گ. ا. (نخست گرديد

٥٧٣ ‐ blurگ. ا. (ه معني تپه ب .(.  
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روزهاي زياد قابل توجهي را در آنجا به سر مي برد زيرا چنانكه بايد گفت، از نظـم و انتظـام                 . مي رسد 
  . آگاهي نداشت
مـي  } 74{از تمامي نواحي كشورمان متحد ساخته بـه مرزهـاي خاغتيـك           ) سپاهيان را (و از آنجا،    

 پيمـان    و ديگران بـا ناآگـاهي از نبردهـاي آرشـاك           ، ماژاك 575، پريوگيا 574زيرا الزيكاپونتوس . رسد
 بـا   576بدين سان شخصي به نام مورپيوغيكس     .  را حفظ مي كردند     استوار با حكومت مقدونيان    دوستانه

 سـنگي   -آنـان در نزديـك تپـه قلـه        .  آماده مي شود   اتحاد جناحهاي ياد شده براي جنگ با واغارشاك       
 نام دارد و به نـزد يكـديگر آمـده چنـد اسـبريز از هـم                  امرتفع به يكديگر مي رسند كه اكنون كولوني       

  .آنگاه طرفين روزهاي متمادي به استحكام سنگرهايشان پرداختند. فاصله داشتند
5  

   و مرگ او در اثر ضربه نيزهنبرد مورپيوغيكس
  

 حملـه از سـوي مـا انجـام شـد،            چند روز پس از استحكام مواضع، طرفين نبـرد را آغـاز كردنـد و              
زيـرا او   .  خواه ناخواه جبهه سپاهش را متشكل ساخت و با حمله جـسورانه پـيش تاخـت                مورپيوغيكس

مردي دلير با اندام هاي بلند و متناسب بود و به تناسب بدنش نيروي شگرفي داشـت و توسـط بـرنج و                       
اطه شده بـود، لـذا مـردان دليـر و برگزيـده كمـي از                آهن محفوظ و توسط محافظ هاي مسلح نخبه اح        

 كـه ميـان گـروه     را به زمين نمي غلتاند و نمي كوشيد خود را به نزد پادشاه ارمني             سربازان واغارشاك 
بزرگ مسلح مستقر بود، برساند و با نزديك شدن موفق به پرتاب نيزه اي شد زيرا دراز و قـوي بـود،                      

 و با اين حال مردان دلير و نامي از نـسل هـاي هايـك     . بسان پرواز پرندگان تيز بال نيزه را پرتاب كرد        
 درنگ نكردند و به ضرب نيزه آن دالور را به قتل رساندند و سپاهيانش را به گريز                   آسورستان سنكريم

آنگـاه ايـن سـرزمين    . ي خون، زمين را به سان سيل باران آبياري كردندواداشتند؛ با جاري شدن جويها   
 تهديد مي كرد، برطرف     با تصرف به دست واغارشاك به آرامش رسيد و خطري كه از جانب مقدوني             

  .شد
  

  
  
  
  
  

                                                           
  .).گ. ا. ( ياد مي كندghazika به صورت   خورني‐ ٥٧٤
  .).گ. ا. (Phrygia يا فريجيه ‐ ٥٧٥
٥٧٦ ‐ morpiughik’esگ. ا. (ناشناخته است”  يا مور پيوليكس ظاهرا   .(.  



  ١٢١  

6  
   چگونه شمال و غرب كشورمان را سامان بخشيداينكه واغارشاك

  
را سر و سـامان داده از       } 75{ و يگريان  ، پونتيان  پس از انجام اين كارها نواحي ماژاك       واغارشاك

 به سمت شمال، به محلهاي پر جنگل، مرطوب، مه آلود و            578 و از ميان تايك    577دامنه كوههاي پارخار  
 سرزمين را به نحوي سر و سامان مي دهد و نواحي كوهستاني و گرمسير را براي       پر خزه مي رود، اين    

و براي مواقعي كه در تابستان به شمال بـرود، در آنجـا اقامتگاههـاي               } 76{پادشاهيش متعادل مي سازد   
دو دشت هموار جنگلي را به رغم كوههايشان به دو ستورگاه و چند نخجيرگاه تبديل . ييالقي مي سازد

از آنجا كه براي نگارش مطالبي مفصل      .  را توسط باغها و بوستانها تعديل مي كند        579گرمي كوغ كرده  
و روشن در مورد اين شخصيت عزيز احتياط و وسواس فراوان دارم لذا بدون توجه به شـيوه و سـبك          

  .ز نگسلدبيان، جاها را به درستي ياد كردم بگونه اي كه پيوند دوستي با اين شخص شگفت انگي
آنهـا در دشـت شـمالي و در دامنـه كـوه بـزرگ       . او در اينجا قوم وحشي كوچ نشين را فراخوانـد         

 در جلگه ها و دره هاي طويل و ژرفي كه از سوي جنوبي كوه تا دهانه دشت بزرگ كشيده مي   فققاز،
به مردمان را او به آنان توصيه مي كند تا راهزني را كنار گذاشته خيانت    . 580شوند، زندگي مي كردند   

متوقف سازند و از فرمان و خراجگزاري دربار اطاعت نمايند تا دگربار آنان را ببيند و با نظـامي زيبـا،                     
پيشوايان و فرمانرواياني برايشان تعيين كند لذا با گماشتن مردان و سرپرسـتان دانـا از سـوي خـويش،                    

نبوهي كه از غرب گرد آمده بود، راهي نواحي پرعلف           ساختن ا  اما خود، با آزاد   . آنان را رها مي كند    
 مي خواندند اما    583 عليا باسيان يا   582آنپايت مي گردد كه مردمان باستان آنجا را         581شارانزديك سامان   

                                                           
٥٧٧ ‐  p’arxar     در ابتدا شهري بود كه بعدها به روستايي تـرك       )  بزرگ هايك( بزرگ    ارمنستان  نام روستايي در استان تايك

  .). گ. ا. (نشين تبديل شد
٥٧٨ ‐ t’ayk       ا.  ( قرار داشـت   در اختيار خاندان ناخاراري ماميكنيان    ”  بزرگ كه كال    يكي از استان هاي پانزده گانه ارمنستان .
  .).گ
٥٧٩ ‐ k’ogh     شـاهزاده شـاپوه   . م٧٨٩در همين جا بود كه به سال        .  بزرگ با دژي همنام     ارمنستان  ناحيه اي در استان تايك

  .).گ. ا. ( پيروز شد بر سپاه تازيانآماتوني
  .).گ. ا. ( اشاره دارد و در اينجا منظور او بلغارها هستندال قفقاز بارها به اقوام وحشي در شم خورني‐ ٥٨٠
٥٨١ ‐ shara    از نام شاراي پرخور اخذ       ناحيه و دشت شيراك     بزرگ، به نظر خورني     ارمنستان  ناحيه استان آيرارات   ٢٠ يكي از 

 خاندان كامـساراكان ” بر اين ناحيه عمدتا.  شناسان امروز، نام شيراك با قوم سومري سيراكيان ارتباط دارد           به نظر ارمني   .شده است 
  .).  گ. ا. ( چيره بودند و ساهارونيو سپس خانواده هاي ناخاراري ديماكسيان

٥٨٢ ‐ anpayt’ بي چوب“ به معني ”)an =  بي+payt’ = گ. ا). (چوب.(.  
٥٨٣ ‐ verin- basyanنيز بود كه بعدها به دسـت  در قديم شامل ناحيه واناند.  ناحيه اي در استان آيرارات يا باسن باسيان 

 حكومت مي كردند كـه در سـده        vorduni در اينجا خاندان ناخاراري وردوني    . باسن تقسيم شد  فئودالها به دو بخش واناند و       
  .).گ. ا. (چهارم به دست رقباي خود از ميان رفتند



  ١٢٢  

 ناميـده   585نانـد وا كه در آنجا اسكان يافت به نام او          584بلغار} 77{ سردار ووندبعدها به سبب مهاجرت     
  .شد و تا كنون نيز روستاهاي آنجا به نام برادران و بازماندگان او نام گفتند

و اما زماني كه هوا رو به سردي نهاد و باد و بوران شديد وزيدن گرفت او از آنجا نقل مكان كرد                      
 بـا  587انـه بـزرگ   اتـراق نمـود كـه رودخ   586و به دشت پهناور آمـد و در محلـي از سـاحل متـساموري         

در اينجا با به نظـم      .  به پايين سرازير شده به متساموري مي پيوست        588سرچشمه گرفتن از درياچه شمال    
در آوردن سپاهيان سرزمين ما و گماشتن سرپرستاني از جانب خـود، كليـه بزرگـان را همـراه خـويش                     

  . مي شود589برداشته راهي نصيبين
  

7  
  ي، بنيانگذاريدر باره سازمان پادشاه

  ناخارار نشين ها و نحوه اداره آنها
  

زيـرا  . اين بخش بزرگ و مملو از رويدادهاي تاريخي موثق و شايسته تعريف مفصل و شيوا اسـت                
مطالب زيادي در باره خاندان ها، اقوام، شهرها، روستاها، دستگردها و به طـور كلـي ترتيبـات و نظـام                     

  . ليان نواحي و غيره وجود داردپادشاهي و نيز سپاهيان، سرداران، وا
 نـام را كـه از       اينك پيش از هر چيز، پادشاه خود، تاج و خاندانش را سامان مي بخـشد و باگـارات                 

 بود از همان ابتدا به خاطر فرمانبري از راي شاه و ياري دادن به وي، مورد ستايش قرار مـي                     نژاد يهود 
ياد شده را به او اعطا كـرده اجـازه مـي    ” رهبر قوم“طر وفاداري و دالوريش، لقب     همچنين به خا  . دهد

مفتخـر گـردد و هنگـام       } 79{دهد، تاج شاهي را بر سر پادشاه گذاشته به لقب تاجگذار و سپس اسـبد              
آمد و شد در دربار و خانه پادشاه موبندي با سه اليه مرواريد ريز و بيشتر مزين به زر و گوهر بر خود                       

  .شته باشددا

                                                           
٥٨٤ ‐ bulghar- ve’ghe’ndur- vund  
٥٨٥ ‐ vanand     داراي آب و هواي مطبوع     . كنوني برابر است   كه با نواحي قارص و ساريقاميش         يكي از نواحي استان آيرارات

خانواده اشرافي همنام در اينجا فرمان مي راند اما پس از سده هشتم بـه دسـت                 . بوده داراي زمستان هاي بسيار سرد مي باشد       
)  سـوم بـاگراتوني    برادر پادشاه آشـوت   ( باگراتوني    به دست موشغ    پادشاهي قارص و واناند    ٩٦١در سال   .  افتاد خاندان باگراتوني 
  .). گ. ا. (بنيانگذاري شد

٥٨٦ ‐ medsamoriگ. ا. ( يا رودسياه، يكي از رودهاي روان در دشت آرارات .(.  
  .).گ. ا. ( منظور رود ارس است‐ ٥٨٧
  .).گ. ا. ( استche’lde’r منظور درياچه چلدر ‐ ٥٨٨
سر ) ميانرودان (و آن شهري بود در بين النهرين)  آن استكه شكل ارمني( ذكر مي كند medsbin به صورت   خورني ‐ ٥٨٩

ميگـدونيا بـود و  در       در زمان باستان پايتخت حكومت كوچـك        . راه موصل به شام و ميان اين شهر و سنجار نه فرسخ راه بود             
  .).گ. ا. ( گرديد بزرگ جزء قلمرو ارمنستانزمان تيگران



  ١٢٣  

 را به سرپرستي پوشاك گمارده نمي دانم به چـه دليـل قـوم او را     از دودمان كنعانيان   }80{دزرس
 بـه   591هايكـازن خـور   اما مرداني دلير و برگزيده نيزه دار و شمشيرزن را از قـوم              .  مي نامد  590گنتوني

 را بـه پيـشوايي      592ماغخـاز ن مسلح خويش منصوب مي كند و مردي دليرو نيكو بـه نـام               عنوان نگهبانا 
امـا مـسئوليت    . }81{ناخارار نشين آنان مي گمارد؛ ليكن همان نـام نخـست قـوم را محفـوظ مـي دارد                  

او صـاحب   .  بود مي سـپارد    595 گغام  و از تبار   594 كه از اوالد گارنيك    593داتشكارگاههاي دربار را به     
 كه قومش نيز به نـام او نامگـذاري گرديـد ولـي ايـن امـر بعـدها در زمـان                       596وارژفرزندي شد به نام     

 را  598 نامي را به سرپرستي رمـه هـاي اسـب مـي گمـارد امـا آبـل                  597گاباغ.  صورت پذيرفت  آرتاشس
و انبارهاي غله مي كند؛ روستاهايي به آنـان اهـدا مـي كنـد بـه نـام آنهـا هـستند و                       } 82اه ها مسئول گ 

  . ناميده مي شوند600 و گابغيان599ناخارار نشين هاي آبغيان
) پادشـاه (د زيـرا در نـزد او       هـستن  602 كه آرزيووني  نه آرزروني } 83{ به نظر من   601اما آرزرونيان 

 تعريـف مـي كننـد    603من بيهوده گويي هاي افـسانه اي را كـه در هادامـاگرد   . شاهين حمل مي كردند   
بر پايه آنها گويـا بـاران و آفتـاب مـانع خوابيـدن كـودك شـده پرنـده اي بـر روي                          ناديده مي گيرم،    

                                                           
٥٩٠ ‐ ge’ntuni   را ٢١ مقـام   سـاهاك  سواره به سپاه پادشاه مي دادند و مطابق گاهنامـه   ٣٠٠ آنان   ، خاندان ناخاراري ارمني 
  .).گ. ا. (سرزمين آنان ناحيه نيگ بود. اشتندد

٥٩١ ‐ hayk’azn-khor  
٥٩٢ ‐ magh-khazگ. ا. ( به معني سرپرست نگهبانان دربار ارمني مأخوذ از واژه ماغخاز.  (.  
٥٩٣ ‐ dat’ ماخوذ از واژه datگ. ا. ( به معني داد، خراج، پيشكش، دهش پهلوي.(.  
٥٩٤ ‐ gar’nik’ ماخوذ از واژه gar’n) گوسفند ( به عالوه پسوندik’) .گ. ا.(.  
٥٩٥ ‐ geghamگ. ا. (٥، كتاب نخست، باب  نگاه كنيد به خورني.(.  
٥٩٦‐ varzhاو را واراژ١١ در كتاب دوم باب  خورني  varazhو قومش را واراژنوني varazhnuniگ. ا. ( مي نامد(.  
٥٩٧ ‐ gabagh  
٥٩٨ ‐ abelگ. ا. ( يا هابيل.(.  
٥٩٩ ‐ abeghianدو منصب به خود اختصاص مي دادند )  پارتومطابق ساهاك( دربار ، كه در گاهنامه خاندان ناخاراري ارمني

آنان از سـده چهـارم مـيالدي موقعيـت سياسـي خـود را از دسـت                  .  سواره نظام بود   ٣٠٠سپاه آنان متشكل از     . )٣٦ و   ٢٧گاه  (
نـامزد بـه    ( دوم پادشـاه سلـسله آراراتيـان          بود كه در سنگ نبشته ساردوري      سرزمين آنها آبغيانك واقع در استان آيرارات      .دادند
از نظـر جغرافيـايي در سـمت چـپ رود ارس قـرار داشـت، مركـز آنجـا                    . ت آبيليانيخي از آن يـاد شـده اسـت         به صور ) اورارتو
  .).گ. ا. ( ناميده مي شد’me’zhe’nk’ertمژنگرد

٦٠٠ ‐ gabeghian   سواره نظام در    ٣٠٠ را داشتند آنها با      ٢٦ مقام    پارتو  درباري ساهاك  ، در گاهنامه   خاندان ناخاراري ارمني 
 سرزمين آنها گابغيانك واقع در اسـتان آيـرارات        . آنان تا سده نهم ميالدي در منابع ذكر شده اند         . سپاه پادشاه شركت مي كرند    

  .).گ. ا. ( كنوني تطابق داردبود كه با كاغزوان
٦٠١ ‐ ardse’runiگ. ا. ( شرح آنان پيشتر آمده است.(.  
٦٠٢ ‐ ardsivuni بخش اول ardsivگ. ا. ( يا شاهين است به معني باز.(.  
٦٠٣ ‐ hadamak’ert’     بزرگ مركز قـديمي سياسـي و مـذهبي خانـدان             ارمنستان ، آداماگرد، شهري در استان واسپوراكان 

. ا. (اكنون به نام باشكله معروف اسـت      . شكوه و جالل خود را بتدريج از دست داد و به روستا تبديل شد             . م١١، از سده    آرزروني
  .)گ



  ١٢٤  

 تهيـه مـشروبات    هستند كه كار605 به نظر من گينيوني604گنونيان. كودك بي حال سايبان گرديده بود    
شايسته پاشاه را در دست داشتند و شغل و نام آنان بطور شگفت انگيزي برابر شـد زيـرا آن كـه بـراي                        

 بـا    بـود و واغارشـاك     606پادشاه از شـرابهاي خوشـمزه و عـالي مـشروب تهيـه مـي كـرد نـامش گـين                    
 از  شنودي وي را در شمار خاندان هاي ناخاراري قرار مي دهد و اين دو خاندان آرزروني و گنوني                 خو

  . هستنداخالف سنكريم
 را بـه    608 را بر كشتارگاه ها سرپرست مـي نمايـد، امـا هاوونيـان             607همچنين بگويم كه اسپاندونيان   

يين مي كند، زيرا در جنگل ها مي زيستند و اگر مرا ياوه گو نشماري خواهم                 گير تع  عنوان بازبر و باز   
 را نيز كه با پيشرفت خود صاحب مقام و منصب اشرافي و از نزديكان پادشـاهان                 609گفت، دزيوناكان 

  . شدند به عنوان نگهبانان زيستگاه تابستاني و برف بران مي گمارد
نگ نگهبان هر يك متشكل از يك بيور مرد مسلح از همان نسل پادشاهان باستان  و در دربار چهار ه    

 اصلي ناميده مـي شـدند و گهگـاه روسـتاها و             610 بوده وستان  تعيين مي كند كه از اصل نياي ما هايك        
، چنانكـه مـي     در زمـان پادشـاهان پارسـي      ” ليكن اخيرا . دستگردهايي را از پدرانشان به ارث مي بردند       

نمي دانم اين امر به علـت زوال قـوم          . شنويم، هنگهاي ديگري تشكيل يافته و به وستان ملقب گشته اند          
پيشين يا در اثر مقاومت و پايداري بود كه اين قوم را كنار نهـاده بـه جـاي آن هنگهـاي ديگـري بنـام              

 ان بود چنانكه اكنون در گرجستان     درباري تعيين كردند؟ ليكن اولي بي شك از دودمان پادشاهان باست          
همچنـين فرمـان مـي دهـد افـرادي از ايـن قـوم را                . }84{ ناميده مي شـوند    611و  سپدسول  . موجودند

                                                           
٦٠٤ ‐ ge’nuni           هم و سـپاهي     دربار مقام هفد   در گاهنامه .  خاندان ناخاراري در روزگار باستان و سده هاي ميانه در ارمنستان
  .).گ. ا. ( بود’aghiovit و آغيويدarveranسرزمين آنان نواحي آربران .  سواره نظام داشتند٥٠٠از 
٦٠٥ ‐ Giniuni .در ارمني giniگ. ا. ( به معني شراب است.(.  
٦٠٦ ‐ gin  
٦٠٧ ‐ Sp’anduni    اخذ شـده اسـت كـه در ميـان     مختصر شده اسپانداراتنام اينان از گونه   .  خاندان ناخاراري در ارمنستان 

 به معني كشتار، ذبح و قتل است و به          sp’andالزم به يادآوري است كه بخش نخست اين نام          . خاندان كامساركان رايج بود   
 دربـار بـه   ٥١و گاه   ) سواره نظام ( نفري بودند    ٣٠٠آنان داراي سپاه    .  بودند  آنها از اخالف كامساراكان    نظر نيكوغايوس آدونتس  

  .).گ. ا. (آنها تعلق داشت
٦٠٨ ‐ havuni   يا havnuni  صاحب سـرزمين هاونونيـك    .  خاندان ناخاراري havnunik     ارمنـستان   در اسـتان آيـرارات  
.  در الواح ميخي زبان هوري دوران موسوم به آراراتيان يا اورارتو برابري مـي كنـد  abaeniم آنان با   به نظر مي رسد نا    . بزرگ

. ا. ( به معني مرغ و ماكيان است   در ارمني  havقابل ذكر است كه     .  در دربار بودند   ٥٥ نفري داشته صاحب گاه      ٣٠٠اينان سپاه   
  .) گ
٦٠٩ ‐ dzyunak’an   در  سرزمين آنان بنابه نظـر آدونـتس      .  در دربار    ٤٣صاحب گاه   .  باستان ر ارمنستان  خاندان ناخاراري د 

شايان يادآوري اسـت   .  نفر سواره نظام بود    ٣٠٠سپاه آنان شامل    .  قرار داشت  دامنه هاي كوه آراكاتس و در همسايگي گنتونيان       
  .).گ. ا. ( به معني برف استارمني در dzyunكه دزيون 

٦١٠ ‐ vostan  در پهلوي  ostan      سـرزمين متعلـق بـه     ارمنستاندر زمان پادشاهي اشكاني  .  به معني ملك سلطنتي و ايالت 
از “در اينجا به معنـي  .  رفته استمده و مركزي نيز به كارنيز به معني پايتخت پادشاهي و شهر ع.دربار و امالك ناخاراري بود     

  .).گ. ا. (استفاده شده است” نسل و نژاد خاندان شاهي، اشرافي واالمقام
٦١١ ‐ sepedsul  



  ١٢٥  

 گسترده بود    و نخجوان  613 تا چواش  كه حكومتش از آترپاتكان   } 85{ را 612خواجه نمايند، آنگاه هاير   
ولي اينكه داستان او چگونه و كجا رخ داد محفوظ نيـست و مـن هـم نمـي        . به سروري آنان مي گمارد    

  .دانم
  

8  
  تعيين نيابت سلطنت از دودمان

   پادشاه مادآژداهاك
  

 بـر    پادشاه مـاد   داهاكپس از سر و سامان بخشيدن به خاندان پادشاهي، نيابت سلطنت را از قوم آژ              
 ناميده مي شوند زيرا پيشوايان اين قوم را نه سرور موراتسيان كـه              614مي گزيند كه اكنون موراتسيان    

كليه روستاهايي را كه ساكنانشان از ماد به اسارت گرفته بودند به وي واگـذار             . سرور ماديان مي نامند   
 زبان دو والي با يك بيور مـرد از اقـوام خانـدان     اما از سوي شرق در سامان هاي پاياني ارمنيمي كند 

 مي گمـارد كـه نامهايـشان را در يكـي از بابهـاي پيـشين       616 و اخالف كادموس615هاي كهن سيساكيان  
  .617كتابمان يادآور گشته ايم

) به عنوان مرزبان  ( را كه مردي نامدار و هوشمند و بافراست بود           618آران) اكواغارش(پس از آن    
 ناميده مـي شـود و از        619سرزمين پر جمعيت و مشهور ناحيه شمال شرق در طول رود بزرگي كه كور             

ودمـان  ليكن بدان كه ما در كتاب نخست فرامـوش كـرديم ايـن د             . دشت بزرگ مي گذرد، مي گمارد     
 و نواحي كوهستاني ايـن دشـت را         620 را ذكر نماييم كه دشت آغوان      بزرگ و نامي يعني قوم سيساك     

اين سرزمين نيز به علت اخالق نيك او آغوانك نـام           .  به ارث برد   622 تا دژ هناراگرد   621 از رود يراسخ  

                                                           
٦١٢ ‐ hayr  
٦١٣ ‐ tche’vashگ. ا(.  كه خودسرزميني در حوالي درياچه وان بود ناحيه اي در استان واسپوراكان.(.  
٦١٤ ‐ muratsian  صـاحب سـرزمين   .) م. پ٢ و ٣سده هاي (معاصر پادشاهان يرواندوني .  كهن خاندان ناخاراري ارمنستان

 دربار اشكاني  در   ٦٩اينان صاحب گاه    ). استاني ميان ارمنستان وايران    (، نواحي ماد  پهناوري در حوالي وادي رود ارس، نخجوان      
  .).گ. ا. ( نفر سواره نظام بود٣٠٠ داراي سپاهي بالغ بر در زمان اشكانيان ارمني. بودند
٦١٥ ‐ sisak’ian گغـام  ، آماسـيا  ، آرامـاييس  ، آرامانيـاك  هايـك :  در اين ترتيـب قـرار دارد        طبق فهرست خورني   ، سيساك ، ،

  .).گ. ا. (سيساك
  .).گ. ا. ( و فرزند آرامانياك كارموس از نوه هاي هايك‐ ٦١٦
  .١٢ نگاه كنيد به كتاب نخست باب ‐ ٦١٧
را بـه   ) ”آذربايجـان “ بزرگ مطـابق بـا جمهـوري كنـوني           در نواحي شرقي ارمنستان    (اران يا آلبانيا   نام سرزمين     خورني ‐ ٦١٨

  .)گ. ا. (اين سزمين در زمان باستان ميان رودهاي خاچن و ترتو واقع بود.  مي داندمناسبت نام آران از نژاد هايك
  .) .گ. ا. ( يا كورا رودخانه مشهور قفقاز كور‐ ٦١٩
  .)گ. ا. ( ناميده مي شود است كه امروزه به نادرستي جمهوري آذربايجان آغوان يا آغوانك سرزمين اران يا آلبانيا‐ ٦٢٠
  .).گ. ا. ( رود ارس‐ ٦٢١
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بـود كـه از   ) سيـساك (و اين آران نامـدار و دليـر نيـز از نـسل     .  مي گفتند 623 زيرا به وي آغو     گرفت،
 و شـاهزاده  625اوتيـان مي گويند كـه  .  تعيين گشت624 به عنوان مرزبان بيوربد جانب واغارشاك پارتي  
  . دان او پديد آمده اند از فرزن628 و گارگاريان627، ساوديان626نشين هاي گاردمانيان

 تا دژ   634، دزور 633، دسوپ 632، كوغب 631 و نيمي از جاواخك    630 يعني كاندارك  629اما كوه متين  
 را از   636 همچنين، هايگـازن   واغارشاك.  بخشيد ارا از اوالد ش   635 را به طور موروثي به گوشار      هناراگرد

 تعيين مـي كنـد و امـا در برابـر كـوه       638 و ساالر تاشيرك   637اوالد گوشار به عنوان صاحب آشوتسك     
 639شمال مي گمارد و نام ساالرنـشين را بدشـخ گوگاريـان    قوم بزرگ و مقتدر را به عنوان والي    قفقاز

 مـي   641 وي را حـاكم اسـراي ايوريـان        640 بـود و اسـكندر      ناخارار داريـوش   مي نهد كه از نژاد مهرداد     

                                                                                                                                        
٦٢٢ ‐ hnarak’ert’   يا hunarak’ert’           ا. ( بزرگ، ويرك و آلبانيا     دژ و شهري در ساحل رود خرام در مرز ميان ارمنستان .
  .)گ
٦٢٣ ‐ aghuگ. ا. (مي باشد” نيك، دلپذير“ به معني  در زبان ارمني.(.  
بد، سرور، بزرگ،    =patو بد، پهلوي    . بسيار زياد، پرجمعيت، ده هزار نفر      =bevar بيور پهلوي ( از بيوربد     منظور خورني  ‐ ٦٢٤
  .).گ. ا. (رئيس و بزرگ هزاران نفر يا جمعيت بسيار است) رئيس
  .).گ. ا. ( بزرگاستان دوازدهم ارمنستان) ut’ik( ساكنان سرزمين اوتي يا اوتيك ‐ ٦٢٥
  .)گ. ا. ( و سپاه يك هزار نفري٢٣ از استان اوتيك، نيز خاندان ناخاراري گاردمان صاحب گاه ردمان اهالي ناحيه گا‐ ٦٢٦
٦٢٧ ‐ dsavdian) dsavdiatsik (     ساكنان ناحيه سـاودكdsavdek    يـا zavdek)    التـينZabdiccena (   كـه از

اينان در  .  آبدين قرا داشت   ‐ ارمن ميان رود دجله و رشته كوه تور         در بين النهرين   اين ناحيه .  بزرگ بود  نواحي جنوبي ارمنستان  
 متشكل از هزار نفر سپاه آنان.  از آنان ياد گرده است     ١٨ در رديف     ياد نشده اند اما خورني      پارتو  هاي نرسس و ساهاك    گاهنامه

  .).گ. ا. (سواره نظام بود
٦٢٨ ‐ gargar      زنـدگي مـي    ) دشت ميلي كنـوني   ( در وادي و اطراف اين رود         و گارگاريان   نام رودخانه اي است در ارمنستان
  .).گ. ا. (كردند
٦٢٩ ‐ me’tin    تاريك( به معني (    نون نيـز ايـن نـام در متنـادزور           اك. همان كوه هاي كارلكاراك استme’tnadzor)  دره

  .).گ. ا. ( باقي استkhavaradzorيا ) تاريك
٦٣٠ ‐ k’andarkواقع در استان گوگارك  gugark) .گ. ا.(.  
٦٣١ ‐ javaghkگ. ا. ( واقع در استان گوگارگ.(.  
٦٣٢ ‐ k’oghbگ. ا). (احيه نويمبريان كنونين ( سومين ناحيه در استان گوگارك.(.  
٦٣٣ ‐ dsopگ. ا. ( ناحيه شوالور كنوني ، دومين ناحيه در استان گوگارك .(.   
٦٣٤ ‐ dzorگ. ا. (، ناحيه تومانيان كنوني اولين ناحيه در استان گوگارك .(.    
٦٣٥ ‐ gushar  
٦٣٦ ‐ hayk’azn گ. ا. (”، هايك زادهژاد هايكاز ن“ نام مذكر به معني .(.    
٦٣٧ ‐ ashotskگ. ا. (، ناحيه غوكاسيان كنون ناحيه چهارم واقع در استان آيرارات.(.  
٦٣٨ ‐ T’ashirk گ. ا. (، منطبق با نواحي استپاناوان، كالينينو و جنوب تومانيانناحيه چهارم واقع در استان گوگارك.(.  
    .). گ. ا. ( بزرگ و ساالر مردم گوگارك‐ ٦٣٩
  .).گ. ا. ( است مقدوني منظور اسكندر‐ ٦٤٠
    .). گ. ا. (ايبريا =  ايوريا‐ ٦٤١
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ــشان را نابوگودونوســور  ــد كــه اي ــوس 642گردان ــود، چنانكــه آبيودن ــد } 86{ آورده ب : نقــل مــي كن
 قوي تـر بـود؛ او سـپاهي گـردآوري كـرده بـه كـشور ليبيائيـان و              نابوگودونوسور مقتدر از هركول   “

ايوريان مي رسد و با پيروزي آنان را به اطاعت خـويش در آورده بخـشي را در سـمت راسـت دريـاي                    
 نامي را از    643اما وردوني .  در غرب و مرز دور دست جهان وقع است         ايوريا. ” اسكان مي دهد   سپونتو

  .  مستقر مي كند بر ناخارارنشين جلگه بزرگ باسننژاد هايك
 مي رسيد، مردي زشت بلند قامـت بـا تركيبـي     نوه هايك  645 را كه نسبتش به پاسكام     644اما تورك 

خــشن، بينــي پهــن، چــشمان گــود افتــاده و چهــره اي ســتمگرانه را كــه بــه علــت زشــتي بــسيار او را   
قـوم او را بـه علـت        . مي ناميدند و از قدرت زيادي برخوردار بود، والي غرب مـي كنـد             } 87{آنگغيا

ولي اگر مايل باشي من هم در اين باره دروغهاي بي معني و بـي               . شتي چهره او دودمان آنگغ ناميدند     ز
 روايت مي كننـد كـه بـه انـدازه           646 درباره رستم سگزي   جا تعريف خواهم كرد، همانگونه كه پارسيان      

ز مطالـب بـسيار     سـرودهاي مربـوط بـه قـدرت و دالوري او حـاكي ا             . صد و بيست پيل قدرت داشـت      
هستند، زيرا در مورد } 88{ و نه سگزي، نه هركولناشايست در مورد او هستند كه نه شايسته سامسون  

او چنين سرود مي خوانند كه گويا به تختـه سـنگهاي بـزرگ بـي شـكاف دسـت مـي زد و بـه نحـوي                          
د و با ناخنهايش آنها را تراشـيده تختـه هـايي          مطلوب شكافهاي كوچك و بزرگ بر آنها پديد مي آور         

او در سـاحل  . مي ساخت، با ناخنهاي خود نيز بر روي آنها شاهين و چيزهاي مانند آن نقـش مـي كـرد            
 با كشتي هاي دشمنان روبرو شده به آنها مي تازد؛ آنها نزديك هشت اسبريز از درياي                 درياي پونتوس 

ويند كه با ناكامي در رسيدن به آنان صخره هاي تپه مانند را بـر مـي دارد          ژرف دور مي شوند و مي گ      
كشتي هاي نه چندان قليلي در اثر تالطـم آب غـرق مـي شـوند و امـواج        . و از پس آنان پرت مي كند      

آه، ايـن افـسانه اي   . }89{ دور مـي سـازند    647ناشي از شكافته شدن آنها بقيه كشتي ها را فرسـنگ هـا            
ولي چه مي توان كرد زيرا مرد بسيار قوي سزاوار چنين رواياتي            . نه افسانه ها است   اغراق آميز و افسا   

  . بود

                                                           
٦٤٢ ‐ nabugodonosor      يا بخت النصر يا نبوكدنـصر ) Nebuchadrezzar    يـا Nebuchadnezzar (   شـاه بابـل 

  .)م. پ٥٦٢ ‐٦٠٥(
٦٤٣ ‐ vorduni      سـرزمين مـوروثي آنـان ناحيـه        .  منتسب هستند   فرزند هايك   به ماناواز   خاندان ناخاراري كه به نظر خورني
 نفري  ٧٠٠سپاه آنان   .  حقوق موروثي آنان را احيا نمود       پادشاه ارمنستان   واقع بود و واغارشاك     در استان آيرارات   basen باسن
  .).گ. ا. ( نامي از آنان نيست ساهاكدر گاهنامه. بود
٦٤٤ ‐ t’ork  
٦٤٥ ‐ p’askam  
  .).گ. ا. ( ياد مي كند’rost’am-sagtcik به صورت  خورني‐ ٦٤٦
مـي  ) به معني هـزار  (mille و در التين به صورت milion  مي برد كه در يوناني   را به كار   me’ghon واژه    خورني ‐ ٦٤٧
    .). گ. ا. ( متر١٦٠٩برابر مايل انگليسي معادل . باشد
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.  چهارم مستقر سـاخت    649 را در سرزمين موسوم به هايك      648ناخارانشين سوفن ) واغارشاك(سپس  
 را از نژاد همان هايك برقرار نمود و         652 و بزنوني  651وازيان و مانا  650همچنين ناخارانشين هاي آپاهوني   

از ميان ساكنان آنجا پيشگامان را يافته به كدخدايي و حكمراني روستاها و مناطق گماشت و آنان را به                   
  . نام روستاها و مناطق ناميد

باره او بـه طـور دقيـق نمـي تـوانم سـخن           را فراموش كرديم، در      653با اين حال مرد ستمگر سالك     
 بود و يا از افردي كه پيش از او در كشورمان زندگي مي كردند و درباره         بگويم كه آيا از نژاد هايك     

او را با مرداني قليل براي نگاهباني از . آنان داستانهايي نقل مي كنند؛ در هر صورت او مرد دليري بود   
برگشت ناپذير را نيز    } 90{ميانداك.  نام گرفتند  654اينها سلكونيان .  گمارد كوه و شكار بز وحشي مي     

  .  نيز از اخالف او هستند655به سروري كارهايي مانند همين امور مي گمارد و مانداگونيان
 بودند، يافت و آنان را بـسيار      را كه داوطلب خدمت در پرستشگاهها      او مرداني از فرزندان واهاگن    

ــان را     ــشان ســپرد و در رده نخــست ناخارارهــا قــرار داده آن ــه اي گرامــي داشــت و مقــام كــاهني را ب
 از انـساب پادشـاهان نخـستين        658 و زارهاوانيـان   657او پس از اينكه پي برد آراونيان      .  ناميد 656واهونيان

  . واحي همنام مستقر ساختهستند آنان را در ن

                                                           
 چهارم  نيز مشهور به هايك   .  بزرگ ، استان دوم ارمنستان   sophanenae، التين   sofan  آشوري  ،dsopk ي در ارمن  ‐ ٦٤٨

    .). گ. ا. (و شامل پادشاهي سوفن) يا ارمنستان چهارم(
٦٤٩ ‐ hayk  
٦٥٠ ‐ ap’ahuni١٠٠٠داراي سپاه .  كه سرزمين شان آپاهونيك ناحيه چهاردهم استان توروبران بودي خاندان ناخاراري ارمن 

  .).گ. ا. ( در دربار بودند١٣ و ١١نفري و گاه 
٦٥١ ‐ manavazian   اوازا گـرد بامركز مان( ناحيه نهم استان توروبران بود        كه سرزمين شان هارك     خاندان ناخاراري ارمني .(

. ا. ( قرار مي دهد   ٢٧ آنها را در گاه       از آنان ياد نشده است اما خورني        پارتو  ساهاك در گاهنامه .  سوار بود  ١٠٠٠سپاه آنان شامل    
    .). گ
٦٥٢ ‐ be’znuni   بـزرگ  ناحيه يـازدهم از اسـتان تـوروبران ارمنـستان         ( سرزمين بزنونيك     صاحب  خاندان ناخاراري ارمني  .(

    .). گ. ا. ( بودند در گاهنامه خورني٢٨ و گاه  پارتو ساهاك در گاهنامه٥٦ سوار داشت و صاحب گاه ٣٠٠٠سپاهشان 
٦٥٣ ‐ slak  
٦٥٤ ‐ se’lk’uni   ٤٨در دربـار صـاحب گـاه        . ، ناحيه سوم از استان توروبران      صاحب سرزمين تارون    خاندان ناخاراري ارمني 

  .).گ. ا. ( سوار تشكيل مي شد٣٠٠بودند و سپاهشان از 
٦٥٥ ‐ mandak’uni   و  ٤٨صاحب گـاه    . يك ناحيه چهارم استان توروبران     صاحب سرزمين آرشامون    خاندان ناخاراري ارمني 

  .).گ. ا. ( نفري بودند٣٠٠سپاه 
٦٥٦ ‐ vahuni   سـوار در  ١٠٠٠با )  پارتومطابق فهرست ساهاك(صاحب گاه هشتم دربار .  باستان  خاندان ناخاراري ارمنستان 

  .).گ. ا. ( بود با مركز آشتيشادسرزمين ايشان بخش غربي تارون. سپاه شاه شركت مي كردند
٦٥٧ ‐ ar’avenian   سوار در سپاه شاه شركت مـي        ٣٠٠اينان با   ) فهرست ساهاك  (٥٢، صاحب گاه     خاندان ناخاراري ارمني 
  .).گ. ا. ( بود و در شيراكدر آيرارات” سرزمين آنان احتماال. كردند
٦٥٨ ‐ zarehavanian   و داراي سـپاه  )  پـارتو مطابق فهرسـت سـاهاك   (٤٥ باستان صاحب گاه      خاندان ناخاراري ارمنستان
ناحيه هفتم استان پارسـكاهايك در ارمنـستان        ) سلماس كنوني ( Zarehavanسرزمين موروثي ايشان زارهاوان     .  نفري ٣٠٠

  .).گ. ا. (بزرگ بود



  ١٢٩  

 بود، به عنوان بدشـخ اعظـم و والـي نـواحي جنـوب               660 را كه از دودمان ساناسار     659و اما شاراشان  
 ، كــوه 661غربــي، در حــوالي مرزهــاي آشــور در ســاحل رود دجلــه مــي گمــارد و آردزن و اطــرافش

  .را به او اعطاء مي كند} 91{ كغسور است و سراسر663 كه همان سيم662تاورس
 مردي را از همان ناحيه مي يابد كه راهزنان بسياري تحت اختيـار خـود داشـت و             664اما در موكس  

 را نيـز در نـواحي   667 و آكـه ئيـان  666، آندزواتسيان665كردوكيان. برايش ناخارارنشيني تعيين مي كند 
 روايتي شنيدم كه آنها بـدون ترديـد بـه    669 و گوغتنيان  668اما در باره رشتونيان   . همنام مستقر مي سازد   

ولـي نمـي دانـم آيـا آن نـواحي بـه نـام مردمانـشان ناميـده شـده انـد يـا                    .  تعلق دارند  خاندان سيساكان 
  ناخارارنشين ها به نام نواحي نامگذاري شده اند؟

 پرستشگاهي بنـا مـي كنـد و تنـديس هـايي بـراي خورشـيد، مـاه و                    ماويرپس از تمام اينها، در آر     
 يهـودي كـه تاجگـذار و اسـبد بـود             فرزنـد شـامبات     از باگـارات   واغارشاك. پيشينيانش برپا مي سازد   

 را فـرو گـذارده بتـان را بپرسـد، امـا زمـاني كـه او        درخواست كرد و به او دسـتور داد مـذهب يهـود        
  .نپذيرفت پادشاه اين امر را به ميل و اراده او واگذار نمود

 بازسـازي گـردد و در بـسياري جاهـاي ديگـر شـهر هـاي                 پادشاه همچين دستور داد شـهر شـاميرام       
  .پرجمعيت و روستاهاي پرسكنه مشهور بنا كنند

                                                           
٦٥٩ ‐ sharashan  
٦٦٠ ‐ sanasar     يا سينا خريـب      ( بنا به روايات فرزند سنكريمSennacherib (     شـاه آشـور)كـه پـدر را     .) م.پ٦٨١ ‐٧٠٥

  )..گ. ا. ( پناه بردكشت و به سرزمين آرارات
٦٦١ ‐ ardznگ. ا. ( بزرگ بود كه يكي از چهار ناحيه و قلمرو بدشخ در ارمنستان يعني آغزنيك.(.  
٦٦٢ ‐ tavros  
٦٦٣ ‐ sim  
٦٦٤ ‐ mok’s يــا mok’k يــا moks) اكــدي :mat mushk التــين ،mokhoene ،mokhoena، آشــوري 

moksaye bet ( چنين پنداشته مي شود كه از نام       .  بزرگ، واقع در جنوب درياچه وان       استان ارمنستان  ١٥ن از   پنجمين استا
. ي ششم قـرار دارد       در جا   خاندان ناخاراري موكس    پارتو  ساهاك در گاهنامه . قوم موكسيان ارمنستان باستان مشتق شده باشد      

  .).گ. ا. (اينان داراي سپاه يك هزار نفري بودند و از سده چهارم ميالدي حوزه اسقفي جداگانه در آنجا تشكيل شد
٦٦٥ ‐ k’ordukian يــا k’ordvatsinerســرزمين آنــان شــامل كرچايــك .  باســتان، خانــدان ناخــاراري در ارمنــستان

k’ortchayk   ا. (و سپاه يك هزار نفـري بودنـد       ) طبق خورني  (٣٦اينان صاحب گاه    . ز ارمنستان بزرگ بود    ششمين استان ا .
    .). گ
٦٦٦ ‐ andzevatsi        خاندان ناخاراري و صاحب ناحيه آندزواتسيك andzevatsikبـزرگ   ارمنستان در استان واسپوراكان 

  .).گ. ا. ( سوار تشكيل مي شد٥٠٠بودند و سپاه آنان از )  پارتوطبق فهرست ساهاك( صاحب گاه دهم در دربار اشكاني
٦٦٧ ‐ ak’eatsi   يا ak’eian   در دربـار اشـكاني  .  بودسرزمين آنان ناحيه آكه در استان واسپوراكان  .  خاندان ناخاراري ارمني 

  .).گ. ا. ( نفري بود٣٠٠سپاه آنان . بودند) فهرست ساهاك (٤٤صاحب گاه 
٦٦٨ ‐ r’e’shtuni   در دربـار اشـكاني    . بـود  ، ناحيه يكم استان واسـپوراكان     سرزمين آنان رشتونيك  .  خاندان ناخاراري ارمني 

  .).گ. ا. (و داراي سپاه يك هزار نفري بودند) طبق ساهاك(صاحب گاه هفتم 
٦٦٩ ‐ goghtnian   يا goghtnetsi   بـود  استان واسپوراكان٣٣، ناحيه    كه سرزمين شاهن گوغتن     خاندان ناخاراري ارمني  .

  .).گ. ا. ( سوار بود٥٠٠ بوده سپاه آنان داراي ١٦ صاحب گاه در دربار اشكانيان ارمني



  ١٣٠  

پادشاهي قوانيني وضع كرده ساعاتي را براي ورود و خروج، شور، خورد و خوراك براي خاندان  
رده هاي نظامي چون اول، دوم، سوم و غيره مشخص مـي كنـد و دو كاتـب               . و تفريح تعيين مي نمايد    

بـه  . يادآوري كننده تعيين مي كند يكي يادآوري كننده نيكي و ديگري يادآوري كننده انتقـامجويي              
 نيكـي دسـتور مـي دهـد تـا در صـورت خـشمناك شـدن يـا صـدور فرمـاني نـاحق،                          يادآوري كننـده  

همچنـين قـضاتي را در دربـار، شـهرها و شـهركها مـي گمـارد و          . انساندوستي و حق را يادآوري كنـد      
دستور مي دهد تا احترام و عزت شهرنشينان بيشتر از روستائيان باشد و اينكه روستائيان، شهرنشينان را                 

حترام گذارند ولي شهرنشينان نيز در نزد روستائيان متكبـر نـشوند بلكـه بـراي يـك                  چون شاهزادگان ا  
زندگي بي آاليش و خالي از رشك و حسد كه پايه زندگي توام با آبـاداني و آرامـش را تـشكيل مـي                        

  .دهد، برادرانه سلوك كنند و چيزهاي ديگر از اين دست
 نمانند، بلكه آنان    670ن در نزدش در نصيبين    از آنجا كه فرزندان زيادي داشت مناسب يافت تا همگا         

 واقـع اسـت مـي        هم مرز با آن كـه خـارج از تـارون           672 و دزور  671را براي اسكان به واليت هاشتيانك     
دربـار بـه    ) از خزانه (فرستد و تمام روستاها را به آنان واگذار كرده درآمدها و ارزاق جداگانه اي نيز                

 نام داشـت بـه عنـوان جانـشين پادشـاه، همچنـين              تنها فرزند نخست خود را كه آرشاك      . آن مي افزايد  
 نام نهاد و او را بسيار دوست مي داشت در نزد خود نگاه مي دارد زيرا بچـه                   فرزند وي را كه آرتاشس    

ر توان بود و كساني كه وي را مي ديدند حـدس مـي زدنـد كـه چـه      بسيار چابك و داراي اندام هاي پ      
 673و اين امر پس از آن تا آخر براي پادشـاهان اشـكاني      . دالوري هايي بايد در او رشد و پرورش يابند        

به صورت عادت در آمد كه يك فرزند براي جانشيني شاه در نزد او امـا پـسران و دختـران ديگـر بـه                 
  . ان قوم به نواحي هاشتيانك بروندعنوان وارث

 بـه درود     پس از اين دالوري ها و اصالحات و بيـست و دو سـال پادشـاهي در نـصيبين                   واغارشاك
  .زندگي مي گويد
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   اول ما و كارهاي اودر باره آرشاك
  

 حكم راند؛ او با عالقه و پشتكار خود در قبـال             سال بر ارمنستان    فرزند و اغارشاك، سيزده    آرشاك
 بـر سـاحل دريـاي بـزرگ     674رونق ميهنش اصالحات بسياري صورت داد و با جنگ در برابـر پونتيـان         

                                                           
  .).گ. ا. ( بود اين شهر پايتخت واغارشاك، به نظر خورنيme’dsbin  به ارمني‐ ٦٧٠
٦٧١ ‐ hasht’iank  بـزرگ بـود و سـرزمين مـوروثي          در ارمنـستان  ) يـا سـوفن   ( چهارم يا تسوپك     وم استان هايك   ناحيه د 

  .).گ. ا. ( به شمار مي رفت و اعضاء كهتر خاندان ايشان در اينجا مي زيستنداشكانيان ارمني
٦٧٢ ‐ dzor  
  .).گ. ا. (arshak’uni  به ارمني‐ ٦٧٣
    .). گ. ا. ( يا پونتوس اهالي پونت‐ ٦٧٤



  ١٣١  

 ضـرب    گرد او كه آغشته به خون خزندگان بـود بـه           -نشانه اي باقي گذارد، مي گويند كه نيزه پيكان        
پونتيـان ايـن   . پايش بطور عميق درون تنديسي كه از سنگ آسيا در ساحل دريا بر پا نموده بود، نـشاند         

 دگربار درگير  و اثر خدايان مي پرستيدند اما زماني كه آرتاشستنديس را مدتهاي مديد به عنوان كار
  .تنديس را به دريا افكندندجنگ با پونتيان گرديد، مي گويند، آنها اين 
، در كشور بلغارها شورش هايي رخ داد و بسياري از آنـان             در زمان او در حوالي كوه بزرگ قفقاز       

از آنجا دوري جسته به كشور ما آمدنـد و مـدتي طـوالني در نـواحي حاصـلخيز و گنـدم خيـز پـايين                          
  .  اسكان يافتند675كوغ

 از اين امر دلگير شدند كه به پرستش بتان بپردازند؛ دو نفر از آنان شجاعانه به خاطر اوالد باگارات
 مـي  677 و يغيازاريـان 676مذهب پدري خود جان باختند كه مـن بـدون ترديـد آنـان را پيـروان آنانيـان              

اسـب سـوار   ؛ اما ديگران تا اين اندازه پذيرفتند كه روزهاي شنبه بـراي شـكار و جنـگ بـر                    }92{نامم
و با توجه بـه ايـن كـه آنـان زن نداشـتند،              . شوند و فرزندان پسرشان را كه به دنيا مي آيند ختنه نكنند           

.  فرمان داد تا در صورت عدم انصراف از ختنه كليه خاندان هـاي ناخـارار بـه آنهـا زن ندهنـد          آرشاك
  .تان نرفتندآنان تنها اين دو شرط را پذيرفتند اما زير بار پرستش ب

  .}93{ كاتيناي پيرمرد به پايان مي رسنددر اينجا داستان هاي مارآباس
  

10  
   كاتينااينكه نگارنده تاريخ خود را پس از كتاب مارآباس

  بر پايه چه منابعي تاليف كرد
  

شروع به نقل مـي كـنم كـه از موثـق بـودن آن       وقايعنگار برايت } 94{از كتاب پنجم آپريكانوس   
زيرا او هـر چـه      .  مورد گواهي قرار مي دهند      و بسياري از يونانيان    679}94{ و هيوپوغيتا  678هوسپوس

اين متون از تواريخ .  داشت، ترجمه كرد وجود680 يعني اورهانوشته درباره پادشاهان ما در ديوان ادسا

                                                           
٦٧٥ ‐ k’ogh  
٦٧٦ ‐ ananian  
٦٧٧ ‐ yeghiazarian  
٦٧٨ ‐ hovseposگ. ا. ( يا يوسف.(.  
٦٧٩ ‐ Hipolytusگ. ا. ( يا هيپوليتوس.(.  
٦٨٠ ‐ ur’ha   يا edesa   يا yedesia  ،urha  ،ur’fa) آشوري urhay  هاشهري در شمال غرب بين النهـرين      ) ، تازي الر 

سلوكوس اول نيكاتور آن را بازسازي كرده بـه مناسـبت شـهري             . م. پ ٣٠٣در سال   .  بود orron، نام باستاني آن     )ميانرودان(
امروزه آن را اورفا مي .  ميالدي پايتخت پادشاهي اسروئن بود٢١٦تا . م. پ٣١٢در سالهاي .  ناميدهمنام در مقدونيه آن را ادسا

 به تصرف تركان عثمـاني   ١٦٣٧ در دست ايرانيان بود واز       ١٥١٢از  .  در آنجا مي زيست     هزار ارمني  ٤٧حدود  . م١١٤٤در  . نامند
      .). گ. ا. (در آمد



  ١٣٢  

بگذاريد كسي ترديـد بـه دل راه        .  به آنجا منتقل شده بودند     681 پونتوس  و سينوپ  پرستشگاهي نصيبين 
قيـصري كـه بـه       ندهد، زيرا ما به چشم خود اين ديوان را ديديم و بگـذار كتـاب كليـسايي اوزبيـوس                  

اينـك  .  ترجمه شد، گواه و ضامن مسلم آن باشـد          به ارمني   ماشتوتس دستور آموزگار فقيد ما مسروپ    
 جـستجو نماينـد و در بـاب         683 واقـع در واليـت سـيونيك       682فرمان بده اين كتاب را در گغاركونيـك       

نخست اين گواهي را خواهي يافت كه مطابق آن كليه كارهاي پادشاهن نخستين مـا تـا                 سيزدهم كتابت   
 در ديوان ادسا محفوظ بوده اند و گمان مي كنم كـه اكنـون نيـز             685 و بعد از آبگار تا يرواند      684آبگار

  . در آن شهر نگاهداري مي شوند
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  ول ما و چگونگي ادر باره آرتاشس

  )از دست پارسيان(به چنگ آوردن رياست 
  

  بر ارمنـستان    به جاي پدرش آرشاك     پارسي 686 در سال بيست و چهارم پادشاهي آرشاكان       آرتاشس
دوم پادشاهي او را ارضـاء نمـي كنـد بنـابراين در پـي كـسب              حكومت كرد و با گسترش توانش مقام        

) آرتاشـس (از آنجـا كـه      . ارشديت بر مي آيد؛ آرشاك نيز موافقت كرده رياست را به وي مي بخـشد              
 قصري براي خويش مي سازد و سـكه جداگانـه           687مردي جنگ طلب و مغرور بود، در سرزمين پارس        

 را  و نيز پسرش تيگـران  را در زير دست خود بر سرزمين پارساكاناي با تمثال خود ضرب كرده ارش  
  .بر ارمنستان پادشاه مي گرداند

 بـود بـه     690 از اصـل گارنيـك     689 و فرزنـد دات     نام را كه از دودمان گغام      688ليكن نوجواني واراژ  
.  سپرد زيرا اين نوجوان در تيراندازي پرتوان و نامدار بود و تيگران را آموزش مي داد    پسرش تيگران 

 به وي اعظاء نمـود و       691او را به سرپرستي شكارگاه دربار گماشته روستاهايي در حوالي رود هرازدان           
                                                           

٦٨١ ‐ sinopگ. ا. (ري در شمال تركيه كنوني كنار درياي سياه شهري بند .(.    
٦٨٢ ‐ gegharkunikگ. ا. ( بزرگ، كنار درياچه وان ارمنستان ناحيه اي در استان سيونيك.(.  
٦٨٣ ‐ siunik يا sisak’anگ. ا. (هوري ارمنستان واقع است باستان كه بخش بزرگي از آن در جم استان نهم ارمنستان.(.  
٦٨٤ ‐ abgar  
٦٨٥ ‐ yervand  
٦٨٦ ‐ arshak’an  
 واژه هاي پارسكاستان و به طور كلي در ادبيات ارمني.  را استفاده نمي كند در سراسر كتاب تاريخ خود واژه ايران خورني‐ ٦٨٧

  .).گ. ا. ( مي روند كارپارسيك به جاي ايران و ايراني به
٦٨٨ ‐ varazh  
٦٨٩ ‐ dat’  
٦٩٠ ‐ garnik’  
٦٩١ ‐ he’razdan  



  ١٣٣  

ــام او واراژنــوني  ــام گرفــت692وقــومش نيــز بــه ن  را بــه ازدواج مــردي 693امــا دختــرش آرتاشــاما.  ن
 بـود  نام، بدشخ بزرگ گرجيان درآورد كه از اخالف مهرداد سردار و ساتراپ داريـوش  } 90{مهرداد

ه پيشتر گفتيم واليـت كوههـاي شـمال و دريـاي      گمارد و چنانك694 وي را بر اسراي ايوريان   و اسكندر 
  . را به وي سپردپونتوس
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   به سوي غرب، دستگيريلشكركشي آرتاشس
   و به غنيمت گرفتن تنديس هايكرسوس

  بتان و سپردن آنها به ارمنيان
  

مال سپاهي گران گرد آيد ، به گونه اي كه خود نيـز شـمار                فرمان داد از شرق و ش      آنگاه آرتاشس 
به نشانه شمارش آنها بر سر راه ها و منزلگاه ها براي هر نفـر               ) فرمان داد (آنان را نمي دانست، بنابراين      

  .   را دستگير كرد پادشاه ليدي695سنگي انباشتند سپس راهي غرب شده كرسوس
 را در آسـيا پيـدا كـرده    698 و آپولـون 697، هركول696ي زراندود متعلق به آرتميستنديس هاي مس  

 بودنـد، بـا     روسـاي كاهنـان كـه از نـسل واهونيـان          .  برپا كنـد   آنها را به كشورمان آورد تا در آرماوير       
 و آرتميس، آنها را در آرماوير برپا داشتند اما تنديس هركول را كه كار               دريافت تنديس هاي آپولون   

 پنداشـته آن را پـس از مـرگ           بـود بـه عنـوان نيـاي خـود واهـاگن            700 و ديپينوس كرتـي    699سكيالس
  .  بر پا كردند در تارون701 در روستاي خود آشتيشادآرتاشس

                                                           
٦٩٢ ‐ varazhnuni    ٣٠٠سپاه آنـان شـامل      ) در تذكره نرسس  ( باستان صاحب گاه شانزدهم       خاندان ناخاراري در ارمنستان 

واراژنونيـك  .  و تـوروبران بودنـد     ، واسپوراكان ستان هاي آيرارات  آنها صاحب سرزمين موروثي به نام واراژنونيك در ا        . سوار بود 
  .).گ. ا. (، سوان، ديليجان و كارمير را تشكيل مي دهد استان آيرارات اكنون بخش اعظم نواحي هرازدان١٨ناحيه 
٦٩٣ ‐ art’ashama  
  .).گ. ا. ( يا ايبريان، گرجيان مي باشند و ايوريان ايوري يا ايبري نام گرجستان‐ ٦٩٤
٦٩٥ ‐ k’resos    يا كرزوس ،Cresus   و پسر و جانشين آلياتس   ) لوديا ( آخرين پادشاه ليديAllyattes ٥٤٦ تا ٥٦٠ كه از 
 ٥٤٦ را تسخير كرد در جنگـي كـه بـه سـال     سياي صغيروي به داشتن سرشار مشهور بود و پس از آنكه آ  . حكومت كرد . م.پ
وي مـي خواسـت     . روي داد شكست خورد و سارد پايتخت او تسليم شد         ) Thymbre’e( در تيمبره    ميان او و كوروش   . م.پ

  .). گ. ا. ( نجات دادند به موقع رسيده او راخود و خانواده اش را بسوزاند كه سپاهيان ايران
و ) Leto(، دختر لتـو     خواهر آپولون .  باستان  الهه ماه شكار در يونان     Artemis.  به صورت آرتميد قيد مي كند       خورني ‐ ٦٩٦

  .).   گ. ا. (زئوس
٦٩٧ ‐ Heraclesالتين ( هراكلس يا هركول (پسر .  و رومساطير يونانپهلوان نامي اAmphitryon و Alcm’ene) .ا .
  .).گ
٦٩٨ ‐ Apollonگ. ا. ( باستان پسر زئوس و لتو و برادر آرتميس خداي آفتاب و زيبايي و شعر و موسيقي در يونان.(.  
٦٩٩ ‐ Scyllas .گ. ا. ( سكيوغسارمني.(.  
٧٠٠ ‐ Dipenesاهل جزيره كرت ) Crete (در مديترانه) .گ. ا.(.  
٧٠١ ‐ ashtishat’  



  ١٣٤  

 را پـر از كـشتي نمـود تـا سراسـر              خشكي واقع ميان دو دريا را فتح كرده اقيانوس         آنگاه آرتاشس 
 درگرفته بـود و هـيچكس در برابـر آن           غرب را فرمانبردار خويش سازد؛ زيرا شورش بزرگي در روم         

مي توانم بگويم كه در اثر چه عواملي غوغا و آشفتگي عظيم برپا مـي               با اين حال ن   . مقاومت نمي كرد  
شود و سپاهيان بيشمار شروع به نابودي يكديگر مي كننـد؛ امـا چنانكـه مـي گوينـد آرتاشـس پـس از               

  .بيست و پنج سال پادشاهي هنگام گريز توسط سپاهيانش كشته مي شود
 را بـه    706 و آفروديتـه   705، هپستوس 704، آتناس ، آرتميس 703 نيز تنديس هاي ديوس    702اما در هالدا  

 را دريافـت    هنوز به كشور ما نرسيده بودند كه خبر مرگ آرتاشـس          ) آورندگان. ( مي فرستد  ارمنستان
 مي رسانند؛ كاهنان نيز همراه تنديس ها مي روند و نزد آنهـا مـي               بان به دژ آني   كرده تنديس ها را شتا    

  .مانند
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  شـواهدي از تاريخنـگـاران ديـگر دربـاره

   و به بند كشيده شدن كرسوسجهانگشايي آرتاشس
  

 گواهي مي دهند با اين حال ما بـا ترديـد،            نانيدر اين باره نه يك يا دو بلكه بيشتر تاريخنگاران يو          
 كـشته   را كوروش بررسي زيادي روي آن انجام داديم زيرا از برخي تواريخ شنيده بوديم كه كرسوس             

اما . 707نيز نقل مي گردد   } 98{مخالفت كرسوس با نكتانبوس   .  را منقرض نموده بود    و پادشاهي ليدي  
 است كه برخـي ازو را پـدر          حكايت مي كند اين نكتانبوس آخرين پادشاه مصريان        708چنانكه مانتوس 

 مي دانند، و در مي يابيم كه كرسوس دويست سال پيش از نكتانبوس اما نكتانبوس نيز بيش از                   اسكندر
  . اول پادشاه ارمنيان، مي زيست سال قبل از آرتاشسدويست

                                                           
  .).گ. ا. ( يا يونانHellas يا ‐ ٧٠٢
٧٠٣ ‐ Dios  ياZeusو انسان محسوب مي شد و پدر خدايان او رئيس خدايان يوناني.  و رئا از خدايان المپي پسر كرونوس .
  .).گ. ا. (
٧٠٤ ‐ atenas يا Athe’naگ. ا. ( باستان آتنا دختر زئوس و متيس، الهه عقل و زيبايي و دانش در افسانه هاي يونان.(.  
٧٠٥ ‐ Hepestos يا Hephaistosگ.ا. ( باستان هفائيستوس خداي آتش، پسر زئوس و هرا در اساطير يونان  .(.   
٧٠٦ ‐ Aphroditeگ. ا. ( باستان، دختر اوانوس الهه عشق در افسانه هاي يونان.(.  
٧٠٧ ‐ nektanebos   يا Nectanebe   يا Nechtanebo   ابوريحان بيروني در آثار الباقيـه ناقاطانبـاس نوشـته          (، نكتانبو
سـلطنت  . م. پ ٣٦٠ تـا    ٣٧٨لسله سي ام فراعنه مصر كـه از         يكم، نكتانبوي اول پايه گذار س     . نام دو تن از فراعنه مصر     ). است

كرد و معابد با شكوه ساخت، ديگر نكتانبوي دوم كه پسر نكتانبوي اول را از تخت بر انداخت و خود بـه نـام نكتـانبوي دوم از                  
  .).گ. ا. (سلطنت كرد و ايرانيان وي را براندختند. م. پ٣٤٣ بتا ٣٥٩
٧٠٨ ‐ Manethos   يا Manethon خنگار مصري كه در سبنوتوس     تاري) Sebennytos (         در مصب نيـل زاده شـد و در

او سالنامه هاي مـصر را در سـه        . زيست. م. پ ٢٨٥ تا   ٣٢٣شاه مصر از    ) Soterسوتر( اول ملقب به مخلّص      روزگار بطلميوس 
  .). گ. ا. (هشناسي اين كشور ارزش زيادي دارندكتاب نوشت كه شامل فهرستي از سالطين هستند و براي تعيين گا



  ١٣٥  

 را دستگير كرده است و چـون ايـن    ما، كرسوس  اما از آنجا كه بسياري افراد مي گويند، آرتاشس        
:  چنـين مـي گويـد     709زيرا پليكراتس . امر را بطور موثق نقل مي كنند، از اين رو من هم قانع مي شوم              

 و  710 برتري دارد؛ زيرا با اقامت در كـشورش بـر تبـه             مقدوني  بر اسكندر  در نظر من آرتاشس پارتي    «
 را نـابود سـاخته كرسـوس را         ن نگذشته بود كه سپاه ليديا     711 حكم مي راند و هنوز از رود آليوس        بابل

كاش بر  !  از اين بخت   افسوس.  نام او زبانزد همگان شد     712گرفت و قبل از رسيدن به آسيا در دژ آتيكا         
  .»سرير قدرت مي مرد ونه در هنگام گريز

 آرتاشـس ) نبـرد ( در مقاسـيه بـا        و داريـوش   جنگ اسكندر «:  نيز مانند او مي گويد     713اواگاروس
حقير به نظر مي رسد زيرا در زمان آنها روشنايي روز به علت گرد و خاك به وضوح ديده نمـي شـد،                       
در صورتي كه او با تيراندازي خود، آفتاب را با سايه پوشـانيد و نيمـروز را بـه شـبانگاه تـصنعي بـدل          

 را بـر     خبر ببرد و فرمان داد پادشاهشان كرسوس       ه هيچ كس مجال گريز نداد تا براي ليديان        او ب . نمود
آب آن را   ) زيـرا سـپاه   (آبهاي روان نتوانستند رودخانه را به طغيان در آورند،          .  ايستانيدند 714روي تابه 

شمارش سپاهيان نشان داد كه اعـداد و ارقـام   نوشيد و سطح آب را به  حد كم آبي زمستان رسانيد زيرا    
. براي آنكه واحد اندازه گيري بيشتري الزم بود تـا شـمارش عملـي شـود                قادر به بيان تعداد آنان نبود،       

»  از ايـن شـكوه و جـالل گـذرا          افـسوس «: ولي او به اين امر مغرور نشد، زيرا در حالي كه مي گفـت             
  .همچنان مي گريست

 بـا  كرسـوس «:  كه مي گفت716پيوتيا} 99{اين پيشگويي«:  نيز چنين مي نويسد 715روساسكاماد
، كرسوس مغـرور را گمـراه مـي كنـد، لـذا وي آن را                » حكومتها را نابود خواهد كرد     گذر از آليوس  

 او را    پـارتي  آنگـاه آرتاشـس   . ودمـي شـ   ) حكومـت خـود   (متعلق به بيگانگان انگاشته باعث سرنگوني       
 را بيـاد    آتني 717اما كرسوس سخنان سوغون   . دستگير كرده دستور مي دهد تا بر تابه آهنين ايستانيدند         

اي سوغون، سوغون تو زيبا سخن گفتي كه پيش از مـرگ            «: آورده با زبان خويش بانگ بر مي آورد       
افرادي كه نزد او بودند آن را شنيده به آرتاشـس خبـر             . »مي توان به خوشبختي او حسرت برد      كسي ن 

آرتاشس به او رحم مي كند و دستور مـي دهـد            . دادند كه كرسوس يك خداي جديد را صدا مي زند         
                                                           

٧٠٩ ‐ Polycrates  
٧١٠ ‐ tebe   يا Thebes              نام دو شهر است يكي در مصر باستان و يكي از مشهورترين شـهرهاي جهـان باسـتان كـه آن را 

  .).گ. ا. (بئوسيپايتخت قديم ) Thivaiامروزه تيوائي ( قديم دوم شهري در يونان. تبس صد دروازه مي ناميدند
٧١١ ‐ aliyusگ. ا. ( يا رود هاليس رودي است در خاك تركيه كنوني كه امروزه قزل ايرماق ناميده مي شود.(.  
٧١٢ ‐ Attica  
٧١٣ ‐ yevagaros يا evagaros  
  .).گ. ا. ( منظور ماهي تاوه است‐ ٧١٤
٧١٥ ‐ sk’amadros  
٧١٦ ‐ Phythia  
٧١٧ ‐ soghon  يا solon او قانونگـذار، سياسـتمدار،   . در هشتاد سـالگي در گذشـت  . م. پ٥٥٨، سولون آتني در حدود سال

    .). گ. ا. (اصالح تقويم، اوزان و مقادير و ضرب سكه به او منسوب است.  بودشاعر، فيلسوف و يكي از حكماي سبعه يونان



  ١٣٦  

 بـه  او را نزدش بياورند و زمانيكه از او مي پرسد و در باره ندايي كه سر داده بود آگاهي مي يابد  امر        
  . »بخشش شكنجه هايش مي دهد

 پر توان تر از همه پادشاهان بود؛ او          پارتي آرتاشس«: }100{ نيز چنين نوشته است    718پغگونيوس
، 719و تراكيـه  } 101{تـوس  را دستگير نمود بلكه در هلـس پون         را بيرون راند و كرسوس     نه تنها ليديان  

رونــد عــادي طبيعــت را تغييــر داد و از روي خــشكي دريــانوردي نمــوده پيــاده از دريــا گذشــت، او    
ــر . هلنــي را در شــگفتي فــرو مــي بــرد ) ســرزمين( را تهديــد مــي كــرد و آوازه او 720تــداليان وي ب

سرزمين .  نيز تسليم او گرديد  723ري ساخت و لوكريان     را متوا   722 چيره شده پوكه ئيان    721الكدموتيان
پس از چنـدي،  .  از وي در هراس بود725 بخشي از اراضي او محسوب مي شد، سرتاسر يالدا        724بئوتيان
 و نـه     آنقـدر مـصيبت ديـد      726بر همه فزوني يافت؛ نه كـشورش در جنـگ بـا ماسـكوتيان             ) او(بالياي  
 در كـشور    728 متحمل چنـان مـشقاتي گرديـد، و نـه كمبوجيـه              727 در حين فرار از اسكيوتيان     داريوش
 با سپاهش به يالدا نيز كه گنجها و چادرها را جا گذارده به زحمت توانـست           729حمله خشايارشا ! اتيوپي

اما وي پس از كسب افتخار از پيـروزي هـاي           . ز است بگريزد و جان سالم به در ببرد، در برابر آن ناچي          
  . بزرگ، توسط سپاه خود كشته شد

 يـا    كه نقل مي كنند معاصر كورش      اما آن كرسوس  . اينك من اين تواريخ را باور كردني مي دانم        
  .از پادشاهان مي باشد كه بسيار مرسوم بود بوده و يا كاذب است و يا معلول همنامي بسياري نكتانبوس

  
                                                           

٧١٨ ‐ pe’ghegonios يا plegonios  
٧١٩ ‐ trakia  ياThrace .    قديم كه يك بخش آن امروز جنوب بلغارستان را تـشكيل مـي               يونان تراكيه ناحيه اي در شمال 
  .).گ. ا. (دهد
٧٢٠ ‐ tet’aliaگ. ا. ( ، توضيح آن پيشتر آمده است.(.  
٧٢١ ‐ Lak’edemon   يا Lacedemone     باسـتان واقـع در كنـار اوروتـا     ، الكدمونيا شهري است در يونان )Eurotas (

بنا شد و اكنون جز خرابـه هـاي         ) Doriens(اين شهر بوسيله دورين ها      . يا جمهوري اسپارت  ) Laconie(” الكوني“مركز  
  .).گ. ا. (آرامگاه لئونيداس و آگورا اثري از آن باقي نيست

  .). گ. ا. ( مركزي فوكيس شهري است قديمي در يونان Phocian ،Phocis يا pokeatsi  ارمني‐ ٧٢٢
  .). گ. ا. ( باستانكه سرزميني بود در يونان) Locride( مردم سرزمين لوكريد ghuk’e’ratsi ،Locrian ارمني‐ ٧٢٣
 مركز آن تب يا تبـه      باستان و     كه ناحيه اي در يونان     Beotie مردم سرزمين بئوسي يا      ، يا بئوتيان  byut’atsi  ارمني ‐ ٧٢٤

 و ضد يونـان گرديـد و بـا آتنيـان و             جزو اتحاديه يونان شد و سپس متحد ايران       . م.در سده پنجم پ   . بود) Thebes(يا تبس   
   .).گ. ا. (اسپارتيان جنگيد

٧٢٥ ‐ yellada يا Hellas) گ. ا. (نام ديگر كشور يونان) ، هالشهالس.(.  
٧٢٦ ‐ mask’ut    يا ماساژت )Massagetae (                 قبيله اي از اسكيت ها كه در شرق درياي خزر مي زيستند و در جنگي كـه

  .)گ. ا. ( بزرگ روي داد، كورش شكست خورد و بدست آنان كشته شدميان آنان و كورش
قومي از نژاد آريايي كه در زمان هخامنشيان و پيش از آنان            ) Scythe(ان   يا اسكيت ها يا سكائي     sk’yutatsi  ارمني ‐ ٧٢٧

  .).گ. ا. ( مي زيستند و دامنه تعرضات خود را از آسيا تا اروپا گسترش دادندر پيرامون ايران
٧٢٨ ‐k’ambyusesگ. ا. ( يا كامبيز يا كمبوجيه(.  
  .) گ. ا. (Xerxes مي برد، يا  به كارke’serks  خورني‐ ٧٢٩



  ١٣٧  
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   ميانه، پايداري در برابرپادشاهي تيگران
  ، بناي پرستشگاه ها وسپاهيان يونان

  لشكركشي به فلسطين
  

 به حكومـت     پارسي م پادشاهي آرشاكان   در سال چهل و نه     730 اول، پسرش تيگران   پس از آرتاشس  
 مي رود، كـه پـس از مـرگ پـدرش     731 به مقابله با سپاه يوناناو با گردآوري سپاهيان ارمني. مي رسد 

 بـا آنـان     تيگـران . آرتاشس و از هم پاشيدگي سپاه وي با تعقيب آنان به كشورمان تجـاوز مـي كردنـد                 
 بـه   732 و نواحي مديترانه   او با سپردن ماژاك   . روبرو شده لشكركشي ايشان را متوقف و عقب مي راند         

  .     مي گردد و گذاردن سپاهيان فراوان نزد او به كشورمان باز733شوهر خواهرش مهرداد
 آمده بودنـد،  اما كاهناني كه از يونان.  به ساختن پرستشگاه گرفت   ، تصميم اوبه عنوان نخستين كار   

 نفرستد، به دروغ پيـشگويي هـايي كردنـد مبنـي بـر ايـن كـه                  از بيم اينكه ايشان را به اعماق ارمنستان       
 را  734 المپيـائي  ت كرده تنـديس ديـوس      با اين امر موافق    تيگران. خدايان مايلند در همانجا اقامت كنند     

 را در  و هپـستوس   736 را در يريـزا    ، تنـديس ديگـر آرتمـيس      735 را در تيـل    ، آتنـاس  }102{در دژ آني  
 دسـتور مـي دهـد در    شوقه هركـول  را به عنوان معـ     ليكن تنديس آفروديته  .  بر پا مي كند    737باگاياريچ

 كه گساخي نموده تنديس هركول را كه پـدرش          برپا كنند و با غضب بر واهونيان      } 103{محل هاشت 
شخصي خويش بر پا كرده بودند، آنان را از كاهني محروم و اين روسـتا را  ) روستاي(فرستاده بود در   

  . در تصرف قرار مي دهد
دين سان پرستشگاه هايي بنا نمـوده در برابرشـان قربانگـاه هـايي اسـتوار مـي كنـد و بـه تمـام                         و ب 

 به اين امر تن     مردمان قوم باگراتوني  . ناخارارها دستور مي دهد تا قربانياني ذبح كرده آنجا را بپرستند          

                                                           
 است و طبـق  ، تيگران دوم پسر آرتاشسطبق فهرست خورني. به پادشاهي رسيد. م.پ٩٥ دوم يا بزرگ در سال    تيگران ‐ ٧٣٠

  .)گ. ا). (تيگران اول(نظر آپيانوس، پدر تيگران دوم نيز تيگران نام داشت 
  .)گ. ا. ( را مورد نظر دارد در اينجا سلوكيان خورني‐ ٧٣١
نواحي داخلي سرزمين يا كشور كه به نظر       ) ١.  مي برد كه داراي دو معني است        را به كار   mijerk’e’rya واژه    خورني ‐ ٧٣٢

بـا ايـن حـال      . واحي ميان خشكي ها كه براي درياي مديترانه به كـار مـي رود             ن) ٢. نمي رسد به اين مفهوم به كار برده باشد        
  .) گ. ا. ( به كار برده اند اين واژه را براي سرزمين هاي آسياي صغيرتاريخنگاران ارمني

 اسـت در    چنين فكر مي كند كه مهرداد شوهر خواهر تيگران        ” اما اشتباها . دارد اوپاتور را در نظر       در اينجا مهرداد    خورني ‐ ٧٣٣
  .)گ. ا. ( دختر مهرداد استحالي كه تيگران شوهر كلئوپاترا

  .  يا زئوس المپيوس‐ ٧٣٤
٧٣٥ ‐ til  
٧٣٦ ‐ yeriza  
٧٣٧ ‐ bagayar’itch  



  ١٣٨  

 نام داشت بريد، زيرا به تنديس ها بي احترامـي           738سودزبان يكي از آنان را كه آ      ) تيگران. (در ندادند 
نموده بود؛ اما ديگران را متحمل شكنجه و اذيب نكرد، زيرا پذيرفتند از قرباني پادشاه و نيـز گوشـت                    

سرداري سپاه را از آنها     ) تيگران(لذا  . خوك بخورند اگر چه خود، قربانياني نثار نكردند و نبپرستيدند         
خـود بـه بـين النهـرين رفتـه تنـديس            .  تاجگـذار محـروم نكـرد      739 آنان را از مقام اسـبدي      گرفت ولي 
 مزين بود و امـر مـي كنـد           و سيم   را در آنجا مي يابد كه از عاج فيل ساخته شده و به بلور              740بارشامينا

   . برده در آنجا بر پا سازند741آن را به شهرك توردان
 به خاطر اعمالي كه فرزند وي ديونيس بـر عليـه   742به منظور انتقامجويي از كلئوپاتراي بطلميوسي 

بـا  . مـي گـردد   } 104{بالفاصله راهي سرزمين فلسطين   ) از اينجا (مرتكب شده بود،    ) آرتاشس(پدرش  
 يـا   امـا ملكـه الكـساندرا     . را محاصره مـي كنـد     } 105{ئيد پتولما 743 بسيار شهر  اسارت گرفتن يهوديان  

 بود و در آن     745 برادر يهوداي مكابي    فرزند شمعون   فرزند يوحنا   كه زن الكساندر    يهوديان 744مساليناي
زيـرا  .  مي گردانـد از آنجا باز)  راتيگران(هوديان پادشاهي مي كرد با اعطائ گنج هاي كالن   زمان بر ي  

 مختـل نمـوده كـوه       آرامـش را در ارمنـستان     } 106{ نـام  746شنيده بود كه راهزني وايكـون     ) تيگران(
  . خوانده مي شود747م اين راهزن وايكونيكاستواري را تصرف كرده بود كه تا امروز نيز به نا
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   و مرگ مهرداد به سوي ما، تصرف ماژاك سردار روميانحمله پومپئوس

  
واحي مديترانــه رســيده سپهــساالرش  بــا ســپاهي گــران بــه نــ ســردار روميــان748آنگــاه پومپئــوس

او نيز روانه مي شود امـا بـا تيگـران           .  گسيل داشت   به آسوريك   را براي جنگ با تيگران     749اسكاورس
.  گـشته بـود    روبرو نمي گردد، زيرا وي به خاطر بلوايي كه اين راهزن بر پا كرده بود به كشورش باز                 

                                                           
٧٣٨ asud-  
  .).گ. ا. ( يا مقام آسپت‐ ٧٣٩
٧٤٠ ‐ barshamina  
٧٤١ ‐ tordan  
  .).گ. ا. ( هشتم پادشاه مصر اشاره به ملكه سلوكي، خواهر بطلميوس‐ ٧٤٢
 و  مي ناميدند شهري است در شمال فلسطين      ) Ptolemais( كه يوناينان آن را پتولمايس     p’e’t’ghomaid  ارمني ‐ ٧٤٣

  .). گ. ا. (احلي عكا استهمان شهر س
٧٤٤ ‐ mesalinaگ. ا. (اشاره دارد) ٦٧‐٧٤ ( سولومه ملكه يهوديه به آلكساندرا، خورني  .(.  
٧٤٥ ‐ Judas Maccabaeus   
٧٤٦ ‐ vayk’un  
٧٤٧ ‐ vayk’unik  
٧٤٨ ‐ p’omp’eosيوناني ، Pompeos،  فرانسهPompe’e انگليسي ،Pompay) .گ. ا.(.  
٧٤٩ ‐ sk’avros  يا Scaurus  



  ١٣٩  

 مي يابد، آنها را تعقيب كـرده   751 و غوغ  750به دمشق باز مي گردد و شهر را در تصرف متغ          اسكاورس  
 كاهن بزرگ كـه     753 مي تازد تا به برادر وي هيوركانوس       752 به سوي آريستابوغ   خود شتابان به يهوديه   

  . بود ياري دهدپسر آلكساندر
 مي جنگد و با مقاومت سخت و جنگهاي سهمگين روبرو مـي گـردد              در برابر مهرداد   اما پومپئوس 

و در شرايط بسيار خطرناكي قرار مي گيرد؛ با اين حال سپاه او پيروز مي شود و مهرداد بـه ناچـار بـه                        
 را اشغال ميكنـد و او مهـرداد را          ايي از دست وي ماژاك    پومپئوس پس از ره   .  مي گريزد  حدود پونت 

به اسارت مي گيرد و سپاهي را در شهر باقي مـي گـذارد، آنگـاه بـا صـرف نظـر از تعقيـب وي از راه          
روي  بـا دا 755او مهـرداد را بـه دسـت پـدر پيالتـوس پـونتي        .  مـي شـتابد     به سوي يهوديه   754آسوريك

:  چنين گواهي مي دهد    757 اين امر را در باب مربوط به بلسان        756يوسفوس. زهرآگين به قتل مي رساند    
  . » مژده مرگ مهرداد به پومپئوس مي رسد758در نزدكي اريحا«
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  ، گريز به سپاه روميانحمله تيگران
   جوان و رهايي مهردادگابيانوس

  
 اسكان داد كـه در  760 و آبادي واردگس759 اسير را در آرماوير پادشاه ارمن، يهوديانو اما تيگران 

، به  هالك كردو پس از سوگواري براي مهرداد       واقع بود و راهزنان كوهها را        761كنار رودخانه كاساخ  
                                                           

٧٥٠ ‐ met’egh  يا Metellus  
٧٥١ ‐ ghugh يا Lullus  
٧٥٢ ‐ arist’abugh   يا Aristobulusگ. ا. ( خلع شدكه به دست روميان) ٦٧ ‐٦٣ ( پادشاه يهوديه آريستوبولوس.(.  
٧٥٣ ‐ Hyurk’anos ــا ــه  Hyrcanus ي ــاه يهودي ــان و پادش ــيس كاهن ــانوس، رئ ــزرگ  ) ٦٣‐٤٠( دوم ، هيرك ــرادر ب ب

  .).گ. ا( . دومآريستوبولوس
٧٥٤ ‐ asorik و  و ميـانرودان ود فـرات  يا شام، سرزميني در خاور نزديك كه از غرب با درياي مديترانه و فنيقيه، از شرق با ر 
  .). گ. ا. . ( هم مرز بود و كوماگن و از شمال با كيليكيه و يهوديه، از جنوب با صحراي عربستانبابل
 بـه ايـن   از سـوي روميـان  . م٢٩ كه در سال حاكم يهوديه. p’ont’atsi-p’ighat’os ،Pontius Pilate  ارمني‐ ٧٥٥

سامريان شكايت او را به حـضور واتيلـوس         . م٣٦در  .  تسليم كرد   را به يهود   او بسيار ظالم بود و همو بود كه عيسي        . مقام رسيد 
 وفات كرد و گويند كاليگوال اما قبل از ورود تيبريوس.  بردند و اوپيالتوس را به رم فرستاد تا به امپراتور پاسخ دهدحاكم سوريه

  .).  گ. ا. (او را تبعيد كرد و او در آنجا دست به خودكشي زد
  .).گ. ا. ( يا  هوسپوس‐ ٧٥٦
.  گياهي از تيره سدابيان كه مصرف دارويي دارد        balasan ، ارمني Balsamon معرب يوناني ) Ba’la’san( بلسان   ‐ ٧٥٧

  .).گ. ا(
٧٥٨ ‐ Jericho   يا Ariha       خـورني   يا اريخا، اريحه، شـكل ارمنـي  yerikov       ٢٣  واقـع در    شـهري باسـتاني در فلـسطين 

  .).گ. ا. (كيلومتري اورشليم
٧٥٩ ‐ armavir  
٧٦٠ ‐ vardges(avan)  



  ١٤٠  

  كـه پومپئـوس   سردار سپاه روميان762گابيانوس.  گرديد راهي آسوريكقصد انتقامجويي از سپاه روم 
گابيانوس جـرأت نمـي     .  بود به مقابله با وي مي آيد       در هنگام بازگشت به روم در آنجا منصوب كرده        

 بازگشته به مصر مي رود و با         از نزديكي فرات   كند با تيگران درگير شود، از اين رو به بهانه بطلميوس          
 و او را    انعقاد مخفيانه پيمان صلح با تيگران، مهرداد جوان پسر مهرداد را كه خواهر زاده تيگـران بـود                 

 اسير كرده بود مسترد مي دارد و چنين وانمـود مـي كنـد كـه در نهـان گريختـه                      پومپئوس در ماژاك  
  .است
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  نبرد كراسوس و كشته شدن وي
  به دست تيگران

  
سوس را به جايش گسيل مي دارنـد و او           وي را برمي اندازند و كرا       با سوءظن به گابيانوس    روميان

 و در معبد خدا وجود داشـت تـصرف مـي كنـد آنگـاه بـه                  مي آيد و تمام گنجهايي را كه در اورشليم        
تيگران .  در جنگ با تيگران با تمام سپاهش كشته مي شود           تاخته پس از گذشتن از فرات      سوي تيگران 

  . 763 مي گردد بازتن گنجهاي او به ارمنستانبا گرف
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  ، با تيگرانرويارويي كاسيوس
   و ساخته شدن قيصريهشورش مهرداد

  
 وي بـا سـپاهيان ارمنـي      . اهي بي شمار گسيل مـي دارنـد        را با سپ   764 به خشم آمده كاسيوس    روميان

  .  بگذرند و شام را مورد تاخت و تاز قرار دهندرويارو مي گردد و اجازه نمي دهد از فرات
 بنابراين نه مقام و      جوان ظنين مي شود كه خواهر زاده اش نيست          به مهرداد  در اين هنگام، تيگران   

مهرداد بامـشاهده ايـن تـوهين بـر دائـي اش            .  را به وي مي بخشد     منصب و نه حتي كشورش گرجستان     
 بـه فرمـان او بـه        766 پناهنده مي شود و با دريافـت حكمرانـي شـهر پركـه             765تيگران شوريده به قيصر   

                                                                                                                                        
٧٦١ ‐ kasakh  
  .).گ. ا.). (م. پ٤٨، فوت ١٠٠حدود . و(، سياستمدار رومي gabinius يا ‐ ٧٦٢
.  دوم است و نه خـود او ر تيگران دوم پسزيرا رويارويي كراسوس مربوط به آرتاوازد     .  در اينجا سوء تفاهم روي داده است       ‐ ٧٦٣

  .).گ. ا. (دوم اينكه وي در جنگ شكست خورده كشته مي شود اما نه به دست ارمنيان بلكه پارتيان
 در مـشرق     يار سپاهي كراسوس است كه پس از شكست كراسـوس فرمانـده سـپاهيان روم                اشاره به گايوس كاسيوس    ‐ ٧٦٤

  .).گ. ا. (زمين شد
  .).گ. ا. ( مي باشدشخصيت حكومتي و سپاهي نامدار روم.) م.پ١٠٠‐٤٤( اشاره به قيصر گايوس ژوليوس ‐ ٧٦٥
٧٦٦ ‐ p’erge يا pergaگ. ا. ( پايتخت سرزمين پامفيليه در آسياي صغير .(.  



  ١٤١  

 را آبـاد نمـوده بـه افتخـار          اكاو شـهر مـاژ    .  كمك و ياري مي رساند     768 پدر هرودس  767آنديپاتروس
  . بيرون مي آيداز آن پس، اين شهر از تحت حكومت ارمني.  مي نامندقيصر آن را قيصريه
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  ، فرستادن سپاهي براي تركتازي  و آرتاشسدر باره اتحاد تيگران

   بيشمار كاهن اعظم و يهوديان،اسارت هيركانوسدر فلسطين
 التماس مي كند كه پـس      پادشاه پارس   كه گرفتار بيماري بود از آرتاشس      پس از همه اينها، تيگران    

.  ربود، ميانشان پيوند دوستي و مودت برقرار سازد      ياناز تكبر پدرش كه رياست و ارشديت را از پارس         
 مي  با پذيرفتن گاه ثانوي چنانكه رسم بود، رياست را به خواست خويش به او باز              ) تيگران(اما خودش   

سـپس  . وي بدين وسيله آرتاشس را به صلح راضي كرده از او سپاه كمكي دريافـت مـي دارد                 . گرداند
 را به مقابله با      و پارسي   را به اسپهبدي گمارده، سپاه ارمني       پيشواي ناخارارنشين رشتونيك   769رزاپرانبا

 را بـه مـصالحه كـشانده ايـشان را          و فلسطين   مي فرستد و فرمان مي دهد تا ساكنان سوريه         سپاه روميان 
 از   بـود، امـا خـود بـا آنتيگونـوس           كه پـدرش پادشـاه آشـوريان       770 نام شخصي پاكاروس .  نمايند آرام

او نـزد بـارزاپران پيـشواي       .  آيـد   خويشاوندي سببي داشت به استقبال آنان مـي        خاندان آريستوبولوس 
 طـال را مـي دهـد بـشرط          771 و اسپهبد سپاه پارس و ارمن، قول پانصد زن زيبا و هزار كانكار             رشتونيان

  .ند را از پادشاهي محروم و آنتيگونوس را به تخت شاهي بنشا يهوديانآنكه هيركانوس
 مشاهده كردنـد     برادر هيرودس  772 و پاسايل   پادشاه و كاهن اعظم يهوديان     هنگامي كه هيركانوس  

اي گوناگون متـواري   را به سوي دريا و برخي ديگر را نيز به شهره      برخي از سپاه روميان    كه بارزاپران 
ساخته است خود در كمال آرامش از آن سرزمين مي گذرد آنها نيز براي صلح با وي وارد مذاكره مي        

 را بعهـده     را كـه رياسـت سـاقيان پادشـاه ارمنـستان           774 نام از قوم گنوني    773او نيز شخصي گنل   . شوند
 همراه با سواره نظـام بـه         داد صلح ولي به منظور كمك مخفيانه به آنتيگونوس         داشت به بهانه عقد قرار    

                                                           
٧٦٧ ‐ andip’at’ros يا Antipater) .گ. ا .(.   
٧٦٨ ‐ Herod) ارمني (Herovdes،  هيرودس ) مهـرداد  بر اين بارور است كـه ايـن        تامسون. پادشاه يهوديه .). م.پ٤تا  ٧٣ 

  .).گ. ا).  (١٥٥تامسون، ص (پامفيليه  در پركابود و نه .) م.پ٢٨٣ ‐١٣٣ پادشاهني كهن در آسياي صغير (پرگامون
  

٧٦٩ ‐ barzapran .آن را بصورت     هوسپوس barzapranes              ياد نموده است و آن هم نه بعنوان اسپهبد ارمن و پيـشواي 
 در لشكركـشي     مي توان دريافت كه سپاهيان ارمني      ين جمله خورني  از ا .  نه بعنوان ساتراپ و سپهساالر پارتيان      قوم رشتونيك 

  .).گ. ا. (شركت داشته اند. م. پ٤٠ در سال پارتيان به سوريه
٧٧٠ ‐ pakaros . گ. ا. ( بوددشاه سرزمين پارت كه پانه پادشاه آشوريان) ، يا پاكرباكور(در اينجا باكاروس.(.  
واحد وزن در سرزمين هاي شرق معادل يكهزار و دويست اوفيه يا يكـصد و بيـست رطـل و بنـا بـه                         ( يعني هزار قنطار   ‐ ٧٧١

 ٤٠ بنا به نظري  رطل و يا١٢٠ اوفيه يا ١٢٠٠و يا .  درهم١٠٠ متقال و ١٠٠ رطل و ١٠٠ من و   ١٠٠  دينار، ٤٠٠٠نظرات ديگر   
  .).گ. ا). (اوفيه و جز آن

٧٧٢ ‐ pasayel  
٧٧٣ ‐ ge’nel  
٧٧٤ ‐ ge’nuni  
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هيركانوس به رئيس ساقيان و تمام سپاه همراهش اجازه ورود به اورشليم نمي دهد           .  مي فرستد  اورشليم
 به هيركـانوس توصـيه مـي كنـد نـزد            بلكه تنها به پانصد سوراه نظام اجازه داد و رئيس ساقيان خائنانه           

و قـول مـي دهـد از طـرف خـود نيـز شـفاعت                ) صحبت كند (بارزاپران برود و در باره ويراني كشور        
 از بارزاپران مي خواهد قسم يادكند او نيز به نـام آفتـاب و مـاه و كليـه معبودهـاي                    هيراكانوس. نمايد

هيركـانوس بـا اطمينـان بـه ايـن امـر،            .  سوگند بخورد   و تيگران  آسمانيشان همچنين به آفتاب آرتاشس    
 بـرادر ارشـد هيـرودس را برداشـته نـزد بـارزاپران بـه                775هيرودس را در اورشليم گـذارده پاسـايلوس       

    .  واقع در ساحل دريا مي آيد776روستاي موسوم به يكتيپون
 گري وي را گرامي ميدارد ولي با ترك ناگهاني آنجا بـه بقيـه سـپاه دسـتور مـي                      با حيله  بارزاپران

 مـي   آنگـاه آنتيگونـوس خـود را روي هيركـانوس         .  تحويل دهند  دهد آنان را بگيرند و به آنتيگونوس      
 اي تغييـر نمايـد ، او قـادر بـه        اندازد و گوش هاي او را با دندانهايش مي برد تا چنانچه اوضاع به گونه              

ايجاب مي كند كه تنها آنان كه از سـالمت كامـل            ) يهوديان(زيرا شريعت   . انجام وظايف كاهني نباشد   
 خود سر خويـشتن را بـه سـنگي زد و            برخوردارند مي توانند كاهن باشند و پاسايلوس برادر هيرودس        

بـراي معالجـه اش فرسـتاده بـود بـا ريخـتن زهـر بـر جراحـت وي، او                     ” هراپزشكي كه آنتيگونوس ظا   
  . راكشت

 دستگير  را در اورشليم فرمان داد تا هيرودس رئيس ساقيان پادشاه ارمنستان به گنل آنگاه بارزاپران 
وشيد تا هيرودس را از حصار خارج سازد ولـي هيـرودس نپـذيرفت، در عـين حـال                 گنل به ريا ك   . كند

 مطمئن نيافت، از اين رو همراه خانواده اش شبانگاه در نهان            ماندن در شهر را بخاطر جدايي آنتيگونيان      
ولـي سـپاه   .  شـتافت  گذارده خود به سوي روم778 گريخت و خانواده را در دژ ماسادان    777ادومياننزد  

 را بالغ ارمنستان به كمك آنتيگونيان وارد اورشليم شده به كسي آسيبي نرساند بلكه دارايي هيركانوس     
انيان را تصرف   هيرك) محل هاي وفادار به   ( توقيف كرد و با تاخت و تاز در آن ناحيه            بر سيصد كانكار  

 را بـه پادشـاهي آنجـا گمـارد و امـا              آنتيگونـوس  779و ويران نمود، همچنـين بـا تـصرف شـهر ماريـسا            
 آورد، تيگران به بارزاپران امر كرد اسيران يهودي شـهر            را بسته همراه اسيران نزد تيگران      هيراكانوس

                                                           
٧٧٥ ‐pasayelos  
٧٧٦ ‐ yekt’ip’on يا Ektipon  
٧٧٧ ‐ Edomites  به ارمني ،yedumiatsiner         ٣٦،  سـفر پيـدايش    (، ساكنان ادوم، ناحيه اي قديمي در جنوب فلـسطين ،

  ). …و٢٠:١٨اعددا، 
٧٧٨ ‐ masadan  
٧٧٩ ‐ marisa  



  ١٤٣  

تيگران پس از آن بيش از سه سال زندگي نكرد و بعد از سي        .  اسكان دهد  780اريسا را در شهر شاميرام    م
  }107{.و سه سال پادشاهي وفات كرد
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   با شكستجنگ ديگر ارمنيان با روميان
  782 و بنديديوس781سيلون

  
 وفاداري خويش   784، سزار و سينكليتوس   783 عازم مي گردد و در برابر آنتونيوس        به روم  هيرودس
  گمارده شده اسهبد بنديديوس     بازگو مي شود و از طرف آنتونيوس بعنوان پادشاه يهوديه          را به روميان  

 او بـه سـوريه    .  را براندازد  اه روميان به معاونت خود مي گيرد تا با ارمنيان جنگيده آنتيگونوس           را با سپ  
 با ارمنيان مقابلـه      را باقي مي گذارد تا در حوالي فرات         را متواري نموده سيلون    مي رسد و سپاه ارمني    

امـا  .  مي شـود    را بقتل مي رساند اما خود براي جنگ با آنتيگونوس رهسپار اورشليم            مايد و پاكاروس  ن
 كمك دريافت مي كنند و بر سيلون حمله كرده پس از كشتارهاي بيشمار او                هم از پارسيان   ارمنيان باز 

  .785ديكي بنديديوس عقب مي رانندرا تعقيب و به نز
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  بر”  چگونه شخصااينكه آنتونيوس

   را متصرف مي گرددسپاه ارمن تاخته شهر شامشاد
  

خبـر  } 109{پس از رسيدن به شامشاد    . با تمام سپاهيان راهي مي شود     ”  خشم زده شخصا   آنتونيوس
 را براي جنگ با آنتيگـون  786 را دريافت مي كند آنگاه شهر را تصرف و سوسيوس      ر گذشت تيگران  د

او .  باقي مي گذارد و خود براي گذراندن زمستان راهي مصر مي شود به معاونت هيرودسدر اورشليم 
 بـود بـراي رسـيدن بـه          ملكه مـصريان    و غرق در عشق كلئوپاترا     زن باز كه مملو از شهوت و يك مرد        

                                                           
 و بـه   و فلـسطين  به سوريه پارسي‐لشكركشي سپاه ارمني  .  مورد نظر است   وان، در اين جا شهر       يا سميراميس   شاميرام ‐ ٧٨٠

در نزد  . صورت گرفته اند  .) م. پ ٥٥‐٣٤( دوم پادشاه ارمنستان      و جز اينها در زمان آرتاوازد       به ارمنستان  اسارت آوردن يهوديان  
  .).گ. ا(.  داده و از عزت و جالل توصيفي او برخوردار گشته است آرتاوازد دوم جاي خود را به تيگرانخورني
٧٨١ ‐ Silonارمني ، sighon  
٧٨٢ ‐ Bendidios  
٧٨٣ ‐ antonios گ. ا. (پسر عم و سردار سزار.) م.پ٣٠.  ف‐٨٣. و(، از نجباي رم.(.  
٧٨٤ ‐ sinklitosا. ( استي روم در اينجا مجلس سنامنظور خورني.  است  به معني مجلس، مجمع و شورا، يك واژه يوناني .
  .).گ
  .).گ. ا. (رخ داده اند. م.پ٣٧ اين رويدادها در سال ‐ ٧٨٥
٧٨٦ ‐ Sosiusبه ارمني ، sovsios) .گ. ا.(.  



  ١٤٤  

 ديـونيس و نـوه كلئوپـاتراي بطلميوسـي نيـز محبـوب              اين كلئوپاترا دختـر بطلميـوس     . آنجا مي شتابد  
او اجنـگ   . به سوسيوس توصيه مي كرد    ” هيرودس بود؛ بدين علت نيز آنتونيوس، هيرودس را شديدا        

 و   را مـي كـشد و هيـرودس را بـر تمـامي يهوديـه               دالورانه اورشليم را بتصرف در اورده آنتيگونـوس       
  .787جليليه پادشاه مي گرداند
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   ودر باره پادشاهي آرتاوازد
  جنگ در برابر روميان

  
وي بـرادران و خـواهرانش را در نـواحي          .  پادشـاهي مـي كـرد       بر ارمنـستان    پسر تيگران  آرتاوازد

 اسكان مي دهد و روستاهاي سلطنتي موجود در اين نواحي را توام با درآمد               789 و آربراني  788آغيويت
 واقـع بودنـد،     790 ارزاق جداگانه ميراث آنان نموده براي خويشاوندانشان نيز كه در طرف هاشتيانك            و

چنين مقدر مي سازد تا آنان گرامي تر و شاهزادگان واالتري نسبت به ديگر اشـكانيان شـناخته شـوند،             
  .  پادشاه زندگي نكنند محل اقامتتنها مقرر مي دارد كه آنان در آيرارات

ليكن دالوري و شجاعت ديگري از خويش نشان نداد بلكه خود را تسليم عـيش و نـوش نمـوده در                     
جاهاي باتالقي، نيزارها، صخره ها سياحت مي كرد و خرها و خوك هاي وحشي را تعقيب مي نمود و                  

خويش بود و زباله داني ها را       با بي اعتنايي به دانش و دالوري و يادگاران نيك تنها نوكر و برده شكم                
او در حالي كه بعلت سستي و تنبلي و شكم پرسـتي از طـرف سـپاهيانش مـورد                  . 791بزرگ تر مي كرد   

را از چـنگش درمـي آورد، بـا     ) ميـانرودان ( بين النهـرين     مالمت قرار مي گيرد، بويژه آنكه آنتونيوس      
 و   همـراه سـاكنان كـوه قفقـاز        ، ده ها هزار نفر را در اسـتان آترپاتكـان          خشم و غضب دستور مي دهد     

 را مـورد  آلبانيائيان و گرجيان به خدمت سپاه بگيرند، آنگاه عازم بين النهرين مي گردد تا سپاه روميان              
  .  تعقيب قرار دهد

   
                                                           

٧٨٧ ‐ Galileeارمني ، galilia) .گ. ا.(.  
٧٨٨ ‐ aghiovit’      بنـام ايـن ناحيـه درياچـه را     .  بزرگ، در ساحل شمالي درياچه وان   ، ناحيه اي در استان توروبران ارمنستان

  .).گ. ا. (نيز ناميده اند” )شور(درياچه آغي “
٧٨٩ ‐ ar’beran(i)  واقع در سمت شمال شـرق درياچـه وان، نيـز شـامل     .  بزرگ، ارمنستان ناحيه اي در استان واسپوراكان

  .).گ. ا. ( بودتس، اين ناحيه همسايه آغيويتجزاير ليم و كتو
٧٩٠ ‐ hasht’ankگ. ا. ( چهارم يكي از نواحي استان هايك.(.   
نـابع  مطـابق م  .  بيان مي شوند با واقعيت هاي تاريخ همسويي ندارنـد           دوم كه توسط خورني     اين مشخصه هاي آرتاوازد    ‐ ٧٩١

. ا. ( و رومي وي يكي از دانا ترين و باسواد ترين شخصيت ها، سياستمداري زبده و چهره نظامي برجسته بشمار مي رفتيوناني
  .).گ



  ١٤٥  
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   توسط آنتونيوسدستگيري آرتاوازد

  
 به مادر بزرگش وارد      كه از آزارها و شكنجه هايي كه تيگران         بويژه با تشويق كلئوپاترا    آنتونيوس

ارمنيـان بلكـه    او نه تنهـا بـراي       . ساخته بود هواي انتقام جويي داشت، همچون شير، وحشيانه مي غريد          
از . براي بسياري از پادشاهان ديگر نيز پيام آور مرگ بود تا بتوانـد حكومتهـاي آنـان را بچنـگ آورد              

اين رو آنتونيوس پادشاه چندي را به كشتن مي دهد و حكومت آنان را به كلئوپـاترا مـي سـپارد بجـز                       
به همراه سـپاهيان بـر      .  بودند 794د آزاد  و بطور كلي آنان را كه در حوالي رو         793 و سيدون  792تيوروس
منهـزم و پادشـاه آنـان را دسـتگير مـي            ”  مي تازد؛ از بين النهرين گذشته سپاه ارمن را شديدا          آرتاوازد

با مراجعت به مصر، آرتاوازد پسر تيگران و نيز بسياري غنايم جنگي را بـه كلئوپـاترا هديـه مـي                     . كند
  . }110{كند
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  در باره پادشاهي آرشام؛ براي نخستين بار
  ؛خراجگزار شدن جزئي ارمنيان به روميان

   و زياني كه به سبب شدن هيركانوسآزاد
   مي رسدوي به قوم باگراتوني

  
 بفرمـان او  ي وي بـود، سـپاهيان ارمنـي       سـال پادشـاه    796 كه بيستمين  795در آخرين سال عمر آرشز    

 بـود، برخـود پادشـاه        و پـدر آبگـار     ، بـرادر تيگـران    را كـه فرزنـد آرتاشـس      } 111{آرجام يا آرشـام   
يده اند، مانند برخي از افراد عادت بـه داشـتن            نام 797  اين آرشام را مانوا    برخي از آشوريان  . گردانيدند

  .800 و يا تيتوس هوستوس799 يا تيتوس آنتونيوس798 آگريپياسدو نام دارند مانند هيرودس

                                                           
٧٩٢ ‐ t’yurosگ. ا. ( يا تير.(.  
٧٩٣ ‐ Sidon  
٧٩٤ ‐ azat’گ. ا. ( رودي در جنوب تير و سيدون.(.  
٧٩٥ ‐ arshezگ. ا. ( يا آرتاشس.(.  
بيـست و   “ بـه    ، تامـسون  )١٩٩٠ايـروان   (” بيست و يكمين سـال    “و يا   ) ١٩٦٨ايروان،  (” بيستمين سال “  به     مالخاسيان ‐ ٧٩٦

  .).گ. ا. (ر، بيستمين سال قيد شده استسال  معتقد مي باشند، در متن اصل گرابا” بيست و يكمين“ به و نعلبنديان” چهارمين
٧٩٧ ‐ manova  
٧٩٨ ‐ Herod Agrippa) گ. ا) ( آگرايپايهيرودس.(.  
٧٩٩ ‐ Titus Antony) گ. ا) ( آنتونيوستيتوس.(.  
٨٠٠ ‐ Titus Justus) گ. ا). ( ژوستوستيتوس.(.  



  ١٤٦  

 باقي گذارد كـه     801 را براي فرزندش آرشاوير    زيرا آرشز در اين سال درگذشت و پادشاهي پارس        
 آرشام را ياري دهـد، لـذا        پسري بسيار كوتاه قامت بود و كسي نبود كه بتواند در رويارويي با روميان             

 پيمان صلحي با آنان منعقـد مـي سـازد و در ضـمن بـا اسـتفاده از نـواحي بـين                        آرشام توسط هيرودس  
اين آغازي براي خراجگزاري جزئي ارمنيان بـه روميـان          .  به آنان ماليات مي پردازد     النهرين و قيصريه  

  .  گرديد
 تاجگـذار بـود، زيـرا او        803 گرديـد كـه يـك اسـبد        802در اين زمان، خشم آرشام متوجـه ينـانوس        

 بـه اسـارت در آمـده     در زمان تيگـران  رشتوني را كه توسط بارزاپران   كاهن اعظم يهوديان   هيركانوس
قـول داده يكـصد   ) هيركـانوس (ينانوس در نزد پادشاه چنين استدالل مـي كنـد كـه     .  ساخت بود، ازاد 
لـذا آرشـام بـه او       . هـايي خـويش بپـردازد      را كه اميد به دريافت آن دارد، حاضر است براي  ر            كانكار

 نزد هيركانوس مي كند      نام داشت راهي يهوديه    804وي يكي از برادرانش را كه سنكيا      . مهلتي مي دهد  
 ،فرستاده ينانوس رهسپار مي شود و چنين در مي يابد كه هيرودس       . تا او براي رهايي اش پول بپردازد      

اينكه هنگامي كه مهلت داده شـده بپايـان         . هيركانوس را كشته است تا بر عليه پادشاهيش خيانت نكند         
آرشـام بـر وي غـضب مـي بـرد و از مقـام                 مي رسد و ينانوس پول رهايي هيركانوس را نمي پـردازد،          

  .محروم مي سازد و فرمان مي دهد به زندانش اندازند
:  در قبال وي نزد پادشاه سـخن چينـي نمـوده مـي گويـد            واي قوم گنوني   پيش 805در اين زمان زورا   

  كوشيد بر عليه تو بشورد و با من چنين مشورت مي كرد كه از هيـرودس                پادشاها، بدانيد كه ينانوس   «
 مـا را بپـذيرد و در كـشور اصـلي مـان ميراثـي                 بخواهيم در اين مورد قسم ياد كند كـه         پادشاه يهوديه 

مـن بـا او   . نصيب ما كند، زيرا ما در اين كشور متحمل زجرهاي بي سابقه گشتيم و بـي حرمـت شـديم      
چرا خود را با داستان هاي كهن و افسانه هاي پير شده فريب مي دهيم و خود را                 : موافقت نكرده گفتم  
 كاهن اعظم را به همان منظـور نـزد هيـرودس    806هيركانوساو از من نااميد شده    . فلسطيني مي شماريم  

 نـداري وي از نيـت پيمـان         ليكن اي پادشاه اگر او را بـاز       . فرستاد ولي از هيرودس نيز بيشتر نااميد شد       
پادشاه آرشـام ايـن سـخن چينـي را بـاور نمـود و امـر كـرد              . »شكنانه خويش صرف نظر نخواهد كرد     

 بكلـي   وس را تحت انواع شكنجه ها قرار دهند و آخرين تصميم نيز چنين بود؛ يـا از مـذهب يهـود                    نيان
برگردند و با تعظيم در برابر آفتاب بتان پادشاه را بپرستند و پادشاه آن را باور نموده مقام سابق را بـاز                      

يكـي از خويـشاوندان او را بنـام         و  . پس دهد و يا از چوبه دار آويـزان شـوند و نـسل او نـابود گـردد                  

                                                           
٨٠١ ‐ arshavir  
٨٠٢ ‐ yenanos يا enanos  
  .).گ. ا). (گونه ارمني ( اسب بد يا آسپت‐ ٨٠٣
٨٠٤ ‐ senekia  
٨٠٥ ‐ zora  
٨٠٦ ‐ Hyrcanus  



  ١٤٧  

 را به محل اعـدام مـي        809 و آزاريا  808 در برابر چشمانش مي كشد وقتي كه فرزندان او ساپاتيا          807ساريا
بردند وي به سبب ترس از به قتل رسيدن اوالدش و در پي التماس زنان، فرمان پادشاه را همراه با تمام                     

اعتمـاد نمـي    ” ليكن پادشاه به او كامال    . ومش اجرا كرده از مقام و منزلت پيشين برخوردار مي گردد          ق
 فرستاده كشور را بدو مي سپارد تنهـا بـراي اينكـه وي را از بـين النهـرين                    كند بلكه وي را به ارمنستان     

  .دور نمايد
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   و فرمانبرداري اجبارياختالف آرشام با هيركانوس

  
زيـرا هيـرودس   .  و پادشاه ما آرشام اختالفـي بـروز كـرد    پادشاه يهوديهپس از آن، ميان هيرودس 

 تـا دمـشق و بنـاي عمـارات متعـددي در          پس از دالوري هاي بسيار مصمم بـه انجـام اصـالحاتي از روم             
او كارگران ساده فراواني از آرشام خواست تا كوچـه هـاي شـهر انطاكيـه                . بسياري از شهرها مي شود    

آرشام نمي پـذيرد و سـپاهي       .  را كه در اثر كثافات و لجن غير قابل عبور گشته بودند پر نمايند              سوريه
كند تـا   براي مقابله با هيرودس گرد مي آورد و نمايندگاني را به روم گسيل داشته از قيصر تقاضا مي                   

اما قيصر نه تنهـا آرشـام را از حكومـت هيـرودس             . حكومت هيرودس را تحت فرمان خود نگاه ندارد       
  .  را نيز بدو مي سپارد810 نمي كند كه تمام آسياي صغيرآزاد

ا تحت خدمت خويش در آورده پـدر زن   ر ده هنگ از اهالي كاالتيا و پونتدر آن زمان هيرودس 
 يعنـي از نـسل       بود و از طرف مـادر از نـژاد پادشـاهي مـاد             812 را كه فرزند تيمون    811پسرش آلكساندر 

ام بـا   آرشـ .  گمـارد   بشمار مي رفت، بعنوان پادشاه مطيع خـود در آسـياي صـغير             813 ويشتاسپ داريوش
از هيرودس بعنوان ارباب خود فرمانبرداري كرد و كارگران در خواستي را در ” مشاهده اين امر كامال 
 و با   814توسط آنان كوچه هاي شهر انطاكيه را در ازاي بيست وتاوان          ) هيرودس(اختيار وي گذاشت و     

                                                           
٨٠٧ ‐ saria  
٨٠٨ ‐ sapatia  
٨٠٩ ‐azaria  
و كـشورهاي واقـع در    را بكار مي برد كه در نزد نويسندگان باستان به كليه سرزمين هـا           mijerk’rayk واژه    خورني ‐ ٨١٠

  .).گ. ا. ( اتالق مي شده استآسياي صغير
  .).گ. ا . ( يا اسكندر‐ ٨١١
٨١٢ ‐ t’imon  
 آن را هيـستاسپس  يونانيـان .  معادل گشتاسب، در اوستا نيز بصورت ويشتاسپ به معني دارنده اسبهاي زياد آمـده اسـت    ‐ ٨١٣

Hystaspesگ. ا. ( بزرگ هخامنشي استنام پدر داريوش.  نوشته اند .(.  
٨١٤ ‐ ve’t’avan   معادل stade   يا statium   جمع  ( انگليسيstadia (       باسـتان   به معني ميدان، ورزشگاه و نيز در يونان 

 تا  ٤٩٢ت و در آسيا يك سيزدهم فرسنگ يعني          فو ٨/٦٣٠در مسابقات المپيك    ) متر١٨٥( فوت انگليسي    ٦٠٧واحد درازا حدود    
  .). گ. ا. ( مي دانستند  فوت،٧٨٣



  ١٤٨  

اني عبـور  تخته سنگ هاي سفيد مرمري سنگ فرش نمود تا آب سيالب ها از اين سنگ فـرش بـه آسـ                    
  .آرشام پس از بيست سال پادشاهي درگذشت. كرده به شهر آسيبي وارد نسازد
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  ؛ و خراجگزاري ارمنيان به روميانپادشاهي آبگار
   و كشتن برادر زاده اش هوسپجنگ در برابر سپاهيان هيرودس

  
ايـن  .  پادشـاهي مـي كنـد       پادشاه پارس  815 بيستمين سال فرمانروايي آرشاوير     پسر آرشام در   آبگار

 و  را يونانيـان  ) كلمـات (ايـن   .  بـود  816”مـرد دانـا   “آبگار بعلت تواضع و دانايي بسيار و سنش ملقب به           
در سـال دوم پادشـاهي او كليـه         . و را آبگـاروس ناميدنـد      بوضوح نتوانستند تلفظ كنند، لذا ا      آسوريان

 قيـصر   817 آمـده اسـت     گرديـد و چنانكـه در انجيـل لوقـا          خراجگـزار روميـان   ”  كامال نواحي ارمنستان 
راين كـارگزاراني بـه     بنـاب .  فرماني براي انجـام سرشـماري در سرتاسـر گيتـي صـادر نمـود               آگوستوس

 را همراه خود آورده در تمـامي پرستـشگاه هـا برپـا              ارمنستان فرستاده شدند و تنديس قيصر آگوست      
  . زاده شد مسيح ما، فرزند خدا، عيسيدر اين زمان ناجي. ساختند

 اختالف بروز نمود؛ زيرا هيرودس دسـتور داد تـا تمثـالش را     هيرودس ودر اين روزها ميان آبگار 
در پرستشگاه هاي ارمن كنار تمثال قيصر قرار دهند ولي وقتي كه آبگار آن را نپذيرفت، هيرودس در         

 او سپاهيان تركيايي و ژرمن را براي تاخت و تاز به كشور و پـارس              . برابر او دست به دسيسه چيني زد      
ليكن آبگار موفقت نكـرده اظهـار مـي دارد،          . گسيل داشته فرمان مي دهد از كشور آبگار عبور نمايند         

هيرودس رنج مي بـرد ولـي      . فرمان قيصر چنين است كه سپاه بايد از طريق بيابان به كشور پارس برود             
 نقـل مـي كنـد، بعلـت         وسـپوس نمي تواند كاري از پيش ببرد و يا گرفتاري به انواع دردها، چنانكـه ه              

لـذا بـرادر زاده اش هوسـپ را كـه           .  كرم ها سراسر بدنش را فـرا مـي گيرنـد           گستاخي در برابر مسيح   
وي بـا همراهـي   . مـي فرسـتد  ) به مقابله آبگار( بود818زن برادرش پرور” دخترش را به وي داده و قبال   

او .  اردوگاه سپاه آبگار با وي روبـرو مـي گـردد           819 و در بوگنان   سپاهي گران به بين النهرين مي رسد      

                                                           
٨١٥ ‐ arshavirگ. ا. ( بكار برده است چهارم و پنجم اشكاني براي فرهاد لقبي است كه خورني يا آرشاوير.(.  
 مـي   abgar و   avgayr در نتيجـه آن را       avag-ayr ريشه اين نـام را بـصرورت آواگ آيـر            خورني. ”مردبزرگ“ يا   ‐ ٨١٦

  .).گ. ا. (شناسد
  .).گ. ا. (باب دوم، آيه يكم) عهد جديد كتاب مقدس ( انجيل لوقا‐ ٨١٧
٨١٨ ‐  perur  
٨١٩ ‐ bugran  



  ١٤٩  

در همان زمان نيز هيـرودس درمـي گـذرد و           . در جنگ كشته مي شود و سپاهيانش متواري مي گردند         
  . بر مي گزيند را به رياست ملت يهود821 پسر او آرگغايوس820آگوستوس
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   ما822 و يادداشتي كوتاه در باره خانواده روشنگربناي شهر ادسا
  

.  بـه پادشـاهي رسـيد       بـه جـاي وي بـر روميـان         823 در گذشت و تيبـر     پس از چند روز، آگوستوس    
 را بعلـت جنـگ       به روم  گار و آب  گرمانيكوس نيز قيصر گشته شاهزادگان گسيل يافته از سوي آرشاوير         

ايـن رويـداد    .  را كشتند، مورد بي احترامـي قـرار مـي دهـد            آنان كه در حين آن برادر زاده هيرودس       
در اين زمـان در محلـي كـه پيـشتر هنـگ      . آبگار را بر مي انگيزد و او آماده شورش و جنگ مي شود  

 محافظت مي كرد، به بناي شهري مي پردازد كه 824 را در برابر كاسيوسر آنجا گذرگاه فرات    د ارمني
چنين متن هاي    هم 828 و تاراتا  827، باتنيكاغ 826، بعل 825آنگاه دربار و بتانش، نابوگ    .  ناميده مي شود   ادسا

  .  منتقل مي سازد829آموزشگاه پرستشگاه ها و بطور كلي ديوان هاي پادشاهان را به آنجا
                                                           

. م.پ٢٧ (امپراتـور روم  .) م١٤. ف. م. پ ٦٣. و(معـرب آن اغـسطس      ] Augustus)[آگوسـتوس ( گايوس اكتاويـانوس     ‐ ٨٢٠
  .).گ. ا.). (م١٤–

٨٢١ ‐ Archelaus  
  .).گ. ا. (ود ب بنيانگذار كليساي ارمني بكار رفته است كه لقب گريگورlusavorich” لوساوريچ“در مقابل ” روشنگر “‐ ٨٢٢
امپراتـور  .) م٣٧.  ف ‐.م.پ٤٢. و ( پسر ليوي و پسر خوانده آگوسـتوس       دومين امپراتور روم  ) Tiverius( اول    تيبريوس ‐ ٨٢٣

  .).گ. ا. (م١٤بسال 
 كرد مـشاور     و در سفر جنگيي كه كراسوس ضد پارتيان        از خانواده نجبا و قديمي بود     .) م. پ ٤٢. ف( باستان  از رجال روم   ‐ ٨٢٤

 با تنظيم عقب نشيني ماهرانه توانست        و سردار او سورنا شكست خورد كاسيوس       چون كراسوس از اُُرد اول پادشاه ايران      . او بود 
  .).گ. ا.). (م. پ٥٤(بقاياي قشون روم را نجات دهد و شهرتي كسب كند 

٨٢٥ ‐ nabog  
٨٢٦ ‐ bel  
٨٢٧ ‐ batnikagh  
٨٢٨ ‐ tarata  
، تازي ُرها Urhay، آسوري Yedesia ، ارمنيEdessus، التين Edesseفرانسه ( يا ادس (Esessa)  شهر ادسا‐ ٨٢٩

سلوكوس يكـم نيكـاتور آن را   . م. پ٣٠٣ بود كه بسال Orron، نام كهن آن اُرون     شهري در شمال غربي ميانرودان    ) يا الرها 
پايتخـت پادشـاهي اسـرونيه      . م٢١٦تـا   . م. پ ٣١٢در سـالهاي    .  سازي نموده به مناسبت شهري در مقدونيه ادسا نام نهـاد           باز
 را خلع نموده اين شهر را جزو تـصرفات          آخرين پادشاه اسروين، آبگار   ) Caracalla( قيصر كاراكاال    ٢١٦بسال  . بود) اسروين(
  



  ١٥٠  

اينكه اگر چه آنچه    .  پادشاهي مي كند    بر پارسيان   درگذشته  پسرش آرتاشس    پس از اين، آرشاوير   
 زمان است و نه متناسب تاريخ، اما از آنجـا كـه بانيـان آئـين ملـت                   را كه نقل خواهيم كرد نه به ترتيب       

ارمن اخالف پادشاه آرشاوير و خويشان فرزند او آرتاشس هستند، لذا بـه گرامـي داشـت نجابـت ايـن                    
مردمان سخن خود را آغاز مي كنيم و از پيش، آنان را در اين كتاب در كنار آرتاشس ذكر مي نمـاييم     

 آنگـاه زمـان آمـدن پدرانـشان را بـه ارمنـستان      . كه هم نژاد اين مرد دالور هـستند  تا خوانندگان بدانند    
 از آنـان برخاسـت و       832 قديس ، كه گريگور  831 و ورنيان  830يادآور خواهيم شد كه عبارتند از كارنيان      

  . و در حين تاريخ به زمان آن پادشاه خواهيم رسيد كه ايشان را پذيرفت833ساراكانهمچين خاندان كام
ــا ايــن حــال، قــصد شــورش آبگــار  ــارس ب ــرا در پادشــاهي پ ــد، زي ــان  قــرين موفقيــت نگردي  مي

ا آنان را به سـازش و آرامـش   خويشاوندانش اختالف بروز نمود، لذا سپاهي گردآورد و به آنجا رفت ت      
  .وادارد
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   بر به شرق و پادشاه كردن آرتاشسعزيمت آبگار

  را به نظم ) آرتاشس(، و اينكه چگونه برادراناو  پارسيان
  ستند ما و خويشانش از دودمان آنان هواداشت كه روشنگر

  
 حكـم مـي رانـد و         بـر پارسـيان     فرزنـد آرشـاوير     به شرق رفت و مشاهده نمود كه آرتاشس        آبگار

برادرانش با وي در ستيزند، زيرا او مي خواست بطور موروثي بر آنها شاهي كند اما ايشان قبول نمـي                    
آنان را محاصره نموده تهديـد بـه مـرگ مـي كـرد و بـدين علـت دو دسـتگي و                       لذا آرتاشس   . كردند

زيرا پادشاه آرشاوير، سه پـسر و يـك    . اختالف بزرگي ميان سپاه و ساير خويشاوندان بروز نموده بود         
نـام   834، امـا خواهرشـان كـه كوشـم        ، سوم سورن  دختر داشت، يكي همين پادشاه آرتاشس، دوم كارن       

  . بود كه از جانب پدر او به اين سمت گماشته شده بودداشت همسر سردار آريائيان
                                                                                                                                        

. اين شهر مهد تمدن و علم و فرهنگ بـود    .  اين شهر به ايران داده شد       و روم   ميان ايران  ٣٦٣مطابق پيمان سال    . خود در آورد  
ر بودند شهردار را از ميان ارمنيـان  ارمني نشين بوده حكام بيزانسي و سپس سلجوقي مجبو” به گواهي ابن االثير اين شهر كال     

   .).  گ. ا. ( عثمانيان در آمده است١٦٣٧و از سال ) ١٥١٢(، ايرانيان .)م١٣٩١(اين شهر بعدها بتصرف تيمور لنگ . برگزينند
  .).گ. ا(.  در روزگار اشكانيان و ساسانيان بودند يكي از هفت خاندان نامي ايران كارنيان‐ ٨٣٠
. به معنـي دليـر و پهلـوان و توانـا گرفتـه شـده اسـت                ) ، سوره در پهلوي  (Thura از ريشه اوستاي     Suren نام سورن  ‐ ٨٣١

. ا. (اشـت  بودند كه در دوران اشكانيان بزرگ آن خاندان تاج بر سر پادشـاه مـي گذ                 يكي از هفت خانواده بزرگ ايران      سورنيان
   .).گ
  .).گ. ا. (بنيانگذار رسمي كليساي ارمني) لوساوريچ ( روشنگر گريگور‐ ٨٣٢
 سوار  ٦٠٠ايشان  .  هستند ٥٣ه   صاحب گا   خورني در گاهنامه .). م٨ تا   ٣سده هاي   ( باستان    خاندان ناخاراري در ارمنستان    ‐ ٨٣٣

.  بزرگ به آنان داده بـود كه تيرداد) آرشارونيك( و يراسخادزور بود     مقر آنان نواحي شيراك   .  قرار مي دادند   در اختيار سپاه ارمني   
  .). گ. ا(

٨٣٤ ‐ k’oshm  



  ١٥١  

چنانكـه مقـرر   .  آنان را به آشتي و سازش قانع نموده اين نظم را ميان همگان برقرار مي سازد    آبگار
 اما برادرانش به مناسـبت شـهر و كـشور بـزرگ و               همراه پسرانش پادشاهي مي كند     شده بود آرتاشس  

همچنين خويشان اصـلي پادشـاهي      835پرميوه شان پهلَو ناميده مي شوند و در ميان كليه اشراف و اعيان            
با قسم پيماني ميان آنان برقـرار مـي   ) آبگار(گرامي ترين و اولي ترين مقام را بدست مي آورند و نيز            

 خانواده آرتاشس باقي نمانند پادشاهي به ايشان منتقـل مـي شـود و               سازد مبني بر اينكه اگر مرداني از      
 و خواهرشان را بـه      ، پهلو سورن  خارج از خاندان پادشاهي او آنان را به سه خاندان بنام هاي پهلو كارن             

  .مناسبت مقام شوهرش پهلو اسپهبد، تقسيم نمود
  از نـژاد پهلـو كـارن    و خـانواده كامـساراكان   از نسل پهلو سـورن     قديس و مي گويند كه گريگور    

هستند و اما مطالب مربوط به عزيمت آنان به كشورمان را به جاي خود نقـل خـواهيم كـرد، در اينجـا                       
  ياد مي كنيم تا بشناسي كه اين قوم بزرگ براستي از خون واغارشـاك              ايشان را تنها در كنار آرتاشس     

  . بزرگ برادر واغارشاكهستند يعني نسل آرشاك
  . مي گردد با چنين نظم و ترتيبي پيمان را بر مي دارد و بيمار و دچار امراض سخت بازآبگار
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   836 از شرق و كمك به آرتزگشت آبگاربا
   والي بخش هاي چهارگانهدر جنگ بر عليه هيرودس

  
 چنين شـنيد كـه بـه وي مـشكوك هـستند              از شرق مراجعت نمود، در باره روميان       آنگاه كه آبگار  

لذا براي كـارگزاران روميـان علـت مـسافرتش را بـه             . ا سپاهي فراهم كند   مبني بر اينكه به شرق رفته ت      
.  و برادران وي منعقد شده بـود، فرسـتاد          بر نوشت و قراردادي را نيز كه ميان آرتاشس         سرزمين پارس 

 والـي بخـش هـاي       ، هيـرودس  837ليكن ايشان باور نكردند بـويژه آنكـه دشـمنان آبگـار يعنـي پـيالتس               
 آبگار نيز به شهرش ادسـا     .  در مورد وي سخن چيني مي كردند       840 و فيليپوس  839، ليوسانيا 838چهارگانه

 841 آرزرونـي  هم پيمان گرديد و توسط شخصي بنام خسرن       } 112{ پادشاه پاترا  عزيمت نموده با آرت   
                                                           

  .).گ. ا. ( آمده است ارمنيnakharar اين واژه در برابر ‐ ٨٣٥
٨٣٦ ‐ aret’  
 گرديد و چند سال پيش و پس از تـصليب            حاكم يهوديه  از جانب روميان  . م٢٩در سال   ) pilate يا   pilatos( پيالتس   ‐ ٨٣٧

نيز رجوع شـود  .  را به بهود تسليم كرد كه عيسي مسيح  وي بسيار ظالم و سخت دل بود و همسو بود           .  حكومت مي كرد   عيسي
  .).گ. ا. ( باب سوم آيه يكمبه انجيل لوقا

، آيـه يكـم،     ، باب سوم  بنا به انجيل لوقا   .) م. پ ٣٧ تا   ٤٧ (پادشاه يهوديه ) تيترارك( والي بخش هاي چهارگانه       هيرودس ‐ ٨٣٨
  .).گ. ا. (وي تيترارك جليل بود

  .).گ. ا. (، باب سوم، آيه يكم بصورت ليسانيوس تيترارك آبليه ليوسانيا مطابق انجيل لوقا‐ ٨٣٩
  .).گ. ا. ( باب سوم آيه يكمانجيل لوقا.  و تيترارك ايطوريه برادر هيرودس فيليپوس‐ ٨٤٠
٨٤١ ‐ khosren- ardse’runi  



  ١٥٢  

 را  زيرا نخست اينكه هيرودس دختر پادشاه ارت      . براي او سپاه كمكي فرستاد تا برابر هيرودس بجنگد        
 را در زمان حيات همسرش غصب       842اما هروديادا . به زني گرفته سپس با بي احترامي وي را رانده بود          

 مالمـت و سـرزنش مـي شـد و در نتيجـه              843كرده بود بدين علت هم اغلب توسط يحيي تعميد دهنـده          
آرت بخاطر بي حرمتي به دخترش با وي جنگيد و طي آن به كمك              . يحيي تعميد دهنده را بقتل رساند     

دالوران ارمن سپاه هيرودس گويي به حكم پرودرگار براي گرفتن انتقام مـرگ يحيـي تعميـد دهنـده                   
  .بشدت در هم كوبيده شد
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   844 نزد سابينوسدگان از سوي آبگارگسيل داشتن شاهزا
   را مي بينند ما مسيحو اينكه در زمان او آنان ناجي

   به مسيحيت از آنجا ناشي مي گردد و گرايش آبگار
  

 و  ، آشـوريان  ، فلسطينيان }113{صر بر فينيقيان   از سوي قي   845 پسر استورگه  در اين زمان سابينوس   
  بدشخ آغزنيك  847 ايهاب  دو تن از بزرگانش يعني مار      آبگار.  تعيين گرديد  846 بعنوان هزاربد  ميانرودان

 850 فرد وفادار نخـود را نـزد وي در شـهر بتكـوبين             849 و آنان  ي پيشواي طايفه آپاهون   848و شامشاگرام 
 و بـرادرانش را     فرستاد تا علت مسافرتش به شرق را توضيح دهد و پيمان منعقـد شـده ميـان آرتاشـس                  

} 114{851ايـشان آمدنـد و او را در الـوتراپليس         . نشان داده يـاري و پـشتياني او را درخواسـت نمايـد            
وي آنان را با مهرباني و احترام پذيرفت و به آبگار چنـين پاسـخ داد كـه در بـاره آن موضـوع                        . يافتند

  .از سوي قيصر نگران نباشد و تنها در پرداخت كامل ماليات ها بكوشد) مسافرت به شرق(

                                                           
٨٤٢ ‐ herovdiada  
  .).گ. ا). (John the Baptistبه انگليسي ( را در رودخانه اردن تعميد داد  كه عيسي از پيامبران يهود‐ ٨٤٣
٨٤٤ ‐ savinos)  التينSabinus.(  
٨٤٥ ‐ storge)  التينStorgius.(  
به معني فرمانده هزار سرباز، شاهزاده، حاكم، مقام دربارشاهي، رئيس امـور ماليـات              ) ’hazarap’et به ارمني ( هزاربد   ‐ ٨٤٦
مـي  ) هزاربـد  (hazarbad و در پارسي     hazahrapati باستان   ، پارسي hazarapat بصورت   اين واژه در زبان پهلوي    . ها

از القاب عالي محسوب مي گرديد و ” هزاربد“ باستاندر ايران.  نيز وارد شده است    و گرجي  ، آشوري باشد و در زبان هاي يوناني     
  .).گ. ا. (چنين ناميده مي شدند و هر يك هزار سرباز در اختيار داشتند)  هزار نفر١٠( ده نفر فرمانده سپاه جاويدان

٨٤٧ ‐ mar-ihab  
٨٤٨ ‐ shamshagram  
٨٤٩ ‐ anan  
٨٥٠ ‐ betkubin .   اخذ كرده است لذا نام اين شهر بايد      اين مطلب را از البوبنا      چون خورني  بنا به نظر تامسون betkubin 

  .).گ. ا( . استباشد كه شهري در فلسطين
  .).گ. ا). (yelevteroyp’olis )   Eleutheropolis به ارمني‐ ٨٥١



  ١٥٣  

 شـدند كـه آوازه معجـزاتش را     وارد اورشـليم   ما مـسيح   آنان در بازگشت از آنجا براي ديدار ناجي       
آبگار در شگفتي فـرو     .  نقل نمودند  شنيده بودند و خودشان نيز به راي العين مشاهده كرده براي آبگار           

اين قـدرت انـساني نيـست    “: معتقد گرديد كه او براستي فرزند خدا است و چنين گفت        ” رفت و كامال  
و چون . ”خدايي است، زيرا هيچ يك از انسانها نمي توانند مردگان را حيات ببخشند مگر خداوند          بلكه  

 بـه آنهـا گرفتـار شـده     بدنش پر از بيماري هاي سخت بود كه آن هم هفت سال پيش در سرزمين پارس            
لتماس خود را به قـرار      بود و امكان معالجه بدست انسان وجود نداشت، بنابراين در نامه اي خواهش و ا              

  .فرستاد) براي مسيح(زير 
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  852 به منجينامه آبگار

  
 ظاهر  كه در اورشليم به تو عيساي نيكوكار و منجي    853حاكم جهان } 115{ پسر آرشام  درود آبگار 

  .شدي
 بدست تو بدون دارو و ريشه گياهان انجام مي شود، شنيده ام، زيـرا               من در باره تو و معالجاتي كه      

چنانكه مي گويند تو به نابينايان بينايي، به چالقها توانايي راه رفـتن، جزاميـان را پـاكي مـي بخـشي و                       
ديوان و ارواح پليد را خارج نموده بطور كلي كساني را كه از امراض مزمن رنـج مـي برنـد شـفا مـي                         

آنگاه كه تمام اين مطالب را در باره ات شـنيدم يكـي از ايـن      . ردگان را زنده مي كني    دهي؛ همچنين م  
 يا تو خدايي و ازآسمان نازل شده اين كارها را انجام مي دهي و يا فرزنـد       -دو مطلب از فكرم گذشت    

ه بدين علت براي تو نامه اي نوشتم با اين التماس كه زحمتي كشيد            . خدا هستي كه آنرا انجام مي دهي      
 از تـو ناخوشـنودند و برآننـد تـرا           همچنين شنيدم كـه يهوديـان     . نزد من آيي و بيماري مرا شفا بخشي       

  .بيازارند ولي من شهري كوچك و زيبا دارم كه براي هردويمان كفايت مي كند
از مـشركان  “ق مي شود كـه      مطلب از اين كالم انجيل تصدي     .  بديدار او رفتند   نامه بران در اورشليم   

 بگويند بلكـه  بدين سبب شنوندگان جرات نكردند به عيسي . 854”مرداني بودند كه نزد وي آمده بودند      
 ما براي رفـتن در آن زمـان كـه    اما منجي.  و آندرياس گفتند و آنان به عيسي منتقل كردند به فيليپوس 

 دعوت كرده بود، متعهد نگرديد بلكه او را به نامه اي مفتخر ساخت كه بقرار زيـر نوشـته شـده                      آبگار
  .است

                                                           
  .).گ. ا. ( است مسيح لقب عيسي منجي‐ ٨٥٢
  به معني جهان براي استان هاي كشور و نيز  به معني سرزمين بـه كـار      ashkharh  در زمان هاي باستان واژه ارمني      ‐ ٨٥٣

  .).گ. ا. (مي رفت
»  بودند و از آن كسانيكه در عيد بجهت عيادت آمده بودند بعضي يوناني           «:  نوشته اي كه در انجيل آمده بدين قرار است         ‐ ٨٥٤

  .).گ. ا). (٢٠، آيه ١٢، باب انجيل يوحنا(



  ١٥٤  
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   حواري كه توماسپاسخ نامه آبگار

   نـگاشـتـيبــه فـرمــان مـنج
 زيرا در مورد من چنـين نوشـته انـد،    855آورده استخوشا بحال كسي كه مرا نديده و به من ايمان  

. كساني كه مرا مي بينند ايمان نمي آورند اما كساني كه نمي بينند ايمان مي آورند و زندگي مي كنند        
من در اينجا بايد تمام كارهايي را انجام دهم كه برايشان           . اما تو كه براي من نامه نوشتي تا نزد تو بيايم          

ه كه تمام آنها را انجام دهم به نزد او كه مرا فرستاد عروج خواهم كرد و آنگـاه                   آنگا. فرستاده شده ام  
كه عروج نمايم يكي از اين شاگردانم را نزد تو خواهم فرستاد تا دردهايـت را شـفا بخـشد و بـه تـو و                          

  .  يارانت زندگي عنايت نمايد
 اسـت همـراه      را كه تا امروز نيـز در ادسـا         ، اين نامه و تصوير واقعنماي منجي       چاپار آبگار  856آنان

  .خود آورد
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   و رونوشتهاي پنج نامه حواري در ادساموعظه تادئوس
  

 يكـي از هفتـاد      ، تـادئوس  )حـواري ( حواري، يكي از دوازده       ما، توماس  ولي پس از عروج منجي    
او به .  را شفا داده انجيل را موعظه كند فرستاد تا مطابق گفته خداوند ما آبگاررا به شهر ادسا) شاگرد(

 بـود و    مي گويند كه او از اصل بـاگراتوني       .  شاهزاده عبري اقامت گزيد    857اينجا آمد و در خانه توبيا     
  را همراه ساير خويشاوندانش انكار نكرد بلكه تا زمانيكـه بـه مـسيح              از آرشام دوري جسته مذهب يهود     

آبگـار ايـن را شـنيده    . او در سرتاسر شهر پيچيد) آمدن(و آوازه . ايمان آورد در همين آئين باقي ماند      
زماني كـه   . و بي درنگ او را فرا خواند      . » در باره اش نوشت    وي همان مردي است كه عيسي     «: گفت

تادئوس وارد شد آبگار بر رخسار او شبحي شگفت انگير ديد؛ از تخت برخاست و روي بر زمين نهاده                   
آبگـار از او  . وي را سجده نمود؛ همه شاهزادگان حاضر در شگفت شدند زيرا به اين شـبح پـي نبردنـد    

شاگرد عيساي مقدس هستي؟ كه قول داد بـه اينجـا بفرسـتد و آيـا مـي تـواني         ” اقعاآيا تو و  « : پرسيد
اگر به عيسي مسيح، فرزنـد خـدا، ايمـان آوري بـه             «: تادئوس در پاسخ گفت   » دردهايم را شفا بخشي؟   

من به او و پدرش ايمان آوردم، لذا اگر         «: آبگار به وي گفت   . »كليه آرزوهاي قلبي ات خواهي رسيد     
 عامل بازدارنده نبود مي خواستم سپاهيانم را برداشته و بيايم يهودياني را كـه او را بـه                   ميانپادشاهي رو 

  .»صليب كشيدند نابود سازم
                                                           

  .).گ. ا. (٣٠ آيه ٢٠ ، باب، يوحنا”خوشا به حال آنانكه نديده ايمان آوردند “‐ ٨٥٥
٨٥٦ -anan  
  .).گ.ا) . (t’ubia ) Tobias  ارمني‐ ٨٥٧



  ١٥٥  

دسـتش را بـر او نهـاده    .  با اين سخنان موعظه انجيل را براي  او و سراسر شهر آغـاز نمـود         تادئوس
 و صـاحب مقـام و       859مبـتال } 116{ حاكم شهر را كـه بـه پـداگرا           858وشفايش داد، به همين سان آبدي     

منزلت بزرگي در دربار شاه بود، معالجه نمود؛ و بطـور كلـي همـه بيمـاران و دردمنـدان شـهر را شـفا                         
درهـاي بتكـده هـا را بـستند و تـصاوير            .  و تمام شهر تعميد يافتند     و همگان ايمان آورده آبگار    . بخشيد

امـا ايمـان    . او هـيچكس را مجبـور نمـي كـرد ايمـان آورد            . انگاه و ستون را با ني پوشـانيدند       روي قرب 
  .آورندگان روز به روز فزوني مي يافتند

 ادسـا ) اسـقف ( نام را كه پرنيان باف و دستاردوز بـود بعنـوان             860 حواري شخصي آده   اما تادئوس 
 فرمـاني مـي گيـرد      نزد پادشاه باقي مي گذارد و نيز خود از آبگار          تقديس كرده وي را بجاي خود در      

 خـواهر زاده آبگـار كـه بـر كـشور و             861آنگاه نزد سـاناتروك   .  را بشنوند  كه همگان پيام انجيل مسيح    
راي قيـصر تيبرويـوس نوشـت       آبگار نيز موافقت نموده نامه اي ب      . سپاهيان ما گماشته شده بود مي آيد      

  :   كه بقرار زير است
  

  
  
   به تيبريوسنامه آبگار

  
  . درود مي فرستد قيصر روميان به سرور خود تيبريوس پادشاه ارمنستانآبگار

ز نظر آن اعليحضرت پنهان نمي مانـد ولـي بعنـوان دوسـت صـميمي                گرچه مي دانم كه هيچ چيز ا      
 را بجاي  تجمع نموده مسيح ساكن در مناطق فلسطينيانيهوديان. توسط نامه آگاهي بيشتري بتو مي دهم  

شـگفتي هـا، حتـي زنـده كـردن      نيكوكاري هاي بزرگي كه او در نزد آنان انجام داد يعني معجزه ها و      
بايد بداني كه اينهـا معجـزات يـك انـسان معمـولي             . مردگان بدون هيچگونه گناهي به صليب كشيدند      

زيرا زماني كه او را به صليب كـشيدند آفتـاب تـار شـد، زمـين لرزيـد و تكـان                      . نبوده بلكه الهي است   
و اكنون . بر بسياري ظاهر شدخورد و خودش نيز پس از سه روز كه از مرگش مي گذشت قيام نموده          

در همه جا نام او توسط شاگردانش معجزات بزرگي انجام مي دهد و بـراي خـود مـن بوضـوح نمايـان       
 شـدند الزم     كه مرتكـب آن كـار      اينكه از اين پس عاليجناب مي داند چه فرماني براي مردم يهود           . شد

  .سالمت باش.  تا مسيح را بعنوان خداي راستين سجده كننداست و بايد براي سرتاسر جهان نوشت

                                                           
٨٥٨ ‐ abdiu  
  .).گ.ا. ( بيماري نقرس‐ ٨٥٩
٨٦٠ ‐ adde  
٨٦١ ‐ sanat’ruk’)    شكل ايرانيsanatruk   التين ،Sinatruces .(  شاه ارمنـستان) اول  جانـشين تيـرداد   .) م١١٠ ‐٧٨ 
  .).گ.ا. (شكانيا



  ١٥٦  

  
   از سوي تيبريوسپاسخ نامه آبگار

  
 بـرايم   نامـه صـميمانه ات را     .  درود مـي فرسـتد      پادشـاه ارمنـستان     به آبگار   قيصر روميان  تيبريوس

از بـسياري شـنيده بـوديم امـا پيالتـوس           ” گر چه ما قبال   . بخاطر آن سپاسگزاري مان را بپذير     . خواندند
. براستي ما را از معجزات او مطلع ساخت و اينكه پس از قيام بسياري ايمان آوردند كـه او خـدا اسـت                      

كـه ميـان روميـان چنـين     لذا من نيز به انجام آنچه كه تو در فكر آن هستي راغب گـشتم ولـي از آنجـا     
مرسوم است، تنها فرمان پادشاه را براي پذيرش خدا كافي نمـي داننـد بلكـه او توسـط سـنا نيـز بايـد                         
آزمايش و بررسي گردد، لذا من اين امر را به سنا اظهار داشتم ولي سنا تقبيح كرد زيرا از ابتدا توسـط                   

 مطلوبـشان واقـع گـردد، او را خـدا           يـسي ولي ما فرمان داديـم تـا همـه آنانكـه ع           . او بررسي نشده بود   
امـا در بـاره رفتـار مـردم         . بشمارند، و آنان را كه از مسيحيان سخن چيني كنند تهديد به مرگ نموديم             

 كه گستاخانه وي را به صليب كشيدند بايد بگويم چنانكه در باره او مي شنوم نه سزاوار تـصليب                    يهود
 كه بر عليه من شوريده اند وقتي كه از جنگ اسپانيائيان. مستحق احترام و پرستش بودو نه مرگ بلكه 

اعمالـشان خـواهم    ) سـزاي   ( آنان رسيدگي خـواهم كـرد و بـه            داشته باشم به كار    فارغ شده وقت آزاد   
  .رساند
    

  
   مي نويسد به تيبريوس بار ديگر نامه ايآبگار

  
  .  درود مي فرستد قيصر روم به سرورش تيبريوس پادشاه ارمنستانآبگار

 اگـر از مـن نمـي رنجـي، ايـن          .  منزلتت را ديدم و از فرمان انديشيده تـو شـاد گـشتم             نامه در خور  
زيرا در نزد آنان سنجش خداوندي به قضاوت انساني سپرده مـي شـود؛              . كارسنا بسيار قابل انتقاد است    

نتيجـه مـي    (بنابراين پس از اين اگر خداوند مطلوب انسان نباشد، ديگر نمي تواند خدا باشد و از اينجا                  
اي پيالتـوس مـرد     ولي تو، سرورم، لطفي كـرده بجـ       . كه انسان بايد باعث بخشايش خداوند باشد      ) شود

 بفرست تا وي با بيحرمتي از اين مقام كه تو به وي ارزاني داشتي عزل گردد، زيـرا      ديگري به اورشليم  
سـالمت تـو را     .  بي گناه را بدون فرمان تو بـه صـليب كـشيد             را انجام داد و مسيح     او خواست يهوديان  

  . خواهانم
  
  



  ١٥٧  

  862 به نرسه آبگارنامه
  

  . درود مي فرستد به فرزندش نرسه پادشاه ارمنستانآبگار
 را از بند و زنجير رهانيده گناهش را بخشيدم، اگر مـي خـواهي               863نامه درود هايت را ديدم، پروز     

با پرداختن به نامه ات و اينكه نوشته بودي .  منصوب كن،  آنگونه كه ميل دارياو را به حكومت نينوا  
پزشكي نزد من بفرست كه آن معجزات را انجام مي داد و خدايي ديگر موعظـه مـي نمـود، خـدايي                   «

، بايد بگويم كه او پزشكي با دانش انساني نبود »واالتر از آب و آتش، تا او را ببينم و به او گوش كنم   
 فرستاده  بلكه شاگرد پرودگار آب و آتش بود و همانگونه كه بر او مقدر شده بود به نواحي ارمنستان                 

 فرستاده   نام از دوستان نزديك او به آنجا، به اطراف و اكناف سرزمين پارس             ولي شخصي سيمون  . شد
او تمـام امـراض را   .  از او خواهي شنيد864 چون پدرت آرتاشسشده است، او را جستجو و پيدا كن و     

  . شفا داده راه زندگي را نشان خواهد داد
  

   به آرتاشسنامه آبگار
  

  .  درود مي فرستد پادشاه پارس به برادرش آرتاشس پادشاه ارمنستانآبگار
 او را به صليب كشيدند، شنيده اي        ، فرزند خدا كه يهوديان     مسيح مي دانم كه اكنون در باره عيسي      

يكـي از  . و از مردگي و مرگ قيام نمود و شاگردانش رابه سراسر گيتي فرستاد تا به آموزش بپردازند             
اكنون او را بجوي و بيـاب زيـرا او كليـه            .  در قلمرو حكومت تو است      ارشد او به نام سيمون     شاگردان

تو به سخنان او ايمان     . بيماري ها و دردهاي شما را شفا خواهد بخشيد و راه زندگي را نشان خواهد داد               
واستار ايـن هـستم كـه شـما از        زيرا من خ  . بياور، تو و برادرانت و همه كساني كه فرمانبردار تو هستند          

  .حيث جسم خويشاوندان و نيز از لحاظ روان نيز نزديكان صميمي من باشيد
 هنوز پاسخ اين نامه ها را دريافـت نكـرده بـود كـه پـس از سـي و هـشت سـال پادشـاهي                           و آبگار 
  .درگذشت
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  در باره شهادت رسوالن ما
  

                                                           
٨٦٢ ‐ nerseh  
٨٦٣ ‐ peruz  
٨٦٤ ‐ art’ashes  



  ١٥٨  

 ناجگذاري مـي    865 به دو بخش تقسيم مي شود زيرا پسرش آنانون         ي ارمنستان ، پادشاه پس از آبگار  
.  در ارمنستان به پادشـاهي مـي رسـد         866 حكم مي راند و اما خواهر زاده اش ساناتروك         كند و در ادسا   

 رسـول بـه     ن عزيمـت تـادئوس    رويدادهاي زمان اين دو بيشتر توسط ديگران نوشـته شـده انـد همچـو              
، مـرگ رسـول و      ارمنستان، ايمان آوردن سـاناتروك و ارتـداد او در اثـر تـرس از ناخاراهـاي ارمنـي                  

 ناميده مي شود، شكافته شدن تخته سنگ و به هم       868 كه اكنون آرتاز   867همراهانش در ناحيه شاوارشان   
سبيدن آن پس از پذيرش بدن رسول، آنگاه بيرون آورده شدن پيكـر او توسـط شـاگردان و بخـاك                     چ

پديدار شـدن بقايـاي     ”  دختر پادشاه در نزديكي جاده و اخيرا       869سپاري در دشت و شهادت ساندوخت     
ديگران نقل شده است    چنانكه گفتيم تمام اينها پيش از ما توسط         . پيكرهاي آنان و انتقالشان به سنگالخ     
 شاگرد رسول را در ادسا      870همچنين پيش از ما ديگران قتل آده      . لذا تكرار مفصل آنها را مهم ندانستيم      

  .بدست پسر آبگار نقل كرده اند
بجاي پدرش به تخت پادشاهي نشست از اخـالق و رفتـار پـدري پيـروي                ) پسر آبگار (آنگاه كه او    

ا گشود و آيين شرك را پـذيرفت و مـردي نـزد آده فرسـتاد تـا از بـز ديهيمـي                       نكرد بلكه بتكده ها ر    
دستان من براي سـر     «پاسخ گرفت كه    . براي پدرش انجام مي داد    ” زربفت برايش تهيه كند چنانكه قبال     

ي از  بالفاصله بـه يكـ    ) پادشاه. (»، خداي زنده تعظيم نمي كند ديهيم نمي دوزند        ناسزاواري كه به مسيح   
او رفت و مشاهده نمود كه بر صـندلي روحـاني    . سربازانش دستور داد پاهاي او را با شمشير قطع كنند         

ايـن  . نشسته بود، آنگاه به ضرب شمشير ساقهايش را قطع كرد و دور انداخت و او در جـا جـان سـپرد                     
  .871دتوسط ديگر هم نقل شده بو” مقدار را برگزيديم و به اختصار ياد كرديم زيرا قبال

 جـان   873 رسول نيز موفق شدند كه در نزد مـا در شـهر آربـانوس              872و اما ارمنيان به وصال برتولما     
 رفت نمي توانم مطلب قطعي و حتمي بيان كنم كه چه كرد              كه به نزد پارسيان    او در باره سيمون   . سپرد

                                                           
٨٦٥ ‐ ananun بي نام“ به معني”.  
٨٦٦ ‐ sanat’ruk’به نظر آجاريان اين نام از .). م٦٨ تا ٣٨ ( پس از آبگار پادشاه ارمنستانSanatruk ايراني اخذ شده، نيز 

 آسـوري،   Sanatruq و   Sanatrug.) م.پ٧٠ تـا    ٢٧ ( يـازدهم پـارتي    ، اشـك  Sinatruces التين،   مقايسه شود با ؟؟؟؟؟   
Sanatruk      رسول و دختر خود ساندوخت از مسيحيت برگشت و تادئوس ساناتروك.  اول  تازي پادشاه بحرين از زمان اردشير  

  .).گ.ا( . است اول اشكانيو جانشين تيرداد. م١١٠‐٨٨در تاريخ مدون ارمنستان ساناتروك شاه ارمنستان در سالهاي . را كشت
٨٦٧ ‐ shavarshanگ.ا.( ناحيه اي در جنوب شرقي ارمنستان.(.  
٨٦٨ ‐ art’az    اكنون درحوالي شهر ماكو   .  در آنجا واقع است     باستان كه كليساي تادئوس    ب شرقي ارمنستان   ناحيه اي در جنو 

  .).گ.ا. ( مي باشدو خوي
٨٦٩ ‐ sandukht’ رسول روي آورد و بدست پدر بـت پرسـت خـود              بود كه به تعليم تادئوس     وي دختر پادشاه آبگار   .  ايراني

  .).گ.ا. (او نخستين شهيد زن محسوب مي شود و بنام او نمازخانه اي نيز وجود دارد. بقتل رسيد
٨٧٠ ‐ adde  
  .).گ.ا). (ر نويس زي١٧٥ ص تامسون( نام داشت manu مانو  فرزند آبگار٤٩ و ٤٨ ص  طبق كتاب البوبنا‐ ٨٧١
.  كــه در زبــان هــاي مختلــف تلفــظ هــاي گونــاگون داردنــام مــرد از ريــشه آرامــي. bardughimeos  بــه ارمنــي‐ ٨٧٢

Bartholomew) انگليسي، بارتالوميو (Barthelemy)  فرانسه، بارتلمي(  ،Barthel)    آلمـاني، بارتـل (Bartolomeo 
  



  ١٥٩  

 874يف مي كنند كه شخصي بنـام سـيمون رسـول در وريوسـپورا             زيرا برخي تعر  . و در كجا جان سپرد    
بـراي چـه منظـوري بـه آنجـا        ” او همين سيمون است و حقيقتا     ” جان از كف داده است، اينكه آيا واقعا       

رفته، اين را نمي دانم ولي تنها ياد كردم تا بداني من از تعريف هر مطلـب مناسـب بـراي تـو مـضايقه                         
  . ندارم
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   و كشتنپادشاهي ساناتروك

  875؛ درباره شهبانو هغينهپسران آبگار
 و  از ميـان دالوران بـاگراتوني     } 117{ بـه پادشـاهي رسـيد توسـط دايگـانش          زماني كه ساناتروك  

 بجنگد  د تا به منظور تصاحب سرتاسر قلمرو پادشاهي در برابر پسران آبگار            سپاهي گرد آور   آرزروني
زيـرا  .  بود گويي به عنايت الهي، انتقام قتل آده از پسر آبگار گرفته شد             و هنگامي كه مشغول اين كار     
 خود در پائين ايـستاده فرمـان مـي داد            ستوني مرمري برپا ساخته بود و      او در باالخانه قصرش در ادسا     

ستون از دست گيرندگان لغزيد و بر سر او افتاد و پاهايش را خـرد كـرده او را     . كه چگونه عمل كنند   
  .  نيز كشت

 آمده خواستار انعقاد پيماني شد مشروط برآنكـه بـه           نماينده ساكنان شهر بي درنگ نزد ساناتروك      
.  نداشته باشـد و آنـان شـهر و گنجهـاي پادشـاهي را تحويـل وي خواهنـد داد                    كار ايمان مسيحيت آنان  

 را انجام داد ولي بعدها امتناع ورزيد و حتي كليه فرزندان خاندان آبگـار        ) ساناتروك خواهش آنان را   (
. رهاشـتيانك اسـكان يابنـد     به استثناء دخترانش از دم شمشير گذراند و آنان را از شـهر دور نمـود تـا د                  

 فرسـتاد و    876 نـام داشـت بـراي اسـكان بـه شـهر خـود حـران                همچنين بانوي بزرگ آبگار را كه هغينه      
 را به پاس تمام نعمت هايي كه بواسطه وي از آبگار بدست آورده بود بـه                 شهبانويي سرتاسر ميانرودان  

  .او سپرد

                                                                                                                                        
و غيره، در فارسي به شكل هاي مختلـف نوشـته شـده اسـت در                ) اسپانيايي، بارتولومه  (Bartolome). ئوايتاليايي، بارتولوم (

  .).گ.ا( . بوده استاو يكي از حواريون مسيح.  بكار رفته است آمده يعني برتولمااينجا گونه اي كه در كتاب مقدس
٨٧٣ ‐ abebanos مكان در محل      نام arubana          براي نخستين  .  اورارتو كه بعدها كليساي وانك بارتولما در آنجا بنا گرديد

كه به خورني نسبت داده شده است نيـز  ” تاريخ تصوير مادر مسيح“در كتاب .  ياد شده است   بار در همين فصل از تاريخ خورني      
    .).گ.ا. (به اين مكان اشاره شده است

٨٧٤ ‐ veriospora  
٨٧٥ ‐ heghine نام مونث از شكل eleni  كه  يوناني He’le’ne  فرانـسه و Helena  آلمنـي و Helen  انگليـسي و 

elenaگ.ا. ( بوده انديا اين نام شخصيت هاي بسياري در تاريخ ارمنستان.  روسي از آن مشتق شده اند.(.  
٨٧٦ ‐ ha’r’an  به ارمني  khar’an       كيلومتري جنوب اورفه در ساحل نهر جـالب ،  امـروز      ٣٥ شهري قديمي و مشهور در 

ايـن شـهر در هـزاره سـوم     . نام مي برند ) Carrhae( اين شهر را بنام كاره       مورخان يوناني . بشكل قريه خرابي ديده مي شود     
  .).گ.ا. (پيش از ميالد بنا شده است
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 مسلح به ايمان بود اقامت در ميان مشركان را متحمل نگرديد             كه همچون شوهرش آبگار    اين هغينه 
و در .  شدو در دوران كلوديوس و در زمان آن قحطي كه آگابوس پيشگويي كرده بود راهي اورشليم

 نيـز  ام نيازمندان بخـشيد؛ هوسـپوس  مصر تمام گنج هايش را داد و به مقدار زيادي گندم خريد و به تم   
مـزار او تـا امـروز نيـز بگونـه اي مـشخص در برابـر دروازه اورشـليم                    .  اين مطلب را تصديق مي كند     

  .).گ.ا. (موجود است
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  ، ريشهدر باره نوسازي شهر نصيبين

   و مرگ او نامگذاري ساناتروك
زيـرا شـهر توسـط      .  را قابل ذكر ندانستيم     هيچ يك از كارهاي ساناتروك     877شهر نصيبين بجز بناي   

زلزله ويران شده بـود و او آن را كنـده دوبـاره بـا سـاختن بـرج و باروهـاي مـضاعف و زيبـاتر آن را             
تمام “د بدين معني كه     محصور ساخت؛ تنديس خويش را كه سكه اي در دست داشت در شهر برپا نمو              

  .و تنها همين باقي مانده است” گنجهايم در بناي اين شهر خرج شده
 در زمـستان   خواهر آبگار878 نامزد گرديد بايد گفت، آودهاما در اين باره اينكه چرا به ساناتروك  

 دچـار بـوران مـي شـود، توفـان همـه را چنـان                879دوك در كوههاي كـور    هنگام مسافرت به ارمنستان   
 880اما دايه اش سـانوت    . پراكنده مي كند بطوري كه هيچيك نمي دانست رفيقش در كجا مانده شست            

 كـودك را كـه بـسيار كوچـك بـود در             882 و همسر خوسـرِن آرزرونـي       باگراتوني 881خواهر بيورات 
در بـاره او چنـين افـسانه سـازي مـي كننـد كـه                . نه روز در ميان برف مانـد      آغوش خود گرفته سه شبا    

ولـي تـا آنجـا كـه مـا          . موجود سپيد معجزه گري از جانب خدايان فرستاده شده بچه را حفظ مي كرد             
بررسي نموديم مطلب اينگونه بوده است؛ همراه مردان جستجوگر سگ سپيدي نيز بـوده اسـت كـه بـا       

                                                           
خـود شـهر بنـا شـده        ” تاريخ ارمنيـان  “ كتاب چهارم    ١٤ سده پنجم ميالدي در فصل        تاريخنگار ارمني   بوزاند  پاوستوس ‐ ٨٧٧

  .).گ.ا. (آمده ياد نموده است) me’dsurk(كه بصورت متسورك ) me’dsurn( را متسورن توسط ساناتروك
٨٧٨ ‐ avde  
 k’orduk خـود كـردوك  .  متـر ٤٠٠٠ از دجله تا زاب بزرگ ، حداكثر بلنداي آنهـا             رشته كوههايي در فالت ارمنستان     ‐ ٨٧٩

  .). گ.ا. (بودبزرگترين ايالت از استان كرچايك ارمنستان بزرگ ميان رودهاي دجله، جرم و خابورشرقي 
٨٨٠ ‐ sanot’گ.ا. ( ياد نموده است منشاء اين نام مشخص نيست تنها يك بار خورني.(.  
٨٨١ ‐ byurat’       اين نام شايد هم رديف bewardآجاريان اين احتمال را ضـعيف  .  باشد كه فردوسي ياد نموده است پارسي

 اينان بنظر خورني.  تكيه زدند بود كه بعدها در سده نهم بر تخت پادشاهي ارمنستان باگراتونيبيورات از خاندان ارمني. مي داند
  .).گ.ا. ( يهودي هستنداز نسل شامبات

٨٨٢ ‐  khosren  ardse’runi‐مي كند و از نام  آجاريان، خوسرن را بصورت خوسران ياد khesronمي داند آشوري  .
 بـا  (’aghbak) بود و زيستگاه اصلي آنان آغبـاك   از نيرومندترين گروههاي سياسي نظامي ارمنستان  ارمني خاندان آرزروني 

  .).گ.ا( .مركز آداماگرت بود
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بدين سبب هم او ساناتروك ناميده شده، نامش را از دايه اش اخـذ كـرد                . تبچه و دايه روبرو شده اس     
  .يعني داده و بخشيده شده توسط سانوت

 حكومت كرد و سي سال زيست و در حين شـكار             پارسي او در دوازدهمين سال پادشاهي آرتاشس     
  . نتقام شكنجه هاي دختر مقدسش گرفته شدگويي ا. تير يك نفر به شكمش اصابت نمود و كشته شد

 را نگاشـت و در       و سـاناتروك    دبيـر كليـه كارهـاي زمـان آبگـار          883فرزند آپشادار } 118{غروبنا
  . نهادديوان ادسا
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    كشتار پسران،پادشاهي يرواند

   و گريز و آزادي آرتاشسساناتروك
  

 نـام   884 درون پادشاهي آشفتگي بوجود آمد زيرا شخـصي يروانـد          پس از مرگ پادشاه ساناتروك    
در روايـات در    . آخر پادشاهي مـي كنـد      885، در سال هشتم حكومت داريوش     پسر زني از نژاد اشكاني    

زني شهوتران و بدچهره و چاق از نژاد اشكاني كـه هـيچكس دل در گـرو                 . باره او چنين نقل مي كنند     
 را 886، مينوتاوروس}119{عشق او ننهاد و در اثر رابطه نامشروع دو كودك زائيد همانگونه كه پاسيپا

وقتي كه يرواند به سن .  نهادند 887وقتي كه بچگان بزرگ شدند نام آنها را يرواند و يرواز          . متولد نمود 
بلوغ رسيد و به مردي درشت اندام و دلير تبديل شـد، در بـسياري امـور از جانـب سـاناتروك بعنـوان                        

كليـه  سرپرست ناظر گمارده شد و بدين سـان صـاحب آوازه و شـهرت گرديـد بطـوري كـه در ميـان                        
و .  مقدم گرديده با متانت و سخاوت خويش همگان را به سـمت خـود جـذب نمـود            ناخارارهاي ارمني 

زماني كه ساناتروك مرد، همه متحد شده او را به تخـت پادشـاهي نـشاندند، امـا بـدون شـركت مقـام                        
  .}120{تاجگذار خاندان باگراتوني

بنظر مي رسـد    .  همه را هالك ساخت     پس از شاه شدن با سوء ظن به پسران ساناتروك          و اما يرواند  
 پـسر خردسـال را برداشـت و بـه     ولي زن شـيرده آرتاشـس  .  گرفته شد  كه انتقام هالك فرزندان آبگار    

                                                           
٨٨٣ ‐ apshadar  
٨٨٤ ‐ yervand  در پهلوي  arvand اوستايي ،‐ aurvant   و aurva-        به معني تند، دالور، در سانسكريت arvant   بـه 

   .).گ.ا. (معني تندرو
  .).گ.ا( . ياد مي كندdareh اين نام را بصورت  خورني‐ ٨٨٥
٨٨٦ ‐ minot’avros  
٨٨٧ ‐ yervazگ.ا. (ريشه ايراني دارد”  منشاء آن مشخص نيست بنطر آجاريان مسلما.(.  
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 بـراي   890 در واليت اسپر   889 به روستاي سمباتاوان   ، اقامتگاه چوپاني ماغخازان فرار كرده     888واليت هر 
اينك كه سمبات پسر بيورات خبر غـم انگيـز          .  پيغام فرستاد   پسر بيوِرات باگراتوني   891دايه او سمبات  

 را  893 و سـمباتوهي   892ساناتروك و هالكت پسرانش را دريافت كرد، دختـرانش سـمباتانوش          ) مرگ(
 برد و مردان شجاعي را نيز به پاسداري دژ گمارد و امـا خـود و همـسرش همـراه                     894برگرفته به بايبرد  

پادشـاه يروانـد از ايـن امـر مطلـع شـده مـاموران               . مردان قليلي به جستجوي آرتاشس كودك شـتافت       
لباس مبدل و پاي پياده همراه بچه در        به اين علت مدتهاي طوالني در       ) سمبات. (اكتشاف گسيل داشت  

كوه ها و دشتها سرگردان مي شود و او را در اقامتگاه هاي چوپاني و در نزد گله داران تغذيه مي كند 
و از آنجا كه سمبات مـردي  .  مي رود  پارسي تا اينكه فرصت مناسبي پيدا كرده به نزد پادشاه داريوش         

 مورد احتـرام فـراوان قـرار مـي گيـرد؛              پيش نام آور بود لذا از طرف فرماندهان سپاه پارس          دلير و از  
 اسكان يافته بودند زندگي مـي   896 و وزمن  895بچه نيز نزد فرزندان پادشاه كه در نواحي موسوم به بات          

  .كند
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  اي به چنگ آوردن بردر اين باره كه يرواند

   دست به چه تدابيري زد و ترك ميانرودانآرتاشس
  

چه توطئه هايي بر عليه پادشاهيش در حال   } 121{ مدام در اين انديشه بود كه در مارس        اما يرواند 
در حين بيداري نيز همواره در اين       . تكوين بود، دلش پر از سوءظن بود و خوابش نيز نه چندان شيرين            

لـذا توسـط نماينـدگان هـدايايي        . نگراني بوده هنگام خفتن نيز خوابهاي ترسناكي در اين باره مي ديد           
 كـودك را تحـويلش    را به سمت خويش جلب كند تا آرتاشـس  مي فرستاد و مي كوشيد پادشاه پارس      

 و اي خويشاوند من، چرا اين آرتاشس مادي را بر عليه من و پادشاهيم               اي همخون «: او مي گفت  . دهد
                                                           

٨٨٨ ‐ her‐      متـرادف ناحيـه    ) اورميـه ( بزرگ واقع در شمال غرب درياجه كبـودان           ناحيه اي در استان پارسكاهايك ارمنستان
 سـپرده   (maghxazuni)” ازونيماغخـ “ به يكي از شاخه ها آن بنام         اين ناحيه به پاس خدمات خاندان خورخوروني      . خوي
  .).گ.ا. (شد
٨٨٩ ‐ se’mbatavan  
٨٩٠ ‐ sp’er  
٨٩١ ‐ se’mbat’   گرجيان نيـز ايـن نـام را    .  گور مي باشددر ميان ايرانيان بصورت سنباد پسر بهرام.  منشاء آن نامعلوم است

  .).گ.ا. ( استفاده شده استshanbathث  بگونه شنبدر ميان تازيان). sumbatبصورت (بكار برده اند 
٨٩٢‐ se’mbat’anush  
٨٩٣ ‐ se’mbat’uhi  
٨٩٤ ‐ bayberd  
٨٩٥ ‐ bat’  
٨٩٦ ‐ vozomn يا ozomn  
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  دزد گوش فرا مي دهي كه مي گويد آرتاشس پـسر سـاناتروك             پرورش مي دهي و به سخنان سمبات      
جلوه دهد و سخن پراكنـي مـي كنـد كـه او               و گله داران را اشكاني     است و مي كوشد فرزند چوپانان     

او پسر ساناتروك نيست و سمبات در گمراهـي يـك پـسر مـادي پيـدا                 . همخون و خويشاوند تو است    
چـرا متحمـل ايـن همـه        « مي فرسـتاد كـه      ) مردي(اغلب براي سمبات نيز     . كرده ياوه سرايي مي كند    

او پاسخهاي  . »ر عليه من مي پروراني    زحمات بيهوده مي شوي و با فريب زن شيرده اين پسر مادي را ب             
 را به هالكت مي رساند، نيـز        بايبرد) پاسداران دلير (آنگاه يرواند مرداني فرستاده     . نامطلوبي مي شنود  

  . نگاه مي دارددختران سمبات را به اسارت گرفته در شرايطي نه چندان بد در دژ آني
 واگذار نموده    را به روميان   ميانرودان} 122{ و تيتوس   در زمان پادشاهان و سپاسيانوس     اما يرواند 

از ايـن زمـان بـه بعـد       . آنان را پشتيبانان خويش ساخته ديگر از آن سـمت خطـري احـساس نمـي كـرد                 
 مالياتهـاي گـزاف تـري مـي     رج گرديد و يرواند نيز از سوي ارمنستانميانرودان از حوزه حكومتي خا 

 را از هر حيث بازسازي نموده خزانه هـايي بـراي مالياتهـاي              اما كارگزاران روميان شهر ادسا    . پرداخت
را نيـز در آنجـا گـرد    كليه ديوان ها . اخذ شده از ارمنستان، ميانرودان و آشور، در آنجا مستقر نمودند       

ديوان مالياتهـا و    .  اصيل محلي و ديگري يوناني     مي آورند و دو مدرسه تاسيس مي كنند يكي آشوري         
  . واقع بود به آنجا منتقل مي سازد پونتيان897نيز ديوان پرستشگاهي را كه در شهر سينوپ

  
39  

  898 بناي شهر يروانداشاددر باره
  

 منتقل مي شود زيرا رود ارس دور افتاده بود و زمستان            در زمان او دربار از تپه موسوم به آرماوير        
به درازا كشيده هنگام وزش بادهاي سرد شمالي نهر به كلي يخ مي زد و براي محـل پادشـاه نـشين آب       

 از اين بابت در تنگنا قرار گرفت بويژه آنكـه در جـستحوي محـل                يرواند.  نبود آشاميدني كافي فراهم  
مستحكم تر دربار را به نواحي غربي بر باالي تپه صخره اي يكپارچه انتقال مـي دهـد كـه توسـط ارس             

حصور نمـوده در داخـل      تپه را م  ) يرواند. ( جريان داشت  899محصور بود و از روبرو نيز رود آخوريان       
برابـر بـا رود پـائين مـي آورد          ) در سـطحي    (حصارها نيز سنگها را در بسياري جاها بريد و تا كف تپه             

دژ مياني را   . بطوري كه آبهاي رودخانه به اين محل كنده شده جاري شود و آب آشاميدني مهيا گردد               
ار مي گذارد و از پايين تا بـاال و          با حصارهاي بلند استحكام مي بخشد و درون حصارها در هاي مسي ك            

در روي پلكان، ميان پله ها دام هاي مخفي كار مي گـذارد تـا اگـر                 . تا در، پلكان آهني نصب مي كند      
مي گويند پلكان به دو گونه سـاخته شـده          . كسي مخفيانه براي خيانت به شاه باال رود گرفتار آنها شود          

                                                           
٨٩٧ ‐ sinop’  
٨٩٨ ‐ yervandashat’  
٨٩٩ ‐ akhurian  
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كلي ورود و خروج اما ديگري شبانه و بـر عليـه توطئـه              بود يكي راه روزانه براي خدمه دربار و بطور          
  .گران بود
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   شهر بتان را چگونه ساخت900اينكه باگاران
  

 شهر خويش را ساخته همه چيز غير از بتان را به آنجا منتقل نمود زيرا انتقـال آنهـا بـه               و اما يرواند  
د زيرا وقتي كه مردم براي ذبـح قربـاني بـه آنجـا بياينـد امكـان       شهر را براي خويش مفيد تشخيص ندا     
چهـل اسـبريز در كنـار رود        ” لذا در شمال آن در فاصله تقريبـا       . داشت شهر بطور امن نگاهداري نشود     

 901 بـاگين هـا   ناميد به اين معني كه شهر كوچكي همانند شهر خويش بنا نهاد و آن را باگاران    آخوريان
پرستـشگاه هـايي نيـز سـاخت و بـرادرش       .  را به آنجا بـرد     به آنجا انتقال يافته اند؛ و كليه بتان آرماوير        

  .يرواند را رئيس كاهنان منصوب كرد
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  902در باره غرس جنگل موسوم به پيدايش

  
ها مستحكم مـي كنـد و در داخـل آن           جنگل بزرگي نيز در سمت شمالي رود غرس كرده با حصار          

گروههاي بز كوهي، آهو و گوزن، گورخر و گراز رها مي سازد و اينها هم توسط زاد و ولد جنگل را 
  .  مي نامداو اين جنگل را جنگل پيدايش. پر كردند و پادشاه در روزهاي شكار با آنها شاد مي شد
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  اگرددر باره دستگرد موسوم به يرواند
  

 با تركيب زيبا و جالب ساخت، سخن گفتن در باره دستگرد زيباي يروانداگرد نيز كه همان يرواند         
زيرا بخش داخلي جلگه بزرگ را پر از ساكنان و عمـارات باشـكوه و درخـشان                 . براي من دلپذير است   

وسـتانهايي بوجـود مـي آورد،    اما گرداگرد اقامتگاه، گلستان ها و ب  . همچون مردمك چشم مي گرداند    
اما تجمع باغها به خط زيباي مژگان پر پشت شباهت داشت كه قسمت             . همچون دايره پيرامون مردمك   
امـا دشـتهاي مـسطح در سـمت         . با ابروان دوشيزگان زيبا هماننـد بـود       ” كماني شكل سمت شمالي واقعا    

                                                           
٩٠٠ ‐ bagaran  
٩٠١ ‐ baginگ.ا. ( به معني قربانگاه.(.  
  .).گ.ا. (Genesis، به انگليسي dse’ne’ndots  به ارمني پيدايش‐ ٩٠٢
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 ارتفاع دو كناره اش دهـاني را بـا دو           و اما رودخانه با   ) بياد مي آورد  (جنوب، صافي زيباي خانه ها را       
و اين موضع زيبا گويي نگاه بي حركتش را بر محل مرتفع پادشاه نشين دوخته . لب متصور مي ساخت  

  . براستي يك دستگرد حاصلخيز و شايسته پادشاهي بشمار مي رفت. بود
 بعنـوان افـراد صـميمي و       903دان قـوم كامـساراكان     بزرگ بـه مـر      را تيرداد  همه اين بناهاي يرواند   

  .   اعطا كرد و ما اين مطلب را در جاي خود نقل خواهيم كردهمخون خاندان اشكاني
 مي گويند كه شور چشم بود و به همين علت خدمتگزاران دربار بامدادان هنگام               اما در باره يرواند   

وع آفتاب سنگ هاي خارابي سختي در برابر يرواند قرار مي دادند و چنانكه مي گوينـد از شـوري                    طل
ليكن اين مطلب يا دروغ و افسانه اسـت و يـا اينكـه او قـدرتي                 . چشم او اين سنگها در هم مي شكستند       

  .شيطاني داشت تا  بقدرت اين نگاه به هر كس كه بخواهد آسيب برساند
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   چگونه با ياري شاهزادگان پارسياينكه سمبات
   را به پادشـاهي بـرساندمي خـواست آرتاشس

 شـجاعتها و دالوري هـاي بـسياري نـشان داد،             كودك بزرگ شد و دايه اش سمبات       چون آرتاشس 
اه از او به نيكي سـخن مـي گوينـد تـا آنچـه كـه بخواهـد                   شاهزادگان آريايي با شفاعت از او نزد پادش       

. »ببينيد اين مرد شجاع چه ميل دارد«: پادشاه موافقت مي كند و به شاهزادگان مي گويد . عطايي دهد 
اي سرور نيكوكار جاوداني، سمبات چيزي نمي خواهد بجز اينكه آرتاشس همخـون        «  :آنان مي گويند  

شـاه  . » را كه از پادشاهي محـروم گـشته بـه تـاج و تخـتش نـشاني                 و خويشاوند تو و فرزند ساناتروك     
 را به سمبات مي دهد تا آرتاشس را به تاج و    شاهان موفقت كرده بخشي از سپاهيان آشور و آترپاتكان        

  . تخت پدريش بنشانند
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   آگاهي چگونه از آمدن آرتاشساينكه يرواند

  .مي يابد و سپاهي براي جنگ آماده مي سازد
  

 قـرار    سپاه گراني در اختيـار سـمبات        خبر مي رسد كه پادشاه پارس       به يرواند  904در ناحيه اوتيك  
يرواند اين خبر را شـنيده بـسياري   . اند كودك را به پادشاهيش برسداده است تا بر تو بتازد و آرتاشس 

 ، گرجي از شاهزادگان را به حفاظت آنجا مي گمارد و خود شتابان به شهرش مي رود تا سپاهيان ارمني                 
                                                           

 منـشعب   پهلـوي اينان از خانـدان كـارن  .)  م٨ تا ٣سده هاي   (خاندان فئودالي ارمني  . k’amsarak’an  كامساراكان ‐ ٩٠٣
 پناهنده مي شود و اين دودمان  ارمنـي را تـشكيل              به ارمنستان  هنگام كشتار خاندان كارن بدست ساسانيان، كامسار      . شده اند 
 فرزنـد كامـسار بـه        و يراسخازور را به آنان مي سپارد كه بنام آرشـاوير            بزرگ پادشاه ارمنستان واليات شيراك     تيرداد. مي دهد 

   .).گ.ا. ( موسوم مي گرددآرشارونيك
٩٠٤ ‐ ut’ik  



  ١٦٦  

زها بهـاري بـود، لـذا       چون رو .  را با خواهش و مزد دهي گرد آورد           و نيز ميانرودان   و نواحي قيصريه  
 نيز كـه از نـسل       906 پيشواي خاندان موراتسان   905كليه سپاهيان پس از چندي نزد او گرد آمدند؛ آرگام         

زيرا يرواند او را به اورنگ دوم برگردانـده بـود كـه             .  بود با سپاه پياده نظامش سر رسيد       907آژداهاك
 داده بود و پـس از مـرگ مهـرداد پـيش از اينكـه       از او سلب نموده به شوهر خواهرش مهرداد تيگران

و نه تنها به او كه بـه همـه شـاهزادگان هـدايايي     . يرواند به آرگام برگرداند به هيچكس داده نشده بود 
  .و بخشش مي كردداده احترام بسيار مي نهاد و به كليه سپاهيان سخاوتمندانه بذل 
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   پس از ورود به كشورشكاميابي آرتاشس
  

در اينجـا سـپاهيان   .  كودك در رسيدن به مرزهاي اوتيك مي شـتافت    همراه آرتاشس  و اما سمبات  
ديگـر شـاهزادگان    . از او آمدنـد    باقي گذارده بود به پيـشو      آن نواحي همچنين شاهزادگاني كه يرواند     

 بـه    نيز پراكنده شده تصميم به ترك يرواند مي گيرند بويژه آنكه مشاهده مي كننـد سـپاه روم                  ارمني
اما يرواند هدايايش را افزون تر نموده به هر يك از آنـان بخـشي از گنجهـايش را                   . كمك وي نيامدند  

تر مـي داد منفـورتر مـي گرديـد زيـرا همگـان مـي دانـستند كـه بخـاطر                      مي بخشيد و هر انـدازه بيـش       
 را مـي كـرد و محبوبيـت او نـزد     سخاوتمندي اش نبود كه مي بخشيد بلكه از ترس و هراسش اين كار      

آنان كه بيشتر دريافت مي كردند بيشتر از آنهايي نمي شد كه با سخاوت و گـشاده دسـتي كمتـري از                      
  .ردار مي گرديدند و بيشتر نسبت به او دشمن مي شدنداين هدايا برخو
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   و در برابر آرتاشسجنگ يرواند
                                                           

٩٠٥ ‐ argam        اين نام همانندي اتفاقي با ارقم arqam             رئـيس قـوم     آرگـام .  تازي دارد كه ابـن بطوطـه يـاد نمـوده اسـت 
 از يروانـد دوري جـست و بـه    هنگام جنـگ آرتاشـس  .  دوم او را قائم مقام خويش نمود     بود كه يرواند   muratsan موراتسان

او را بصورت آرگادان نيز ياد      .  و سپس آرتاشس كشته شد     آرتاشس پيوست و عطاياي بسيار دريافت نمود و در اثر حسد آرتاوازد           
مي ” ارزشمند“كه معني آن . رچشمه گرفته است زند سarjavanاز ”  كه احتماالarjeranهم ريشه اند با آرجوان . نموده اند

  .).گ.ا. ( آمده استargawan بصورت در پارسي. باشد
٩٠٦ ‐ muratsian    م. پ ٢‐٣سده هـاي    ( باستان معاصر پادشاهي سلسله يرواندوني       در ارمنستان ) ناخارار( خانواده فئودالي (.

سـپاه اينـان    ) marats-k’oghmer ( و نواحي موسوم بـه مـاد        رود ارس در نخجوان    صاحب سرزمين گسترده اي در جلگه     
 ٦٩صـاحب گـاه       و در گاهنامه سـاهاك     ١٣ صاحب گاه     خورني طبق گاهنامه ) در زمان اشكانيان ارمني   ( سرباز بود    ٣٠٠شامل  
  .). گ.ا. (بودند
٩٠٧ ‐ azhdahak’)    اژدهايي با سه سر، سه دهـان وشـش چـشم           . شخصيت افسانه اي ايران   ) زهاك، ضحاك، آژي دهاك

تـا پايـان    به كمك كاوه آهنگر بر او چيره گرديد و در كوه دماوند زنداني نمود براي اينكـه               رعد آفرين طبق افسانه ها فريدون     
.  در سده پنجم و سپس فردوسي در سده هاي دهم و يازدهم ياد نمـوده انـد                 اين افسانه را نخست خورني    . جهان در آنجا بماند   

  .). گ.ا. ( و هم بصورت اژدها وجود داشته است هم بعنوان پادشاه ماداين شخصيت در فولكلور ارمني
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   گريز وي،تصرف شهرش و سپس مرگ او
  

  در پــشت كــوه موســوم بــه908 كــودك بــه ســاحل دريــاي گغــام همــراه آرتاشــسو امــا ســمبات
 مي شتافتند و به انبوه سپاه او اهميتي نمي دادند و             ميرسد؛ آنان در رسيدن به سپاه يرواند       909آراگاتس

 را احترام مي گزاردند زيرا مرد دليري بود و نيـزه داران بيـشماري زيـر فرمـان                    موراتسيان تنها آرگام 
.  واقع بـود   سپاه يرواند در فاصله بيش از سيصد اسبريزي شمال شهرش بر ساحل رود آخوريان             . داشت

را شنيد انبوه سـپاهش را بـه مقابلـه او فرسـتاد و در نزديكـي               ) نزديك شدن سمبات  (يرواند زماني كه    
 با قسم هاي ناگسستني  اما آرتاشس براي شاهزاده موراتسيان پيغامي توام      . اقامتگاهش صف آرايي نمود   

فرستاد كه هر آنچه را كه از يرواند دريافت كرده بود به او واگذار مي كند و چيزهاي ديگري نيز به                     
  .آن مي افزايد، تنها به اين شرط كه يرواند را ترك كرده خود را كنار بكشد

 انبوه پيـاده نظـام      ديد، آرگام  نمايان گر  وقتي كه درفش هاي آتاشس در برابر صفوف سپاه يرواند         
 فرمان نواختن شيپور هاي مـسي را صـادر كـرد و در راس سـپاه قـرار                   اما سمبات . را يك سمت كشيد   

 كـه جنـاح     اما شـاهزادگان ارمنـي    . گرفته همچون شاهيني كه بر دسته كبك ها مي تازد به جلو تاخت            
گـر چـه   . را تشكيل مي دادنـد بـه هـم آميختـه بـه وي مـي پيوندنـد                 ) ف يرواند ص(هاي راست و چپ     

 به حمالت جسورانه اي دست زده وارد كـارزار شـدند   910 به همراه پادشاهشان پارسمان   سپاهيان گرجي 
.  را ديـد   در اينجا بايد كشتار سهمگين هنگ يرواند و سپاه ميانرودان         . ليكن بزودي عقب نشيني كردند    

 مـي آينـد و مـرگ را در           به مقابله با آرتاشس    911اين دو جناج به يكديگر پيوسته مردان دلير تاوروس        
 پـسر دايـه     912گيـساك . برابر چشمانش نهاده به يرواند قـول داده بودنـد كـه آرتاشـس را مـي كـشند                  

آنان را بقتل رسانده به پيروزي مي رسـد و در ايـن زمـان               آرتاشس پاي پياده با آنان روبرو مي شود و          
  .بقيه سپاهيان نيز مي گريزند. نيمي از صورتش را با شمشير  قطع مي كنند و او بدينسان مي ميرد

 اسبريزهاي بسياري گذشته از محل استقرار سپاه تا اقامتگاهش در شهر اسبان تازه نفـسي                اما يرواند 
 نيز او را تعقيب كرده شـبانگاه تـا          سمبات. از اقامتگاهي به اقامتگاه ديگر فرار مي كرد       تعويض كرده   

اما سپاهيان مادي به جناح هنگ يرواند ملحق گشته در تاريكي روي . دروازه شهر او را تعقيب مي كند
 چرم و پارچـه پوشـانده بـود مـي رسـد و               نيز به چادر يرواند كه او با       آرتاشس. اجساد اتراق مي كنند   

هنگام طلوع آفتاب او بعنـوان رهبـر و سـرور دسـتور      . پياده شده آن شب را در چادر او به سر مي برد           
، }123{جلگه اي كه سپاهيان مادي بر روي اجساد اتـراق كردنـد           . مي دهد كشتگان را بخاك سپردند     

                                                           
٩٠٨ ‐geghamگ.ا.(، درياچه سوان در جمهوري ارمنستان.(.  
٩٠٩ ‐ aragadsگ.ا. ( متر٤٠٩٠، بلندترين كوه در جمهوري ارمنستان كنوني به ارتفاع  رشته كوهي در ارمنستان.(.  
٩١٠ ‐ parsman سپهـساالر قيـصر   اه گرجـستان افرادي با اين نام بوده اند چون ساتراپ خـوازرم، پادشـ  .  نامي است ايراني ،

  .).  گ.ا. (Przmn بصورت  در ميان آسوريانPharesmanesژوستين 
٩١١ ‐ t’avrosگ.ا. (و كيليكيه)  صغيرهايك( كوچك  رشته كوهي ميان ارمنستان.(.  
٩١٢ ‐ gisak’ از واژه gisak’به معني گيسو همانند  ارمني Cincinnatus گيسو طالئي“ التين به معني”.  
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 ناميد، به اين خاطر كه گويا يروانـد را در اينجـا عقـب               914 اما نبردگاه را يروانداوان    913مرغزار ماديان 
آنگاه راهي شـهر يروانـد شـد و پـيش از ظهـر بـه دسـتگرد                  . راند و تا امروز نيز چنين ناميده مي شود        

مـادي  “ فرياد كشند كه بـه معنـي         915”مارآمات“يرواند رسيده به سپاه فرمان داد همگي با صدايي بلند           
 و ه اين وسيله توهيني را يادآور مي شود كه يروانـد در بـاره او نـزد پادشـاه پـارس                  مي باشد و ب   ” آمد

به خواست آرتاشـس ايـن دسـتگرد    ” بدين سبب هم احتماال. سمبات نسبت داده وي را مادي ناميده بود      
  . بودعلت نامگذاري اين دستگرد چنين .  ناميده شد، تا نام يرواند از روي آن محو گردد916مارمت

 و   رفته دروازه شهر را تا رسيدن آرتاشـس         با دسته اي كوچك شبانگاه به تعقيب يرواند        اما سمبات 
و وقتي كه دالوران در برابر استحكامات بجنگ مي پردازند ساكنان دژ تـسليم              . سپاه محافظت مي كند   

كي از سربازان وارد شده با يك دشنه به سر يرواند مي زند و مغز او ي. شده دروازه شهر را مي گشايند
اما آرتاشس با به    . با چنين شكستي پس از بيست سال پادشاهي جان مي سپارد          . را بر كف اتاق مي پاشد     

 داشت دستور مـي دهـد اورا بخـاك سـپرده بنـاي              خاطر آوردن اينكه يرواند يك رگه از نسل اشكاني        
  . بودي بر آرامگاهش برپا سازندياد
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   و پاداش دهي به هوادارانشپادشاهي آرتاشس

  
 را يافتـه    تاج پادشاه ساناتروك  .  گنجينه هاي دربار را بازرسي مي كند        پس از مرگ يرواند    سمبات

 پادشاه مي  بر سرتاسر ارمنستان پارسي و در سال بيست و نهم پادشاهي داريوش مي نهدبر سر آرتاشس
آرتاشس با كسب قدرت شاهي به سپاهيان مادي و پارسي پاداش داده آنان را به كشورهايشان                . گرداند

ين به ياقوت، دو گوشواره، پوشـشي سـرخ         اورنگ دوم قول داده شده و نيز تاجي مز        . گسيل مي دارد  
 مـي  براي يك پايش، اجازه استفاده از قاشق و چنگال زرين و نوشيدن با جامهـاي زريـن را بـه آرگـام                   

بخشد و چيزي نه كمتر از اينگونه ارج و منزلت ها بجز دو گوشواره و كفش قرمز به دايه اش سمبات                     
كليـه    ، تاجگذار و فرمانروايي سپاه غربي، همه سپاه ارمني        917 اسبدي اعطا مي كند و بجز از مقام پدري       

 پـسر دايـه     فرزند گيساك   ،اما نرسه . كارگزاران كشورمان و تمامي خاندان درباري را به وي مي سپارد          
 ناميـد زيـرا   918يماكـسيان گردانيـده آنـان را بخـاطر دالوري هـاي پـدرش د     ) ناخاراري(اش را خاندان    

  .چنانكه يادآور گشتيم، نيمي از صورتش را بخاطر آرتاشس بريدند
                                                           

  marats-marg  به ارمني‐ ٩١٣
٩١٤ ‐ yervandavan  
٩١٥ mar-amat’  
٩١٦ ‐ marmet’  
٩١٧ ‐ asp’et’utyun ،) گ.ا). (”شاهزاده سواره“اسبد به معني.(.  
٩١٨ ‐ dimaksian   ٣٠٠داراي  .  دوران باستان و سده هاي ميانـه       در ارمنستان ) فئودالي، شاهزاده (ي   خاندان ناخاراري اشراف 

  .).گ.ا. ( بودند٥٨ نرسس صاحب گاه  و در گاهنامه٤٦ مقام سوار بودند و درگاهنامه خورني
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مفتخـر  ) ناخاراري(در همان روزها، پانزده نوجوان را به خاندان ) آرتاشس(چنين نقل مي شود كه     
 نامگـذاري   920 ترونـي  ا بنـام پدرشـان    را به اين افتخـار رسـانده نسلـشان ر          919تورساخته است؛ فرزندان    

) يروانـد (كه از خانه پادشاه     ) خبرهايي(كردند و اين امر بخاطر دالوري بود كه بخاطر جاسوسي او و             
  .زيرا با يرواند صميمي بود و به همين علت نيز بدست وي كشته شد) مي فرستاد (براي سمبات
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   ديگر،921 و ساختن باگارانكشتن يرواند
  ن به روميـاو خراجـگزار شـدن آرتاشس

  
 و در    در سـاحل رود آخوريـان       دسـتور مـي دهـد بـه دژ باگـاران           پس از آن به سمبات    ) آرتاشس(

سمبات او را دستگير نموده امر مي كنـد       .  برادر يرواند را بقتل برساند      رفته يرواز  نزديكي شهر يرواند  
بجـاي او شـاگرد يـك مـغ         . يك سنگ آسياب از گـردنش بياويزنـد و در غرقـاب رودخانـه بيافكننـد               

د كه با آرتاشس صـميميت داشـت و بـه ايـن علـت او را مـغ                   خوابگزار را به رياست قربانگاه مي گمار      
آنگاه گنجهاي يرواز و پانصد نفر خـدمتگزار و نيـز بهتـرين گـنج هـاي             .  ملقب ساخته بودند   922پرست

آرتاشس خدمتگزاران يرواز را به سـمبات       . پرستشگاه ها را به غنيمت برداشته براي آرتاشس مي آورد         
 گنجها افزوده بـراي گراميداشـت و سپاسـگزاري آنهـا را بـراي               مي بخشد و از گنجاي خود نيز به اين        

  . مي فرستد پارسيپادشاه داريوش
 بـرده   923 به اسارت گرفته بود به پـشت ماسـيس          را كه از باگاران     خدمتگزاران يرواز  آنگاه سمبات 

سـپس راهـي سـرزمين    . اسكان مي دهد و بدين علت آن را باگاران نـام مـي نهـد    ) خويش(ر دستگرد   د
اما وقتي كه سمبات    .  غافل بود  در حاليكه از حكومت روميان    .  مي دهد   شده هدايا را به داريوش     پارس

  بـاز  آرتاشس.  مي رسند  ران رومي با سپاهي گران به مرزهاي ارمنستان        مي رود باجگي   به سرزمين پارس  
 ايـن   925 كـاهن هـاني    924اليمپيوس. هم مالياتهارا پرداخته با خواهش و تمنا آنان را به مصالحه مي كشد            

                                                           
٩١٩ ‐ t’ur تور“، شكل ايراني ”دالور“ به معني ”Thurگ.ا. (مونه تور پسر جمشيد و يا فريدون براي ن.(.  
٩٢٠ ‐ T’ruri    ٤٧ صاحب مقام     خورني در گاهنامه .  سوار بودند  ٣٠٠ كه صاحب     دوران اشكاني   خاندان فئوداللي در ارمنستان 
  .).گ.ا. (بودند
٩٢١ ‐ bagaran  
  ’mogapasht  ارمني به‐ ٩٢٢
٩٢٣ ‐ masisگ.ا. ( قله معروف رشته كوههاي آرارات.(.  
  .).گ.ا. ( داراناغيو كاهن پرستشگاه آرامازد در آني” تواريخ پرستشگاهي“، صاحب ’voghyump  به ارمني‐ ٩٢٤
  .).گ.ا. ( آمده استر بصورت آني در چند متن دي‐ ٩٢٥



  ١٧٠  

و بسياري آثار ديگر كه ما تعريف       براي ما نقل مي كند و آنرا در تواريخ پرستشگاهي           ” مطلب را دقيقا  
  . نيز بر آنها گواهي مي دهند، نگاشته است ارمني926 و آوازهاي راويانخواهيم كرد و متون پارسي
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  در باره بناي شهر آرتاشاد
  

همچـون بنـاي    .  برايت روشن مي شـوند     927 آخر از روايات راويان گوغتن     بيشتر كارهاي آرتاشس  
 بـا اژدهـا زادگـان       929 تولد نسل هاي او و گويا دلدادگي ساتنيك        928شهر، خويشاوندي سببي با آالنيان    

نگ بـا    را در تصرف خويش دارند؛ ج       كه تمامي دامنه هاي ماسيس     افسانه اي يعني نسل هاي آژداهاك     
آنان، فروپاشي حكومت ايشان، كشته شدن آنان و به آتش كشيده شدن سـاختمان هايـشان و حـسادت                   

تمام اينهـا چنانكـه گفتـيم از آوازهـاي          . فرزندان آرتاشس و تحريك آنان بر عليه يكديگر توسط زنان         
ئيم و تفسير مي ياد مي كنيم و استعارات را مي پيرا ” راويان برايت روشن مي شوند ولي ما هم مختصرا

  .   }124{كنيم
 به هم مي آميزند و تپه اي را در آنجا برگزيـده             930 به مكاني مي رود كه ارس و متسامور        آرتاشس

ارس نيز با چوب جنگلـي خـود بـه كـارش     .  مي نامد931شهري بنا مي نهد و آن را بنام خويش آرتاشاد  
 و تمام بتان    932ا بدون دشواري بسرعت پرستشگاهي در آنجا بنا مي كند و تنديس آرتميس            لذ. مي آيد 

 را در خارج از شهر در نزديكـي جـاده           اما تنديس آپولون  .  به آنجا منتقل مي سازد     پدري را از باگاران   
 خارج نمـوده در      انتقال يافته بودند از شهر يرواند      933ويراسراي يهودي را كه از آرما     . اي برپا مي كند   

                                                           
٩٢٦ ‐ yergk- vip’asanatsگ.ا. ( به معني آوازهاي داستان سرايان.(.  
٩٢٧ ‐ goghtn     شـامل ناحيـه اردوبـاد جمهـوري        .  بزرگ در ساحل چـپ رود ارس        ارمنستان  ناحيه اي در استان واسپوراكان

. معروف است) آوازهاي گوغتن(اين ناحيه بخاطر آوازها و داستان هاي مردمي باستاني و تاريخ خود .  كنونيخودمختار نخجوان
  .).  گ.ا(

٩٢٨ ‐ alan      شمالي پادشاهي نيرومندياينان در سده نخست ميالدي در قفقاز      .  سرمتي ‐ قومي ايراني زبان با منشا اسكيونتي  
 لـشكر كـشي      و قلمرو امپراتوري روم     بزرگ، پارت  به مناطق اطراف بويژه منطقه ويرك، آلبائيان، ارمنستان       ” بر پا ساخته دائما   

  .).گ.ا. (مي كردند
٩٢٩ ‐ satenik’  
٩٣٠ ‐ medsamor       قلعه همنـام نيـز در نزديكـي سـر          . دسرچشمه مي گير  ) اكنون درياچه آكن  ( رودي كه از درياچه همنام

  .).گ.ا. ( كيلومتري شهر ايروان بوده است٣٠چشمه رود در 
٩٣١ ‐ art’ashat’  
٩٣٢ ‐ art’emis   در ابتدا الهه ماه و حاصـلخيزي بـود و سـپس الهـه              . ، دختر زئوس ولتو و خواهر آپولون       الهه باستاني يونان

داراي پرستـشگاههاي متعـدد بـود كـه         .  رم و التين بـود     dianeي باداري و زنان باكره و مشابه ديان         جانوران و شكار و حام    
  .).گ.ا. ( يكي از هفت عجايب دنيا مي باشدمعروفترين آن معبد افسوس

٩٣٣ ‐  armavir باني آن آرامائيس به نظر خورني.  در ساحل چپ رود ارس واقع در دشت آراراتنخستين پايتخت ارمنستان 
  پايتخت سلـسله آرتاشـسيان  ١٨٩پايتخت سلسله يرواندوني آنگاه در     . م. پ ٤در سده   .  ناهاپت پيشواي ارمنيان است    نوه هايك 
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همچنين كليه تسهيالت شهر يرواند و هر آنچه را كه خودش ساخته بـود              . شهر آرتاشاد اسكان مي دهد    
شين به آرتاشاد مي آورد و بسياري چيزهاي ديگر نيز بدست خود ساخته آنجا را بصورت شهر پادشاه ن                 

  .در مي آورد
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  لشكر كشي آالنيان بسوي ما و شكست

   با آنانايشان؛ پيوند خويشاوندي آرتاشس
  

 را نيـز بـه جانـب        در اين هنگام آالنيان با تمامي كوهنشينان هم داسـتان شـده بخـشي از گرجـستان                
 نيـز سـپاهيان خـود را گـرد مـي آورد و              آرتاشـس . خويش متمايل ساخته در كشور ما پراكنده شـدند        

  كمي عقب مي نشيند و از رود بـزرگ         ملت آالن . جنگي ميان دو ملت شجاع و كمانگير روي مي دهد         
اق مي   عبور نموده در ساحل شمالي رودخانه اردو مي زند؛ آرتاشس نيز در سمت جنوبي رود اتر                كور

  .كند بگونه اي كه رودخانه آنان را از يكديگر جدا مي سازد
 مـي آورد پادشـاه آالن       را اسير نموده نزد آرتاشـس     } 125{ولي چون سپاه ارمن پسر پادشاه آالن      

كنـد  خواستار مصالحه مي شود و قول مي دهد هر چه آرتاشس بخواهد، بپردازد؛ همچنين پيشنهاد مي                 
هنگامي .  را مورد تاخت و تاز قرار ندهند       قسم ياد نموده پيماني منعقد سازد كه سپاهيان آالن ارمنستان         

كه آرتاشس راضي به استرداد نوجوان نميشود، خواهر آن نوجوان به ساحل رودخانه به جـايي مرتفـع          
  :مي آيد و توسط مترجمان سپاه آرتاشس را ندا مي دهد

   
   دالورخن من با تو است اي آرتاشسس«

  كه شكست داده اي ملت دلير آالن
   را بيا و بشنو درخواست دختر چشم رخشان آالن

  پس بده آن نوجوان
  زيرا اين آيين پهلوانان در كين خواهي نيست 

  كه جان پسران پهلوانان ديگر را بگيرند
  اختن ايشان، آنان را چون بندگان نگاه دارند، يا با زنداني س

  و ميان دو ملت دلير 
  .».دشمني جاويدان برپا سازند

                                                                                                                                        
. تطـابق دارد ) اورارتـو (بدسـت آرگيـشتي پادشـاه آراراتيـان     . م. پ٧٧٦ا شده در سال     خينيلي بن  اين شهر با شهر آرگيشتي    . بود

  .).گ.ا(
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 با شنيدن اين سخنان خردمندانه و با ديدن دوشيزه زيبا و شنيدن اين سخنان نيكـو، شـيفته                   آرتاشس
ي نهفتـه در قلـبش را بـراي ازدواج بـا دوشـيزه               را فرا مي خواند و آرزو      دايه اش سمبات  . او مي شود  

آالنيان بر او مي گشايد و خواستار انعقاد پيمان صلح با ملت دليـران و آزادي صـلح جويانـه آن جـوان               
 934سمبات نيز موافقت نموده مردي را نزد پادشاه آالنيـان مـي فرسـتد تـا دوشـيزه سـاتنيك             . مي شود 

  :پادشاه آالنيان مي گويد. ري آرتاشس در آوردشاهدخت آالنيان را به همس
  
   دالور بدهدو از كجا مي تواند آرتاشس«

  هزاران از پي هزاران و بيورها بر باالي بيوران 
  در ازاي اين دوشيزه از نسل دليران 

  »دوشيزه شاهزاده آالن
  

  : مي گويندراويان با خواندن آن در اينجا حماسه سرايي كرده
  
   شاه دلير سوار بر ديزه زيباي خويش گشتآرتاشس«

  .و ريسمان چرم سرخ زرين حلقه اش را در آورد
  چون شاهيني تيزپر از رود گذشت، 

  و ريسمان چرم سرخ زرين حلقه اش را انداخت
  بر دور كمر دختر آالنيان

  درد  بسياري بر گرد كمر نرم دختر انداخت، 
  .»ت او را به اردوي خويش بردو بسرع

  
چرم سرخ ) آرتاشس(از آنجا كه چرم سرخ در نزد آالنيان گرامي است،         . واقعيت چنين بوده است   

ايـن اسـت كـه      .  را به زني مي گيـرد      و زر فراواني بعنوان مهريه مي دهد و شاهدخت دوشيزه ساتنيك          
به همچنين در مـورد عروسـيش آواز مـي خواننـد و افـسانه               . لقه زرين مي گويند كمند ميان سرخ با ح      

  :سرايي مي كنند
  
  باران مي باريد«

                                                           
٩٣٤ ‐ satenik’ ‐         آجاريان احتمال مي دهد از دو بخش sat) كهربا (  وenik’)  لـيكن نظـر    . تشكيل شده باشد  ) پسوند نام

در افـسانه هـاي     ”  مرتبط باشد كه خود اكثـرا      Satanaدانشمندان ديگر را نيز مي پذيرد كه اين نام با قهرمان زن افسانه اي               
، اسـكيوت و  آس ها از نسل اقوام آالن.  چون آس ها، چركز ها، آوارها، چچن ها و تا حدي ابخازها وجود داردملل شمال قفقاز 
  .).گ.ا. (سرمت هستند
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   داماد شد؛هنگامي كه آرتاشس
  مرواريد ها فرو مي ريخت

  .» عروس شدچون ساتنيك
  

لـو در دهليـز مـي رسـيدند         زيرا رسم و عادت پادشاهان ما چنين بود كه بعنوان داماد وقتي كـه بج              
. مانند كنسول هاي رومي سكه مي افشاندند؛ همچنين ملكه ها نيز در اتاق حجله مرواريد مي افـشاندند                 

  .مفهوم اصلي آواز اين است
ا  و فرزندان متعدد ديگر را بدنيا مي آورد و م          935 مقدم گرديده آرتاوازد   او در ميان زنان آرتاشس    

  .در جاي خود ياد خواهيم كرد” نيازي به نام بردن آنان در اينجا نمي بينيم زيرا بعدا
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   و فرزندانشقتل آرگام

  
 او بر آرگام  .  به سن بلوغ رسيده مردي بي باك، خودپسند و مغرور گرديد            پسر آرتاشس  آرتاوازد

با اين مستمسك كه او در انديـشه پادشـاهي          .  حسد برد و خشم پدرش را بر عليه آرگام بر انگيخت           پير
بدين وسيله او را از مقام و منزلتش محروم سـاخته خـود اورنـگ دوم را بچنـگ مـي                     . بر همگان است  

ن سـر   اين سوء ظن را پيش مي كشند كه قصد خيانت به پادشاه نموده اند لذا پسران پادشاه فغـا                  . آورد
 مـي گـردد و       بـاز  آرتاشـس هراسـناك بـه آرتاشـاد       . داده هنگام ظهر موهاي سپيد آرگام را مي كشند        

 را  را با هنگي گران گسيل مي دارد و فرمان مي دهد اكثـر افـراد خانـدان موراتـسيان         936پسرش ماژان 
  را كه از زيبايي فوق العاده برخـوردار و بـسيار             937تش زده معشوقه اش ماندو    بكشد، قصر آرگام را آ    

دگر بار مطيع ساخته امر مي كنـد  ) آرگام را(دو سال بعد . خوشخرام بود بعنوان معشوقه برايش بياورد  
  .دارايي او را بجز معشوقه اش به او باز گردانند

 و كليـه  938ومي را از او غصب كرده بود خوشنود نشده نخجوان     به اين حد كه مقام د      اما آرتاوازد 
روستاهاي واقع بين ارس تا شمال را بچنگ آورده عمـارات و دژهـاي موجـود در آنهـا را بـه مالكيـت               

  اين عمل را تحمل نكرده به مقابله مي پردازند ولي شـاهزاده پيـروز  پسران آرگام. خويش درمي آورد 
                                                           

٩٣٥ ‐ art’avazd  باستان بصورت     در پارسي artavazdah   زند ،ashvazdah   و artavazd    آنكـه همـواره    “ به معني
  .).گ.ا. (”ساحل و پايدار است

٩٣٦ ‐ mazhan     گرجيان سپهساالري بنام مائيژان داشتند كـه  . ليكن بدون ترديد ايراني است .  ريشه اين نام نامشخص است
  .).گ.ا. ( بودل پادشاه ارمنستان او و خسرو ساسانيمعاصر اردشير

٩٣٧ ‐ mandu ماخوذ از نام mandoeگ.ا. ( چنين نام داشت و مادر كوروشدختر آژدهاك.  اراني.(.  
٩٣٨ ‐ nakhtchavan كيلومتر مربـع   ١٢٢٠ بزرگ به وسعت      در ارمنستان   از استان واسپوراكان   ٣٤ امروزي ناحيه     نخجوان  .

  .).گ.ا(



  ١٧٤  

 را بقتـل مـي      شده كليه فرزندان آرگام را همراه پدرشان و نيز كليه افـراد نامـدار خانـدان موراتـسيان                 
هيچيك از آنان جان سالم بدر نبرد بجز        . رساند و روستاها و سرتاسر واليت آنان را متصرف مي گردد          

همـين آرگـام    .  گريخته در دربار او نجات مـي يابنـد         چند تن افراد بي نام و حقير  كه به نزد آرتاشس           
  .  ياد مي شود و علت جنگ با آرتاوازد نيز همين استاست كه در افسانه از او بعنوان ارگاوان
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   چگونه مردي بود و چه كارهايياينكه سمبات
  939در كشور آالنيان صورت داد و اسكان او در آرتاز

  
 دلير نيز براي من خوشايند است زيرا او بر پايه افسانه كه چندان هم از                سخن گفتن در باره سمبات    

حقيقت بدور نيست، قامت و تركيبي متناسب شجاعتش داشت؛ با منش نيك خويش قلوب ديگـران را                 
سـنگي  (چشمانش داشت كه چون نگين      مي ربود و مزين به موهاي سپيد بود و اثر ناچيزي از خون در               

به زر و مرواريد مي درخشيد؛ توام با بدن و جسمي سريع الحركت در عين حال در هر                  ) مزين)(قيمتي
او پس از اين همـه دالوري       . چيزي هوشيار و بيش از تمام افراد ديگر شايسته پيروزي در جنگ ها بود             

زيـرا پـدر   .  مـي رود ن آالنيان جهـت كمـك بـه بـرادر سـاتنيك      همراه سپاه به سرزمي   بفرمان آرتاشس 
ساتنيك در گذشته و يك نفر بزور بر سرزمين آالنيان حاكم گرديده و برادر ساتنيك را بيرون رانـده                   

سمبات وي را سركوب و خلع كرد و برادر ساتنيك را سرور ملتش گردانيد و كشور دشـمنان را                   . بود
آرتاشس فرمـان مـي     .  آورد ان را از آنجا به اسارت گرفته با انبوهي عظيم به آرتاشاد           ويران كرده همگ  

عنـوان  ) همراه اين نام  ( كه ناحيه شاوارشاكان نام داشت و        دهد آنان را در سمت جنوب شرقي ماسيس       
ا امروز نيز سرزميني كه آنان در آنجا بـه اسـارت       را نيز حفظ مي كرد، اسكان دهند زيرا ت         بومي آرتاز 

  .در آمدند آرتاز ناميده مي شود
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  ، تحريك شدن940ويراني كشور كاسب ها

   و يكديگر بر عليه سمباتپسران آرتاشس
  

                                                           
٩٣٩‐ art’az     باستان كه قلمرو موروثي خاندان شاهزادگان فئـودالي آمـاتوني           در ارمنستان   يكي از واليات استان واسپوراكان  

  .).گ.ا. ( را شامل مي شد منطقه ماكوي فعلي ايران”بود و تقريبا
٩٤٠ ‐ k’asb   يا k’asp     در حد فاصل ميان درياي خزر و كوههاي قفقـاز         . م. كه در هزاره دوم پ      يكي از اقوام باستاني قفقاز

 ن واقـع در اسـتان پايتاكـاران ارمنـستان         سرزمينـشا . به نام ايشان درياي خزر به درياي كاسپين نيز معروف است          . مي زيستند 
  .).گ.ا. (باستان بود كه اكنون جزو جمهوري آدريايجان محسوب مي گردد



  ١٧٥  

 ما فرزند او را كه همنامش بود به پادشـاهي           ، آرتاشس  واپسين پارسي  پس از مرگ پادشاه آرشاك    
 ناميـده مـي شـود و        941ولي ساكنان كـوهي كـه بزبانـشان ناحيـه پاديژاهـار           .  مي گمارد  سرزمين پارس 

 بود، همچنين ساكنان ساحل دريا و كساني كه بيشتر در اين نواحي مي زيستند               942مربوط به قوم گغوم   
لـذا  . بدين علت كشور كاسب ها بر عليه پادشاه ما سـر بـه شـورش مـي نهـد                  .  اطاعت او برتافتند   سر از 

 را با تمامي سپاه ارمن به جانب آنان گـسيل مـي دارد و خـود نيـز هفـت روز آنـان را        آرتاشس سمبات 
مودن كشور كاسب   سمبات با ويران ن   . سمبات مي رود و همه آنان را مطيع مي سازد         . مشايعت مي كند  

 نيز در جمـع آنهـا   943 مي كند كه پادشاه آنان زاردامانوس    ، اسير وارد ارمنستان   ها بيش از اسراي آرتاز    
 و و زمينهـاي دربـاري واقـع در روسـتاها گـوغتن       ) مـي دارد  (آرتاشس خـدمات آنـان را گرامـي         . بود

. ه او پيشكش نموده بجز اينها تمامي غنايم را نيـز بـه او واگـذار مـي كنـد           را ب  944سرچشمه هاي اوغت  
 بر اين امر حسد برده در صدد كشتن سمبات بر مي آيد ولي قصد و غـرض او آشـكار شـده                       آرتاوازد

و اما سمبات عقب نشنين كرده به نواحي آشور مـي رود و بـه             . باعث آزردگي شديد پدرش مي گردد     
بـه  ) سـمبات . ( را كه آرتاوازد چشم به آن دوخته بود رها مي سـازد            خويش فرماندهي سپاه ارمني   ميل  

 ناميده مي شـود اسـكان مـي يابـد و اسـراي      946 كه اكنون كوردريك  945دستور آرتاشس در تموريك   
ي از آسورستانيان آن نواحي زنـي گرفتـه    زيرا او در سن پير    .  استقرار مي دهد   947متعددي را در آلكي   

  .بود و او را بسيار دوست مي داشت، بدين علت در اين نواحي اقامت گزيد
.  فرماندهي كل سپاه را كه آرزو داشت از پدرش دريافـت نمـود              پس از رفتن سمبات    اما آرتاوازد 

  ك شـده شـروع بـه حـسادت كردنـد؛ لـذا آرتاشـس       برادران او بـدين جهـت از طـرف زنانـشان تحريـ            
 گمارده كليه امور خاندان دربـاري را بـه          949 را كه مردي خردمند و شاعر بود بعنوان هزاربد         948وروير

ه فرمانـدهي سـپاه را نيـز بـ        .  منصوب كـرد    را به رياست كاهنان بت آرامازد در آني        او سپرد اما ماژان   
                                                           

٩٤١ ‐ p’at’ezhahar  
٩٤٢ ‐ geghumگ.ا. (ناحيه گيالن است”  احتماال.(.  
٩٤٣ ‐ zardamanos  
٩٤٤ Ught’گ.ا. ( به معني شتر است به زبان ارمني.(.  
٩٤٥ ‐ t’e’morik در . در استان كورچايـك .  سرزمين شامل حوزه شرقي رود خابور با سه ناحيه كوردوك عليا، سفال و مياني

 در Tumurrayدر منابع آشوري قوم .  كيلومترمربع است٢٧٢٥ ياد شده و شامل      Tumurru بصورت   منابع بابلي و آشوري   
  .).گ.ا. (اينجا ذكر شده است

٩٤٦ ‐ k’ordrik      ناحيه اي در استان k’ortchayk باستان كه شامل سه قـسمت عليـا، سـفال و ميـاني اسـت                ارمنستان  .
  .).گ.ا(

٩٤٧ ‐ alk’I     در منابع بابلي و آشوري      دژي واقع در سرزمين تموريك  elak’ush    و اكنون elk          يـاد مـي شـود و درجنـوب 
  .).گ.ا. ( باستان واقع استارمنستان

٩٤٨ ‐ Vruyrگ.ا. ( دوم بودوي فرزند آرتاشس.  منشاء اين نام مشخص نيست.(.  
.) م٤ تـا    ١ هاي   سده (در زمان اشكانيان ارمني   .  در سده هاي ميانه    سمتي در دربار ارمنستان   ) ’hazarap’et( هزار بد    ‐ ٩٤٩

وظيفه هزاربد تعيين و گردآوري ماليات، پاسداري از جاده ها، سـاختمان، آبگـذرها،   .  بودبطور موروثي متعلق به خاندان آماتوني 
  .).گ.ا. (غرس جنگل و جز آن ها بود



  ١٧٦  

جنوبي را به سمبات اما       ،  950سپاه سمت شرقي را به آرتاوازد، غربي را به تيران         . چهار بخش تقسيم كرد   
زاره مردي مغرور، در شكار جانواران وحشي جسور، امـا در نبـرد ترسـو و            .  سپرد 951شمالي را به زاره   

 با آگاهي تجربي بر ايـن امـر، ايـن كـشور را در                پادشاه گرجستان  952شخصي به نام كاردزام   . كند بود 
 زنـدان مـي كنـد امـا آرتـاوازد و تيـران همـراه                برابر او مي شوراند و زاره را دستگير كرده در قفقاز          

  . مي گرداننددر مي آورند و او را باز} 126{سمبات در برابر او جنگيده برادر شان را از لجن
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  954 در باسيان953جنگ در برابر سپاه دومتيانوس

  
 جـرأت يافتـه در برابـر حكومـت     در غرب نوعي آشفتگي و آشوب بوجود مـي آيـد و آرتاشـس        

او خشم برده سپاهي بـه مقابلـه آرتاشـس           بر   قيصر دومتيانوس .  مي شورد و ماليات نمي پردازد      روميان
 را همـراه سـپاه مـضطرب غـرب بـه جلـو         تيـران .  مي رسند  آنان آمده و به نواحي قيصريه     . مي فرستد 

يان شرقي و شمالي به  در اينجا با سپاهآرتاوازد.  مي رانندرهسپار كرده تا جلگه پهناور و بزرگ باسيان     
. همراه كليه پسران پادشاه به مقابله آنان مي رود ولي در حين جنگ در تنگناي شديد قرار مـي گيـرد                    

 با سپاه جنوبي درمي رسد و پسران پادشاه را از خطر مي رهانـد و بـا                  در واپسين لحظات جنگ سمبات    
غم پيري همچون يـك جـوان نبـرد را سـازماندهي            زيرا او به ر   . كسب پيروزي به جنگ پايان مي دهد      

  .  كرد و مبادرت به حمله نمود و با تعقيب سپاه روميان آنان را تا مرزهاي قيصريه عقب راند
كـه مقـصود    ” نام آمـده بـود    } 127{شخصي دومٍت “در افسانه ها چنين آواز خوانده مي شود كه          

فرمان و سپاه او را بنام   ) افسانه ها (خودش به اين نواحي آمده بلكه       اما نه اينكه    .  است خود دومتيانوس 
  .وي نامگذاري كرده اند

 كمتـر از    955  مرد؛ پس از او نـرواس        در اين زمان در روم     ، دومتيانوس اما از بخت خوش آرتاشس    
نـواحي  .  تاختند با غرور از اين امر حتي به سمت يونان          و پارس  يك سال پادشاهي كرد سپاهيان ارمني     

  . نيز به پيروي از اينان از دادن ماليات سرباز زدند و فلسطينيانمصريان
  

  
                                                           

٩٥٠ ‐ t’iran  
٩٥١ ‐ zareh  
٩٥٢ ‐ kardzam  
٩٥٣ ‐ Dometianos يا Dometianusگ.ا.). (م٩٦ ‐٨١ ( قيصر روم.(.  
٩٥٤ ‐ basian    اكنون نيز به همين اسم بصورت      .  كيومتر مربع  ٢٥٢٥ باستان به وسعت      در ارمنستان   ناحيه اول استان آيرارات
  .).گ.ا. ( يا پاسين ذكر مي گرددباسن
٩٥٥ ‐ nervas)  گ.ا.) ( حكومت كرد٩٨ تا ژانويه ٩٦از سپتامبر سال.(.  



  ١٧٧  
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   و كارهايش،956در باره ترايانوس

   بدست  برادرانش957مرگ ماژان
  

او سرتاسر غرب را آرامش بخشيده بر مـصر         .  حكمراني مي كرد    بر روميان  در اين زمان ترايانوس   
 اشـس آرت.  حركت مـي كنـد   مي تازد و انها را به تصرف خويش در آورده به سمت پارسيان  و فلسطين 

بعهده مي گيرد و ماليـات سـالهاي        ” شتابزده با هدايايي گزاف به پيشواز او مي رود و تقصير را شخصا            
امـا ترايـانوس بـه      .  بر مـي گـردد     پيشين را نيز به او مي دهد و با كسب بخشش به سرزمين ما ارمنستان              

  .  مي گردد بازوبش را در آنجا به انجام مي رساند واز طريق سوريه رفته كمال مطلسرزمين پارس
 و  مي گويد، پادشاها بـدان اگـر آرتـاوازد        «:  به پيشواز او آمده به برادرانش خيانت مي كند         ماژان

 نسپري مالياتها را بدون دشواري بدست نخواهي  را به زاره   ارمني  را از كشور بيرون نراني و سپاه       تيران
 در دل داشت اين عمل را انجام داد زيـرا او را هـم بـزرگ                 ماژان بخاطر كينه اي كه به سمبات      . »آورد

يس كاهنـان و هـم اسـپهبد    كرده بود و در عين حال مي خواست تيران را نيز كنار نهد تا خـود هـم رئـ                
اما آرتاوازد و تيران از     .  مي گرداند   توجهي نكرده او را دست خالي باز       ترايانوس. غرب گردد ) سپاه(

اين خيانت او آگاهي جسته در حين شكار در كمين مي نشينند و ماژان را بقتل مي رسانند و در آبـادي          
 از آن   امـا آرتاشـس   . آنگونه كه در شأن رئيس مغان بود وي را بخاك مـي سـپارند             ) باگاوان (958باگين

  . ماليات پرداخت959پس تا پايان زندگي بدون وقفه به ترايانوس و پس از او به قيصر آدريانوس
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   جمعيت كشورمان رااينكه آرتاشس

  . و حدود و ثغوري تعيين كردافزايش داد
  

                                                           
٩٥٦ ‐ trayanosاولپيوس ترايـانوس ، ماركوس ) Marcus Ulpius Trajanus (   يـا تـراژان)امپراتـور روم ) ١١٧‐٥٣ .

  .).گ.ا(
٩٥٧ ‐ mazhan  
٩٥٨ ‐ bagin  
٩٥٩ ‐ adrianos يا adrianus .م١٣٨‐١١٧ ( و امپراتور روم پسر خوانده ترايانوس آدريانوساليوس.(  



  ١٧٨  

 پس از تمام پارسايي ها و اعمال درست امر به تعيين حدود بـراي روسـتاها و مـزارع داد؛                     آرتاشس
زيرا او كشور ما را با آوردن مردمان بسيار پرجمعيت كـرد و آنـان را در كوههـا، جلگـه هـا و دشـتها                          

رد، دستور داد سنگها را بصورت چهار ضـلعي بتراشـند و            او براي حدود، عالئمي مقرر ك     . ساكن نمود 
ميانشان را همچون بشقات گود نموده در داخل زمين قرار دهند و روي آنها كمي باالتر از زمين ستون                   

 نيز چنين  بر اين امر حسد برده دستور مي دهد در سرزمين پارس            پسر ساسان  اردشير. هايي بر پا سازند   
  .كنند و بنام خويش بنامند تا نام آرتاشس ياد نگردد

 خودمان زمين لم يزرع باقي نماند، نه كوهستاني و  در ارمنستاناما مي گويند كه در زمان آرتاشس 
  .نه دشتي زيرا كه كشور بسيار آباد گشته بود
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  961 آماتونيان960خاراريدر باره خاندان نا

  
” اينان اصال.  آمده است از نواحي شرقي كشور آريائيانمي گويند كه در زمان او طايفه آماتونيان      

 داشـت،    هستند كه پسري نيرومنـد و بلنـد بـاال بنـام سامـسون              962يهودي بوده از نسل شخصي بنام مانو      
ايـن  . بهتر براي نوزادان انتخـاب كننـد      } 128{ مرسوم بود نام پيشينيان را به اميد       چنانكه ميان يهوديان  

امر صحيح است و اكنون نيز ميان نسل آماتونيان مشاهده مي شود و آنان مرداني بلند باال، خوش اندام                   
 بـود    كـه نخـستين پادشـاه از نـسل پارتيـان           آرشـاك اينان توسط   . و نيرومند و در هر امري شايسته اند       

امـا علـت    .  نيز به مقام و منزلت رسـيدند       963كوچانده شده اند و با پيشرفت و ترقي در نواحي آهماتان          
زلتي بصورت كسب روستاها و      صاحب مقام و من    آمدن آنان به كشور ما را نمي دانم، منتها از آرتاشس          

 آنـان را بخـاطر      ليكن بخـشي زا پارسـيان     . دستگردها گرديده آماتونيان يعني آيندگان ناميده مي شوند       
  . مي نامند964نيايشان مانويان

  
                                                           

  .).گ.ا. ( ناخارار يا شاهزاده فئودال‐ ٩٦٠
٩٦١ ‐ amat’uni    در ارمـسنتان    اناز اسـتان واسـپوراك    ) ماكوي فعلـي ايـران     ( در واليت آرتاز    خاندان اشرافي فئودال ارمني 

  .).گ.ا. ( را داشتند و صاحب مقام هزاربدي بودند١٥ مقام در دربار ارمنستان. باستان
٩٦٢ ‐ manu  
٩٦٣ ‐ ahmatan گ.ا. ( استپايتخت ماد) هگمتانه( منظور همان همدان يا اكباتان.(.  
٩٦٤ ‐ manuyan  
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   و965در باره نژاد آراوغيان

  ستاينكه اين طايفه از كجا ناشي گرديده ا
  

 بودنـد همـراه او آمـده بـا           كه از ملـت آالنيـان و نيـز از نزديكـان سـاتنيك              در زمان او، آراوغيان   
 پـدر   در زمـان خـسرو    . قومشان در شمار ناخارارهاي كشور ما بعنوان خويشان ملكه بـزرگ در آمدنـد             

  . خويشاوند سببي گشتند966ز دالوران مهاجر باسيلها، آنان با يكي اتيرداد
59  

  پيشه و دانش در زمان آرتاشس
  

 كارهاي بسياري صورت پذيرفتند لذا ما به فصل هـاي متعـدد تقـسيم               از آنجا كه در زمان آرتاشس     
اين فصل واپسين نيز در باره او است تا كارهـاي           نموديم تا اطاله كالم باعث ماللت خوانندگان نگردد؛         

زيرا گرچه در فصول پيشين اصالحات و رسوم نغز         . ديگر انجام شده در زمان آرتاشس را نيز ياد كنيم         
اما آنان از پيشه ها و علوم اعظم غافل مانـده    .  و ديگر پادشاهان باستاني مقرر گرديد      بدست واغارشاك 

ر به چپاول و لشكر كشي مي پرداختند  در باب اين گونه علوم يا بـي توجـه بودنـد و يـا                        بودند و بيشت  
هفته ها، ماه ها و سالها، آنان چنين چيزهايي نمي دانـستند بلكـه              ) مقرر داشتن (” مثال. دسترسي نداشتند 

 رودهـا و  نيز كشتيراني روي درياچه ها و نه مسافرت از طريق      . از دانسته ملل ديگر استفاده مي كردند      
كاربرد وسايل ماهيگيري در كشورمان معمول نبود حتي زراعت در همه جا گسترش نيافته بود بلكه در     

كليـه  . نواحي كمي چنين بود؛ آنان همچون ملل شمال از گوشت خام و مانند اينها تغذيـه مـي كردنـد                   
  . اينها در زمان آرتاشس اصالح و تعيين گشت
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  در باره مرگ آرتاشس
  

 بـر  زيرا يهوديـان .  به زيبايي روايت مي كندنيز در باره مرگ آرتاشس    } 129{ پلّايي 967آريستون
فرزنـد  “ يعني 968 سر به شورش نهاده  به رهبري مردي ياغي بنام باركوبا           پادشاه روميان  عليه آدريانوس 

                                                           
٩٦٥ ‐ araveghian در گاهنامـه  .  سـواره نظـام هـستند      ٥٠٠ در فهرست رزمي ارمنـي داراي        ان اشرافي فئودال ارمني    خاند 

  .).گ.ا. ( مي باشند٤٩داراي مقام 
٩٦٦ ‐ basilگ.ا. ( و بلغاري هستندمتعلق به نژاد هون”  اصال.(.  
٩٦٧ ‐ Ariston of Pella  
٩٦٨ ‐ barkoba  
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 فرماندار جنگيدند؛ او مردي بدكار و آدمكش بود و گزافـه گـويي بـسيار                969در برابر روپوس  ” ستاره
او .  زجركشان و اسيران از آسـمان نـازل شـده اسـت            مي كرد و به اين امر مغرور بود كه بعنوان منجي          

 از او ملهم شـده از دادن ماليـات           وسراسر سرزمين پارس   نبرد را چنان شدت بخشيد كه شام، ميانرودان       
امـا  . به روميان سرباز زدند بويژه آنكه شنيده بودنـد آدريـانوس بـه بيمـاري جـذام مبـتال گـشته اسـت                      

  . آرتاشس ما نسبت به او وفادار ماند
  آمده شورشيان را در شهري نزديـك اورشـليم         ين به فلسط  اينك در همين هنگام بود كه آدريانوس      

 رانده شده ، از سرزمين پدريشان دور        او فرمان داد تمام اين ملت يهود      . محاصره نمود و هالك ساخت    
م را كـه    و امـا اورشـلي    . شوند، بگونه اي كه از نواحي بسيار دور هم قـادر بـه ديـدن اورشـليم نگردنـد                  

  و خودش ويران كرده بودند دگر بار ساخت و چنانكـه خـود آدريـانوس                 971، تيتوس 970وسپاسيانوس
 يعني خورشيد نام نهاد و مشركان و مسيحيان راكـه شخـصي             972”هليا“ناميده مي شد بنام خويش آن را        

او در اين زمان سـپاهي بـه نـواحي آشـور فرسـتاد و         .  بود در اينجا اسكان داد      نام اسقف آنان   ماركوس
كـه ايـن    ) اريـستون (ايـن مـرد     .  برود  ما نيز امر كرد با مردان برجسته خود به سرزمين پارس           آرتاشس

 بـا آرتاشـس     974 در محلي بنـام سـهوند      973كوي در مار  . تاريخ را به ما داد بعنوان كاتب همراه او بود         
  مالقات نمود
 نـام پيـشواي خانـدان       976او شخـصي آبغـو    .  بيمـار شـد    975 در مرند در آبادي بـاكوراگرد      آرتاشس

 وي راهـي پرستـشگاه       را كه مردي چـاالك، چـاپلوس و خـوش صـحبت بـود، بـه خـواهش                  977آبغيان
 نمود تا از بتان شفابخشي و طول عمر بخواهد او هنوز            979 واقع در ناحيه يكغياتس    978 در يريزا  آرتميس

                                                           
٩٦٩ ‐ r’upus يا Rufus  
٩٧٠ ‐ vespasianos .٦٩نخستين امپراتور از سلسله فالويوسي كه از .) م٧٩ ‐٩ ( وسپاسيانوس فالويوس سابينوستيتوس 
  .).گ.ا. ( بود ميالدي امپراتور روم٧٩تا 
٩٧١ ‐ titos) Titus ( را تـصرف و     وي در زمـان سـلطنت پـدر اورشـليم         . م٨١ تا   ٧٩ از سال     امپراتور روم  پسر وسپاسيانوس 

كـه بـه علـت آن    .) م٧٩(اتفاق افتـاد  ) Ves’uve(پس از جلوس وي به سلطنت، طغيان آتشفشان وزوو          .) م٧٠(تخريب كرد   
  .).گ.ا. (هركوالنوم و پومپئي منهدم شدند

  .).گ.ا). (Elia يا Heghia ،)Helia ارمني در ‐ ٩٧٢
٩٧٣ ‐ mark .   اين نام را تامسون Media  و تعلبنديان  Marsk   در جهان نما   “بايد افزود كه سرزمين ماد    .  ترجمه كرده اند ”
  .).گ.ا. ( نيز آمده است mark بصورت  شيراكاتسياثر آنانيا” اطلس جهان“يا 
٩٧٤ ‐ sohund گ.ا. (متر٣٧٠٠ يا سهند كوهي در شرق درياچه اروميه به ارتفاع.(.  
٩٧٥ ‐ bak’urak’ert’          ـ      اين ناحيه بنام باكور   .  قصبه اي در نزديكي شهر مرند بجاي روستاي باكران كنوني رادر  يـا پـاكر ب
  .).گ.ا. ( نامگذاري شده است و آرامگاه او نيز بايد در همين جا بوده باشد ارمني اول اشكانيتيرداد
٩٧٦ ‐ abegho  
٩٧٧ ‐ abeghian   احب دو گـاه و رتبـه بودنـد وسـپاهي            ص اينان در دربار اشكاني   .  در واليت آبغيانك    خاندان اشرافي ارمني

  .).گ.ا. ( سوار داشتند٣٠٠متشكل از 
٩٧٨ ‐ yeriza      شهري است كه ارمنيان yerze’nk’a     غربي واقع بوده ارزنجـان نيـز ناميـده مـي             مي نامند و در ارمنستان 
  .).گ.ا. (پرستشگاه آناهيتا در اينجا واقع بود. شود
٩٧٩ ‐ yek’eghiatsبه التين .  علياهارم از استان هايك ناحيه چAcilisenae گ.ا. ( كيلومتر مربع٢٢٥٠ به وسعت.(.  
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مي نويسد كه در هنگام مرگ آرتاشس چند        ) آريستون(و  .  نگشته بود كه آرتاشس جان سپرده بود       باز
 زنان محبوب او، معشوقه ها و مالزمان نزديك با شكوهي خاص جسد - جان خود را از دست دادندنفر

مـي گويـد، تـابوت او زريـن، اورنـگ و            . متمدن و نه چون بربرها گرامي داشـتند       ) ملل(او را به رسم     
 فرزنـدان و  . تختش از بز و كفنش زربفت بود و تاج بر سرنهاده سالح زريـن در كنـارش قـرار داشـت                    

انبوه خويشاوندان برگرد اورنگش جمع شده بودند و در نزد آنان مقام هاي سپاهي ، پيـشوايان، هنـگ                
. هاي ناخاراري و بطور كلي گروه هاي سپاهي، همگان مـسلح، گـويي بـراي جنـگ آمـاده مـي شـدند          

پيشاپيش، شـيپورهاي مـسين نواختـه مـي شـد و امـا در پـس، دوشـيزگان فغـان كنـان و زنـان گريـان                            
 قرار داشتند و با چنين تـشييع جنـازه اي او            980انبوه راميكها . پس از همه اينها   . بودند} 130{پوشسياه

او چهـل و   . بر روي قبر چنانكه در باال گفتيم، افرادي داوطلبانه خود را مـي كـشتند              . را بخاك سپردند  
  .يك سال پادشاهي كرد و براي كشورمان اينگونه محبوب بود
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  ، آزار رساني وي بهشاهي آرتاوازدپاد
  برادران و خواهرانش و داستان مرگ توام با استعاره او

  
 بـه  981 پادشـاهي مـي كنـد و كليـه بـرادرانش را از آيـرارات           ، فرزندش آرتـاوازد   پس از آرتاشس  

  راند تا در آيرارات يعني در اراضي پادشاه زندگي نكنند؛ تنها تيـران          983 و آربراني  982نواحي آغيويت 
او پس از آنكه چند روزي پادشـاهي كـرده          . را بعنوان جانشين نگه مي دارد زيرا خود فرزندي نداشت         

  از پل شهر آرتاشـاد     984ابود، يكبار براي شكار خوك وحشي و گورخر در نزديكي سرچشمه هاي گين            
مي گذشت، ناگاه در اثر خيالي واهي پريشان و ديوانه شده از اسب به زيـر و درون چـاهي ژرف مـي                       

  .}131{افتد و در آن غرق و ناپديد مي گردد
 بـه رسـم      مرگ آرتاشس   چنين افسانه سرايي مي كنند؛ در هنگام       در اين باره، آواز خوانان گوغتن     

 از ايـن امـر آزرده شـده بـه           آيين شرك كشتارهاي بسياري صورت مي گرفت؛ مي گوينـد آرتـاوازد           
  :پدرش مي گويد

                                                           
٩٨٠ ‐ r’amik’ ‐مأخوذ از شكل پهلوي.  شخص عامي، توده مردم ramik) گ.ا). (رمه اي، مردمي.(.  
٩٨١ ‐ ayrarat’    بيشتر به ايـن  در زمان اشكانيان ارمني .  كيلومتر مربع  ٤٠١٠٥وسعت   باستان به     استان مركزي در ارمنستان 

  .).گ.ا. ( و نواحي اطراف اتالق مي شداستان به دشت آرارات
٩٨٢ ‐ aghiovit’         ا اين ناحيـه سـواحل شـمالي درياچـه وان ر          .  كيلومترمربع ١٥٧٥ يكي از نواحي استان توروبران به وسعت

  .).گ.ا. (شامل مي شد
٩٨٣ ‐ a’rberani      كيلومتر مربع در سـواحل شـمال شـرقي درياچـه     ١٠٢٥ به وسعت    ناحيه هفتم واقع در استان واسپوراكان 
  .).گ.ا. (وان
٩٨٤ ‐ gina  
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  وقتي كه تو رفتي «
  و تمام كشور را با خود بردي

  من روي اين خرابه ها
  .».بر كه پادشاهي كنم

  
  :ز اين رو وي را نفرين كرده چنين مي گويد اآرتاشس

  
  گر سوار بر اسب به شكار روي «

  به كوه آزاد
  يالن ترا بگيرند و ببرند 

   ، بسوي ماسيسبه آزاد
  .»آنجا بماني و نور نبيني

  
 محبوس است و دو سـگ        در باره او روايت مي كنند كه با زنجيرهاي آهنين درون غاري            985پيران

همواره زنجيرهاي او را بدندان مي گيرند و او تالش در رهايي و پايان دادن بـه جهـان دارد ولـي مـي                        
لـذا تـا كنـون نيـز بـسياري از آهنگـران در              . گويند از صداي پتك آهنگران بندها محكم تر مي شوند         

ه سندان مي كوبند و چنانكه روايت       ب) پتك را (پيروي از اين افسانه روزهاي يكشنبه سه يا چهار مرتبه           
  .ولي واقعيت امر چنان است كه در باال ياد كرديم.  محكم تر شوند مي كنند، زنجيرهاي آرتاوازد

اما برخي مي گويند كه در زمان تولد او واقعه اي روي داده است و گمان مـي رود كـه زنـاني از                        
 نيــز آنـان را بــسيار شـكنجه داده همــان   از ايــن رو آرتاشـس . جـادو كــرده انـد   او را اصـل آژداهــاك 

  : آوازخوانان در اين باره در افسانه چنين مي گويند
  
   كودك را ربودند، اژدهانژادان آرتاوازد«

  .»و بجايش ديوي نهادند
  

مان لحظه تولد ديوانه بوده و به همين بيمـاري در           اما اين خبر بر من واقعي تر مي نمايد كه او از ه            
  . پادشاهي را بدست مي گيردبرادش تيران. گذشته است
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   استآنچه كه در باره تيران

                                                           
  .).گ.ا. ( به معني زنان يا مردان پير استp’ar’av  به ارمني‐ ٩٨٥



  ١٨٣  

  
ان پادشـاه مـي گـردد و     بـر ارمنيـ  986 در سال سوم پادشاهي پيروز اول پارسـي         پسر آرتاشس  تيران

 تنها اين مطلب وجود دارد كـه او وفادارانـه از روميـان       . هيچگونه كارهاي بزرگ از او نقل نشده است       
اطاعت نمود و چنانكه مي گويند در آرامش زيست و تسليم شكار و تفريح گرديد و دو اسب داشـت،                    

گمان مي رفت آنها نه از روي زمـين حركـت مـي      سبكبالتر و بسيار تندپا، بطوري كه     987از پيگاسوس 
 شخـصي از خانـدان بزنونيـان كـه مـدعي بـود              988شاهزاده داتاكه . كردند كه از هوا پرواز مي نمودند      

  .سوار شود) اسبان(ثروتي بيش از پادشاه دارد خواهش كرد بر اين 
 مي زيـستند نـزد او آمـده و مـي            خويشاوندان قديمي او از نسل اشكانيان كه در نواحي هاشتيانك         

براي ما تنـگ    ) اراضي موجود (موروثي ما را گسترش بده، زيرا ما كثرت يافته          ) زمين هاي («: گويند
جديدي به آنان ندهند و آنچه      ) زمين( توجهي نكرد و قاطعانه مقرر داشت هيچگونه         ولي تيران . »است

پس از تقسيم زمين به نسبت تعداد آنان، چنين معلوم شـد كـه              . انشان تقسيم كنند  كه دارند به تساوي مي    
  . شدند و آربرانيارث ساكنان هاشتيانك كم است و لذا بسياري از آنان رهسپار نواحي آغيويت

هـر امـري رشـيد       در   990 از خانواده آندزواتسي   989مي گويند كه در زمان او جواني بنام يراخناوو        
 آورده بودند وبه همسري گرفته بود و از  را كه بدستور او از يونانبوده است؛ او آخرين زن آرتاوازد     

مـي  . آنجا كه آرتاوازد فرزندي نداشت، پادشاه تمـامي خانـدان آرتـاوازد را بـراي يراخنـاوو گـذارد                  
پادشـاه او را   . امـري فـروتن و در اميـال جـسماني نيـز پرهيزگـار             گويند او مردي ممتاز بود و در هـر          

همچنـين سرپرسـتي سـپاه        دوست داشته اورنگ دوم را كه در تصرف آرتاوازد بود به او مـي بخـشد،                 
كه با خود صميمي   را در نزد او مي گمارد،      991 بنام درواسپ  شرقي را نيز به او مي سپارد و يك پارسي         

 را بـا اراضـي      992  خويشاوند سببي شده بود؛ پادشــاه آبادي تاتيونك       ارارهاي واسپوراكان بود و با ناخ   
منـشعب مـي شـد از       } 132{اش و تنها باغي را به او داده بود كه جويبار بزرگي كه از درياي گايالتو               

                                                           
توضيح مي دهد كه پيروز يك عنوان و به معني          ) ٦٤ فصل   ٢كتاب  ( در جايي     خورني موسي.  نيست ساني اين پادشاه سا   ‐ ٩٨٦

اني  مي نويسد كه احتمال دارد اين كلمه لقب تمام پادشاهان ساسـ شادروان آكادميسين گاگيك سارگسيان.فتح و كاميابي است 
  .).گ.ا. (بوده باشد

٩٨٧ ‐ Pigasos) Pegasus (اسب بالداري كه توسط بلروفون تربيت شد) .گ.ا.(.  
٩٨٨ ‐ dat’ake  
٩٨٩ ‐ yerakhnavuگ.ا. ( منشاء آن نامعلوم است.(.  
  .).گ.ا. ( سواره بودند٥٠٠آنان داري سپاه .  بود خانواده اشرافي كه موطن آنها منطقه آندزواتسيك در استان واسپوراكان‐ ٩٩٠
٩٩١ ‐ de’rvasp’  باستان بصورت     در پارسي duruvaspa’  كه از دو بخش duruva)  و ) تند رسـتaspa’   بـه معنـي 

نـام  ( سانـسكريت  ’dhruvasvaنيـز مقايـسه شـود بـا     . اسب تشكيل شده يعني كسي كه اسبان را تندرست نگاه مـي دارد           
  .).گ.ا. ( بوددرواسپ از دوستان تيران). نام ايزدي( زند ’drvaspaو ) شاهزاده اي بود

٩٩٢ ‐ t’at’yonk          طبق اطلس جهـان نمـا     . ( و درياچه وان واقع است      اكنون ديادين ناميده مي شود و در ميان كوه آرارات .(
  .).گ.ا(



  ١٨٤  

 993 رفـت و دربـارش را در آبـادي چـرمس           احي يكغيـاتس  اما پادشاه خود به نـو     . درون آن مي گذشت   
  . او بيست و يك سال در آرامش پادشاهي كرد و در سفر زير بهمن مانده جان سپرد. مستقر نمود
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   و نامهاي كهن قوم او باگراتونيدر باره تيرداد
  

 دالور، مـردي دليـر و        دختـر سـمبات    994 و فرزند سـمباتوهي     نام از نسل باگراتوني    شخصي تيرداد 
 او را بـه دامـادي گرفـت و دختـرش            پادشـاه تيـران   . نيرومند بـا قـامتي كوتـاه و ظـاهري زشـت بـود             

زن شـوهرش تيـرداد را دوسـت نمـي داشـت و او را مـورد بـي                   . د را به ازدواج او در آور      995يرانياك
 مي گذراند كه زني بـه زيبـايي و          احترامي قرار مي داد و همواره خم به ابرو داشت و به آه و افسوس              

از ايـن رو    . نجابت خويش مجبور بود با مردي زشت سـيما و از اصـل و نـژاد فرودسـت زنـدگي كنـد                     
كتك مي زند و موهاي زرينش را مي برد و طره گيـسويش             ”  شده او را شديدا    تيرداد روزي خشمگين  

خـود نيـز سـر بـه شـورش زده بـه       . را كنده دستور مي دهد او را كشان كشان از اتاق بيرون بياندازنـد           
به او رسيد لـذا      رسيد، خبر مرگ تيران در آنجا        وقتي كه او به سيونيك    .  مي رود    نواحي مستحكم ماد  

  . در همانجا ماند
وقتي كه به ميخواري مشغول بودند      .  او را به شام دعوت كرد       پيشواي سيونيك  996يك روز باكور  

تيـرداد دل بـه     .  نام داشـت   997 زني را ديد كه بسيار زيبا بود و با دستانش مي نواخت و نازينيك              تيرداد
نمي دهـم   «: او پاسخ مي گويد   . »را به من بده   ) معشوقه(اين كنيزك   «: بست و به باكور گفت    عشق او   

اما تيرداد ايـن زن را گرفتـه بـه نـزد خـويش كـشيد و در برابـر حـضار او را                      . »زيرا معشوقه من است   
باكور از روي حسادت برخاست تـا زن        . همچون جواني عاشق و بي پروا نوازش مي كرد و مي بوسيد           

اما تيرداد به پا خاست و گلدان را همچون سالح بكار برد و حضار  را نيز از گرد                   . ز دست او بگيرد   را ا 
 را نـابود مـي      999 جديدي ظهور كـرده بـود و عـشاق پنلـه پـه             998گويي اوديسئوس . سفره دور ساخت  

                                                           
٩٩٣ ‐ chrmes  
٩٩٤ ‐ se’mbat’uhi  
٩٩٥ ‐ yeranyak’  
٩٩٦ ‐ bak’ur  در پارسي ( يا پاكر bag-pur   كه bag =   خدا وpur =     ايـن نـام در     ) فرزند معادل اهللا وردي، خداداده، خدازاد

  .).گ.ا. ( نسبت مي دهندتازي تبديل به فغفور شده است كه به پادشاهان چين
٩٩٧ ‐ nazinik’  
٩٩٨ ‐ vodisevs   منظور Odyssee اين حماسه در مورد    .  است  حماسه سراي نامي يونان     منظومه حماسي اثر هومر     اديسه

  .).گ.ا. ( يكي از پهلوانان نامدار يونان و سفرهاي او پس از جنگ تروا استOlysseبازگشت اوليس 
او مدت بيست سال از شوهرش دور بود و .  است همسر اوليس در منظومه حماسي اديسه    ،Penelope پنلوپه يا پنلوپ     ‐ ٩٩٩

  .).گ.ا. ( گشتدر اين مدت خواستگاران بسياري به نزد او آمدند و باعث تالم روحي وي شدند تا اينكه اوليس باز



  ١٨٥  

بـدين  .  رخ داد  1002 و الپيـت هـا     1001ان قنطـورس   جنگـي ميــــــ    1000ساخت و يا در عروسي پريتـوس      
در واقـع روايـت     .  رفت 1003ترتيب به اقامتگاهش رسيده بالفاصله سورا بر اسب همراه معشوقه به اسپر           

  . در مورد دالوري اين مرد شهوتران كاري بيهوده و اضافي است
 با ارتداد از آيين پدرشان در آغاز نامهاي بيگانه چـون بيـورات،              اما بدان كه مردان قوم باگراتوني     

، 1005، توبيـا  1004و جز اينها بر مي گزيدند و از نامهاي پيـشين خـويش همچـون باگاديـا                } 133{تيرداد
و من چنين گمـان مـي كـنم         .  محروم شدند  1010، ينانوس 1009، وازاريا 1008، ساپاتيا 1007، آسود 1006سنكيا  

ست  ا آسود همان آشوت همان باگاديا، استفاده مي كنند، باگراتكه از نامهايي كه اكنون باگراتونيان    
  ).تبديل شده اند ( به سمبات و شامباتو نيز وازاريا به واراز
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  . آخر چگونه بود و چه كارهايي انجام داداينكه تيگران

 ال چهارم پادشاهي پيروز پارسـي      آخر جانشين وي مي شود كه در س         برادرش تيگران  پس از تيران  
 دالورانه انجام نداد كه او عمري طوالني داشت، چهال و دو سال، ولي هيچگونه كار          . به پادشاهي رسيد  

  در زمـاني محبـوس گرديـد كـه تيتـوس           قابل ذكر باشد مگر اين مطلب كه بدست يك دختـر يونـاني            
 ناميده شد، درگذشت و پيروز پادشاه پارسـي بـر            اگوستوس  كه آنتونيوس  پادشاه روميان } 134{دوم

حكومت روميان لشكر كشيد و از اين رو لقب پيروز يافت كه به معني فاتح است زيـرا او در ابتـدا بـه               
 ناميده مي شد اما اين كه به زبان پارسي او را چه مي ناميدند، ايـن را نمـي                   1011زبان يوناني واغگسوس  

  .دانم

                                                           
١٠٠٠ ‐ perit’os           هيپودام ازدواج كرد تـزه       او آنگاه كه با   .  از مردم تسالي پسر زئوس و ديا و پادشاه الپيت ها )The’se’e (

  .).گ.ا. (از دالوران آخائي و كنتاورها را به جشن عروسي خود دعوت كرد
 موجودات افسانه اي كه مطابق اعتقادات كهـن در          ’hushk’ap’arik يا   ’hushap’arik  يا كنتورها، واژه ارمني    ‐ ١٠٠١

  .).گ.ا. (خرابه ها مي زيستند
  .).گ.ا. ( مردمي اساطيري از سرزمين تسالي كه به مناسبت پرورش اسب شهرت داشتندghap’ita  به ارمني‐ ١٠٠٢
١٠٠٣ ‐ sp’erگ.ا. ( عليا واليتي در ارمنستان.(.  
١٠٠٤ ‐ bagadia         شـد  بديل بـه نـام باگـارات      ت”  بكار مي رفت و بعدا      نامي است كه پيش از دوران ظهور خاندان باگراتوني  .

  .).گ.ا(
١٠٠٥ ‐ t’ubiaگ.ا. ( نامي است آسوري پيش از دوران باگراتوني.(.  
١٠٠٦ ‐ senekiaگ.ا. ( نامي پيش از دوران باگراتوني.(.  
١٠٠٧ ‐ asudگ.ا. ( شدا تبديل به آشوت كه بعده نامي كهن ويژه خاندان باگراتوني.(.  
١٠٠٨ ‐ sapat’iaگ.ا. ( بود نامي يهودي است كه ويژه باگراتونيان.(.  
١٠٠٩ ‐ vazariaگ.ا. ( شد كه تبديل به واراز نامي پيش از باگراتوني.(.  
١٠١٠ ‐ yenanosگ.ا. ( بكار مي رفتنيان نامي است كه پيش از باگراتو.(.  
١٠١١ ‐ vaghegesos  



  ١٨٦  

 را مورد تاخت و تاز قرار مي داد به سبب فرمان    نواحي فلسطينيان  اينكه كه پيروز از طريق سوريه     
 تاخت جايي كه بدست يك دختر كه در آن نواحي حكمران بود و          1012 ما نيز به آسياي صغير     او تيران 

او پس از مـرگ  . پرستشگاهي در آتن بنا مي كرد، دستگير شد} 135{در همان زمان قيصر لوسيانوس  
او .  سـاخت   را آزاد   را فـتح كـرد و تيگـران        پيروز با سپاهي گـران بـه آسـياي صـغير آمـده ارمنـستان              

در بازگشت به ارمنـستان او      ) تيگران( را به ازدواج تيگران در آورد و         1013خويشاوندش دوشيزه روپي  
مادرشان روپي، . را از نزدش رها كرد اما چهار نوجوان مولود از او را اصليت اشرافي ناخاراري بخشيد

 ناميـده نـشود، امـا نخـستين آنـانرا پيـشواي اشـرافيت ناخـاراري                  ناميد تا اشـكاني    1014آنان را روپسيان  
  .گردانيد

 مرداني از خانواده هاي كهتر اشرافيان ناخاراري را كه از حيث سوراه نظام بـي نـام            اما اين تيگران  
 مستقر مي كند و     1015ينجا نزد ما و چه در كرچك      برجسته و نامدار بودند چه در ا      ” و نشان ولي شخصا   

سخنم به اقوام كهن    .  جنگيدند  با يونانيان  1016براي نجات او برخي از كرچك و برخي نيز از نواحي ما           
م ما اسم بـه اسـ     .  و همچنين چند نفر مهاجر مربوط مي شود        از انساب هايك  } 136{خويشاوند با وچن  

آنها را نقل نمي كنيم، تا حدي به اين سبب كه بـر مـا روشـن نيـستند و تـا حـدي هـم بـراي پرهيـز از                               
 زياد و ديگر اينكه بعلت عدم اطمينان به بسياري از آنان، تحقيـق و بررسـي جـامعي نيـاز                     دشواري كار 
 تيرگـان آخـر چيـزي نمـي         بدين سبب هم ما در مورد اقوام ناخاراري مستقر شده در زمان           . خواهدبود

مـستقر شـده انـد و مـا اطالعـات           ” نويسيم ولو اينكه تو بدفعات التماس كني، ليكن فقط آنانرا كه بعدا           
زيرا تا آنجا كه مقدور بود ما از سخنان اضافي و پيچيـده و هـر   . موثقي داشته باشيم ذكر خواهيم كرد   

ديگران يا با كوشش خود تا جـايي كـه در           ) با استفاده از  (گونه گمان و كار غيرموثق پرهيز كرديم و         
در اينجا نيز چنين رفتار كرده وقتـي كـه متوجـه            . توان داشتيم تنها از صداقت و صحت پيروي كرديم        

مي شوم چيزي نابجا و از نظر درستي قابل ترديد است رشته سخن خود را قطع مي نمايم و اكنـون نيـز         
ممكن است با   (را مجبور به نوشتن مطالب زائد مكن، چه         همچون دفعات بسيار از تو التماس مي كنم ما          

نقل ها در روايات اين اثر بزرگ و موثق ما به اثري بي فايده و پوچ بدل گردد كه بـه تـساوي                       ) چنين
  .هم براي تو و هم براي من مخاطراتي دارد

  
                                                           

  .).گ.ا. ( و نواحي مديترانه آسياي صغيرmijerk’rayk يا ‐ ١٠١٢
١٠١٣ ‐ r’opi  
١٠١٤ ‐ ropsian   يا rapsian       ٣٢ در مقـام     اهنامه ساهاك  و در گ    خورني  در گاهنامه  ٥٠ خاندان اشرافي ناخارار صاحب گاه 
  .).گ.ا. (در فهرست نظامي خاندان هاي اشرافي ناخارار تعداد يكصد سواره نظام براي آنان منظور شده بود. بودند
١٠١٥ ‐ k’ortchek يا k’ortchayk يا k’ort’itchayk،  كيلومتر مربع١٤٧٠٠حدود (استان ششم از ارمسنتان باستان  (

اين . ودهاي خابور شرقي و زاب بزرگ از شرق تا رشته كوههاي زاكرس و از غرب تا رود دجله كشيده شده بود                    واقع در ميان ر   
 توسط حكومت عثماني، كردان در اين استان        ١٩١٥ در سال    پس از قتل عام ارمنيان و آسوريان      . استان شامل يازده واليت بود    

  .).گ.ا. (مسكون و مستقر شدند
  . بزرگ مربوط به زادگاه خود او است و يا بطور كلي ارمنستان اينجا مشخص نيست كه سخن خورني در‐ ١٠١٦
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  محصور كردن1017، بناي آبادي باسندر باره پادشاهي واغارش
   و مرگ وي1018 شهر جديد با برج و بارو، جنگ او دربرابر خازيرها

  
،  در سال سي و دوم پادشاهي واغارش پادشـاه همنـام پارسـي    پسرش واغارشپس از مرگ تيگران  

ش هنگـام بازگـشت از يـشالق        او در مكاني به سـاختن آبـادي مـي پـردازد كـه مـادر               . پادشاه مي شود  
 در نزديكـي محـل پيونـد رودهـاي          ناگاه بـه درد زايمـان گرفتـار شـده او را در ناحيـه باسـن                 آيرارات
  نـام  1020او اين آبادي را احـداث و بنـام خـود واغارشـاوان            .   و ارس بر سر راه زائيده بود        1019مورتس

 واقـع    را نيز به برج و بارو مجهز ساخت كه بر ساحل رود كاساخ             1021او آبادي مستحكم واردگس   . نهاد
  :بود و در باره آن نيز افسانه ها چنين مي گويند

  
   كودك كوچيد و رفتواردگس

  1023، نزد رود كاساخ1022از واليت توه

                                                           
١٠١٧ ‐ basenاست كه گزنفون از آنان  مرتبط نام آن با قوم پاسيان و يا باسيان.  بزرگ از ارمنستان واليتي در استان آيرارات

  .).گ.ا. (اين واليت در حوالي شعب شمالي رود ارس واقع است. ياد كرده است
١٠١٨ ‐ khazir                 به اروپـاي   .) م٤سده  ( ها    يا قوم خزر، اينان ملتي متعلق به اقوام ترك زبان بودند و پس از لشكر كشي هون

 حكومـت     بـا  ٦٢٧ و   ٦٢٦در سـال    .  سـكونت يافتنـد    ل كوه هاي قفقاز   شرقي رخنه كردند وسپس در حاشيه درياي خزر و شما         
 رخنه كردنـد و   به جنوب سرازير شده شهر تفليس را ويران كردند و به آلبانيا       ٦٣٠ متحد شدند و در سال        در برابر ايران   بيزانس

اما بعلت شورش هاي قومي     .  لشكركشي كرده در نزديك درياچه سوان سپاه ايران را شكست دادند           در همين سال به ارمنستان    
  .).  گ.ا. (از سده نهم لشكركشي آنان متوقف گرديد. در سرزمين خود مجبور به بازگشت شدند

١٠١٩ ‐ murts  
١٠٢٠ ‐ vagharshavan  
١٠٢١ ‐ vardges  
١٠٢٢ ‐  t’oh  
١٠٢٣ ‐ kasakhگ.ا. ( ارس يكي از شغب رود.(.  
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  1024آمد و نشست در تپه شرش
  و شهر آرتميد، نزد رود كاساخ

  }137{» حلقه زدندتا بر در پادشاه يرواند
  

  است كه خواهرش را واردگـس  در نسل هايك 1025 زندگاني -اين جا سخن در باره نخستين، كوتاه      
 را  نيمـي از اسـيران يهـود     ميـاني اشـكاني    را بنا نهاد، جايي كه تيگـران      به همسري گرفت و اين آبادي       

 آن را اكنـون واغـارش  . مستقر ساخت و در نتيجه اين محل به شـهرك پررونـق بازرگـاني تبـديل شـد                
نيز خوانده   (1026 نام نهاد كه شهر جديد     بادمحصور به برج و بارو و سنگرهاي مستحكم نمود و واغارشا          

  .).مي شود
زندگي كرده اند ولي من مـي گـويم         ” ديگران نيز صرفا  . او پس از بيست سال پادشاهي درگذشت      

زيـرا انبـوه   . كه او نسبت به بسياري از پاداهان ضعيف، بعد از مرگ نيز با نام نيك خويش زنـده اسـت                 
 از  1027 سـورهاپي  -بـه رهبـري شخـصي وناسـپ       } 138{او يعني خزيرها و باسيلها    ملل شمالي در زمان     

 با سپاهي عظـيم و مردانـي       واغارش.  مي گذرند  خارج شد به اين سوي رود كور      } 139{گذرگاه چورا 
ت مـي انـدازد و در مـسيري    دلير به مقابله آنان مي رود و آنـان را نـابود سـاخته اجـسادشان را بـه دشـ        

دشمنان اينجا را دوباره به صحنه كـارزار        . طوالني آنها را تعقيب نموده از گذرگاه چورا عبور مي كند          
بدل ساختند، گرچه دالوران ارمن آنان را به فرار واداشتند ليكن واغـارش بدسـت كمـانگيران پرتـوان           

  .كشته شد
او بـي درنـگ   .  افتـاد 1029 پادشاهي بدست پسرش خسرو پارسي1028در سال سوم پادشاهي آرتاوان  

سپاهيان ارمن را متحد ساخته براي گرفتن انتقام خون پدرش از كوه بزرگ گذشت، آنگاه بـزور نيـزه                  
و شمشير اين ملل مقتدر را بيرون رانده و يكصدم مردان نخبه را به گروگـان گرفـت و تنديـسي را بـا            

  . نشان دهد به نشانه حكومت خويش برپا ساخت تا فرمانبرداري خود را به رومياننوشته يوناني
  

66  
  .اينكه اين مطالب از كجا اقتباس شده اند

  

                                                           
١٠٢٤ ‐ shresh  
  .).گ.ا. ( آمده استارمني) sak’avak’iats( كوتاه زندگاني در برابر واژه ساكاواكياتس ‐ ١٠٢٥
  .nor- kaghak  به ارمني‐ ١٠٢٦
١٠٢٧ ‐ vnasep’-surhap’i  
١٠٢٨ ‐ art’avanاز  يا اردوان ،artabanuگ.ا. (استان به معني پرتو دادگستري ب پارسي.(.  
١٠٢٩ ‐ khosrovگ.ا. ( بزرگ بود سده پنجم وي پدر تيرداد تاريخنگار ارمني مطابق آگاتانگغوس.(.  



  ١٨٩  

 س است برايمان نقل مي كند زيرا او در زمان آنتونيـو      كه اهل ادسا  } 140{اين مطالب را بارداسان   
 بود اما بعدها روگردان شـده كـذب آن          1031وي نخست پيرو فرقه والنتيانوس    .  تاريخنگار بود  1030آخر

امـا  .  بنـا نهـاد    را نمايان ساخت ليكن خود به حقيقت نايل نگرديد بلكه تنها از او جدا گشته فرقه اي نو                 
 حتي راضي به نوشتن صـحيفه اي بـه آنتونيـوس    تاريخ را تحريف نكرد، زيرا در سخن پر توان بود، او 

  .  و عليه تقدير و در باره پرستش بتان كشور ما نگاشت1032گرديد و بر عليه فرقه مرقيوني
زيرا او به اين اميد به سرزمين ما آمد تا پيرواني در ميـان مـشركان وحـشي بيابـد امـا وقتـي از او                          

 وارد گرديد و تاريخ پرستشگاهي را كه شامل اعمال پادشاهان نيز بـود مطالعـه                استقبال نشد، به دژ آني    
  و آنگـاه از آن بـه يونـاني         او رويدادهاي زمان خويش را نيز بدان افـزود و همـه را بـه آشـوري                . كرد

 آخـر پادشـاه ارمـن      گـران وي در كتابش در باره عبادات پرستشگاهي نقل مي كند كه تي           . ترجمه نمود 
 گرامي داشته بـر مقبـره       1033 واقع در ناحيه باگراواند    ، رئيس كاهنان را در باگاوان     مزار برادرش ماژان  

محرابي بر پا مي سازد تا كليه رهگذران از قرباني هاي آنجا بهره ببرند و مهمانان براي بتوتـه پذيرفتـه                     
ما از پادشاهي .  جشني مردمي مقرر داشت1034 در آستانه ناواسارد  در اول سال نو    آنگاه واغارش . دشون

 را از اين كتاب تاريخ برگزيده و برايت بـه رشـته تحريـر در                تنديس خسرو ) بر پا ساختن  ( تا   آرتاوازد
  .آورديم
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  به اختصار روايت كرد] اين رويدادها را[ چگونه اينكه آگاتانگغوس
  

 بـزرگ قـديس بـود        كه پـدر تيـرداد      پسرش خسرو  همانگونه كه گفتيم، پس از پادشاهي واغارش      
كاتب زبردست تيرداد در باره او و اصلش به اختصار سخن مـي              1035آگاتانگغوس. جانشين وي گرديد  

                                                           
١٠٣٠ ‐ antonios  
١٠٣١ ‐ valentianosگ.ا. ( نخست سده دوم در مصر متولد گرديد بود كه در نيمه شخصي يهودي ساكن اسكندريه.(.  
وي از اهـالي    . بنيانگذار يكي از فرقه هاي بدعتگزار در مـسيحيت بـود          ) Marcion( مرقيون يا ماركيون يا مارسيون       ‐ ١٠٣٢

شركت كرد اما كشيـشان او را   رفت و در محفل مسيحيان   به روم . م١٤٠در سال   . و پسر اسقفي بود   ) درياي سياه  (بندر سينوپ 
  .). گ.ا. (لذا از كليسا جدا شده بدعتگزار فرقه جديدي شد. به دليل عقايد ويژه اش به عشاء رباني راه نمي دادند

١٠٣٣ ‐ bagrevand .   ا جلگـه هـاي    كيلومتر مربع كه اكنون ب٥٢٧٥ بزرگ به وسعت  در ارمنستان واليتي در استان آيرارات
  .).   گ.ا. (آالشگرد تطابق دارد

١٠٣٤ ‐ navasard  متـرادف  )  سـپتامبر ٩اوت تـا  ١١ ( نخستين ماه از سـالنامه ارمنـيna’va’sard متـشكل از   پارسـي  
nava)نو) ( ،در اوستاييnava  پارسيnav نو، كردي nu ( وsard) سال) ( اوستاييsare’za’از همين كلمه )  يعني سال

nausardil گ.ا. (اخذ شده است) سال نو( آسوري.(.  
١٠٣٥ ‐ agatangeghosحبشي، تازي، گرجيكه به زبانهاي يوناني” تاريخ آگاتانگغ“ صاحب  تاريخنگار سده پنجم ارمني ، ،

 او در اين كتاب بويژه در مورد تيـرداد        . مي باشد ” تاريخ ارمنيان “كتاب او در واقع     . رجمه شده است  التين، اسالوي و جز اينها ت     
 سـخن مـي    بنيانگذار رسـمي مـسيحيت در ارمنـستان         روشنگر سوم و داستان گرايش او به مسيحيت و شرح زندگاني گريگور          

  .).گ.ا. (مي باشد” فرشته نيك“اين نام از يوناني ماخوذ است كه به معني .گويد



  ١٩٠  

، مغلـوب    پـسر ساسـان     بدست اردشـير   ، انقراض حكومت پارتيان   گويد و مرگ پادشاه آرتاوان پارسي     
 را كم    و آسورستان  ن كشور پارس  شدن در زير فرمان او، انتقامجويي خسرو پدر تيرداد و ويران نمود           

براي كشور اصـليش، نـواحي كوشـانها،        ) پيغامي(پس از آن مي گويد كه خسرو        . و بيش نقل مي كند    
توجه ) خسرو(اما مي گويد كه آنان به       . فرستاد تا اقوامش به كمك او بيايند و با اردشير مقابله نمايند           

كومت اردشير متمايـل تـر و هـم پيمـان تـر بودنـد تـا بـه هـم اصلـشان و حكومـت                          نكردند، زيرا به ح   
افزون بر اين نقل مـي  ) آگاتانگغوس. (برادريشان و لذا خسرو بدون آنان خواستار انقامجويي مي شود        

سرتاسر كشور آنان را ويران و خالي از سكنه مي ” بدين ترتيب در طول ده سال غالبا      ) خسرو(كند كه   
:  را نقل مي كند كه مجذوب قول اردشيرگرديد كه گفـت           1036 آن ورود رياكارانه آناگ    پس از . كرد

 خواهم گرداند و ترا با تاج شكوهمند  را دگر بار به شما باز1037من سرزمين بومي و موروثي تان پهلو«
  .ند نيز قبول كرده خسرو را بقتل مي رسالذا آناك. »خواهم ساخت

 اين رويداد ها را به اختصار نقل كرد اما من مايلم تاريخ اين زمـان را                 اينك، اگر چه آكاتانگغوس   
  .از سرچشمه اصلي بطور مفصل و مملو از آگاهي هاي درست بنويسم
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  در باره خاندان هاي پادشاهي كه اقوام
   از آنان منشعب شدندپارتي

  
 بيست و يكمين پيشوا محـسوب مـي    از زمان آدم براي ما روايت مي كند كه ابراهيم       مقدس كتاب

مـي گويـد ابـراهيم پـس از مـرگ           ) كتـاب مقـدس   (زيـرا   .  از او ناشي شده است     گردد و قوم پارتيان   
 و بـرادرانش از او زاده شـدند و ابـراهيم در زمـان     1040 را بزني گرفت كـه يمـران       1039، كتورا 1038سارا

.  از آنـان پيـدا گـشت       قوم پارتي .  فرستاد 1042 را از اسحاق جدا ساخته و كشور شرقي        1041حياتش آنان 
                                                           

١٠٣٦ ‐ anak’‐  جنگـي    ساسـاني   و اردشير   شاهنشاه اشكاني   كه حاكم بلخ بود و زماني كه ميان اردوان          روشنگر  پدر گريگور 
.  مخالفت نمود و او را بقتـل رسـاند         پادشاه ارمنستان ) اشكاني ارمني ( آرشاگوني   رخ داد وي از اردشير طرفداري كرد و با خسرو         

 قاتل شاه بكـار     نانكه پيدا است ارمنيان آنرا بعنوان لقبي براي سورن        چ. را مي دهد  ” رياكار و جاني  “ معني   اين نام بزبان پهلوي   
  .).گ.ا. (برده اند زيرا نام اصلي پدر گريگور سورن بوده است

١٠٣٧ ‐ p’ahlavگ.ا. ( يا اشكانيانزيستگاه پارتيان) پرتوه ( يا پهلو يا پارت.(.  
  .).گ.ا. (”ساره“يا ” سارا “‐ ١٠٣٨
١٠٣٩ ‐ keturaگ.ا. (بنام قطوره ياد شده است)  آيه نخست٢٥ باب سفر پيدايش ( در كتاب مقدس.(.  
١٠٤٠ ‐ yemran  
زمـران، يقـشان،    :  از قطوره چنين ذكر شـده انـد        م فرزندان ابراهي  ٥ تا   ١، آيات   ٢٥ باب   ، سفر پيدايش   در كتاب مقدس   ‐ ١٠٤١

  .).گ.ا. (مدان، مديان، يشباق، شوحا
  .).گ.ا. (٦ آيه ٢٥ باب  سفر پيدايش‐ ١٠٤٢



  ١٩١  

 شورش كرد و سي ويـك سـال در كـشور كوشـان و                دلير از آنها است كه در برابر مقدونيان        آرشاك
 بيست وشش سال آنگاه فرزندش آرشاك پادشاهي كردند كـه ملقـب بـه               پس از او، فرزندش آرتاشس    

 گمارده نايب خويش     را به پادشاهي ارمنستان     را كشت و برادرش واغارشاك     كبير گرديد و آنتونيوس   
ل كوچيد و سي وسـه سـال پادشـاهيش را در اينجـا اسـتوار نمـود؛ از ايـن رو                      اما خودش به به   . ساخت

 ناميـده   اخالف او پهلو نام يافتند، همانگونه كه اعقاب برادرش واغارشاك بـه خـاطر نيايـشان اشـكاني                 
  . شدند

 ارمـن،    بزرگ، در سال سيزدهم پادشـاهي واغارشـاك        پس از آرشاك  .  اينانند و پادشاهان پهلويك  
و پـس از او آرشـز    پادشاهي او بدست آرشاك مي افتد كه سي سال و آنگاه آرشاك، سي ويك سال،  

او سـه پـسر و يـك دختـر داشـت و             .  بيست وشش سال پادشاهي مـي كنـد        آنگاه آرشاوير . بيست سال 
 1043 بود اما دخترش كوشـم      و سومي سورن    و دومي كارن   چنانكه پيشتر گفتيم نام ارشد آنان آرتاشس      

  .نام داشت
 پس از مرگ پدرش در صدد حكومت موروثي بر برادرانش برآمد، پـذيرش ايـن                اينك آرتاشس 

 توسط آنان بخاطر سخنان التماس آميز و قانع كننده نبود بلكه او با تهديد و زور بر آنان قائق آمـد                     امر
 ميان پيمان و قراردادي بر قرار ساخت تا آرتاشس بطور موروثي پادشاهي كند امـا بـرادرانش                  و آبگار 

و آرتاشس با كـسب ايـن       . ردنددر صورت فقدان در نسل او بترتيب ارشديت از پادشاهي برخودرار گ           
از آنان مناطقي را به ايشان اعطاء نموده بنام هر يك خاندان هاي اشرافي ناخاراري بوجـود                 ) موافقت(

مي آورد و آنها را در ميان ناخارارهاي ديگر مقدم و ممتاز مـي گردانـد و نـام پيـشين قـومش را روي              
، امــا خــوهرش پهلــو ، پهلــو ســورن كــارن1044آنــان تثبيــت مــي كنــد تــا چنــين ملقــب گردنــد؛ پهلــو

و بدين ترتيب آنان سـاليان دراز بـدين   ) منصوب شده بود(، زيرا شوهرش برياست سپاه    1045آسپاهاپت
  .گونه گذراندند تا اينكه حكومتشان منقرض شد

تعريف كرده بوديم دوبـاره     ” قبالولي تو در اينجا ما را بعنوان اضافه گو سرزنش نكن كه آنچه را               
 مـا   1046خواننـدگان مـا بـه اقـوام و خويـشان روشـنگر            . ولي بدان از آنجا كه ميل داشتيم      . ذكر كرديم 

  .آشنايي كامل داشته باشند دوباره نويسي كرديم
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   پادشاه پارسچگونگي خاندان آرتاشس

                                                           
١٠٤٣ ‐ k’oshm  
١٠٤٤ ‐ pahlav  
١٠٤٥ ‐ asp’ahap’et’  
  .).گ.ا. ( است ارمنستان مروج مسيحيت در روشنگر منظور گريگور‐ ١٠٤٦



  ١٩٢  

  و سرانجام او
  
 تـا بپايـان رسـيدن حكومـت آنـان بپـردازيم،             نك پس از آن به برشماري پادشاهان نسل آرتاشس        اي

 1047آنگـاه داريـوش   . ، آرتاشس سي و چهار سال پادشاهي كـرد        چنانكه متذكر شديم، پس از آرشاوير     
 پنجـاه سـال،     ست سال، پيـروز سـي و چهـار سـال، واغـارش             نوزده سال، آرتاشس بي    سي سال، آرشاك  

 پايـان داد و   اور ا كـشت و بـه پاشـاهي پارتيـان            اهل استخر پسر ساسان    اردشير.  سي ويك سال   اردوان
 و  ، آشوريان صر با اين دوران در ميان پارسيان      مورخان همع . كشور موروثي ايشان را بتصرف در آورد      

 گـاه بـه اطاعـت و گـاه بـا            زيرا پارتيان از آغاز پادشاهيشان تا انقراض، با روميـان         .  بسيارند نيز يونانيان 
 و بـسياري ديگـر     1048 و پيلمـون   ، فرفوريـوس  }141{سدر اين بـاره پالفـاتو     .  داشتند جنگ سر و كار   
 آورده اسـت    1050 كـه خوروهبـوت    1049ولي ما گـزارش خـود را از كتـاب برسـومه           . روايت مي كنند  

  1051.روايت خواهيم كرد
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   موجود است هااينكه چه افسانه هايي درباره پهلويك
  

 نيـز   1052 كـه پارابـاتوس    آنگـاه كـه ژوليـانوس     .  بود  كاتب پادشاه شاپور پارسي     و هبوت  اين خور 
مـرگ وي همـراه      در آمـد؛ امـا پـس از           تاخت، به اسارت يونانيان    ناميده مي شد با سپاهش بر تيسفون      

  نـام    1054 آمد و به همراه خـدمتگزاران دربـار، آيـين مـا را پذيرفتـه و   اِلـه آزار                      به يونان  1053ژوويان
بـه  .  تاريخ كارهاي شاپور و ژوليـانوس را بـه رشـته تحريـر در آورد               گرفت و با فراگيري زبان يوناني     

ايـن كتـاب را يكـي از رفقـاي          . كهن را نيز ترجمه نمود    ) اهانپادش(همراه آن، كتابي مشتمل بر تاريخ       
 كرده اند نوشـته     1055ملقب} 142{ وي را راست سخن     نام كه پارسيان   دوران اسارتش شخصي بارسوما   

                                                           
  .dareh  در ارمني‐ ١٠٤٧
١٠٤٨ ‐ paghepat’os) Palephatos( ،p’orpiur) Porphyry( ،pilemon) Phylemon .( ــط ــاتوس توس پالپ

در سال ) Malchos( يا بنام ديگرش مالخوس فرفوريوس.  ممكن است جغرافيدان بوده باشد   پيلمون. استرابون ياد شده است   
. وي شاگرد فلوطين، فيلسوف نوافالطـوني بـود   .  رفت يا در صور زاده شد و سپس تا پايان عمر به روم در تبانيه فلسطين ٢٣٣

.  را نوشـت   نيز زندگينامه فيثـاغورس افالطـون     . نوشت و بر مقوالت ارسطو      شروحي بر آثر فلوطين، رساله موسيقي، بطلميوس      
  .).گ.ا(

  )barsuma) Barsomma  ارمني‐ ١٠٤٩
١٠٥٠ ‐ khe’r’ohbut’  
  . نگاه كنيد٧٠ به فصل ‐ ١٠٥١
١٠٥٢ ‐ p’arabat’os  
  .).گ.ا) ( ژووين Jovien يا hobianos) Jovian  ارمني‐ ١٠٥٣
  ).Yeghiazar) Eleazar  به ارمني‐ ١٠٥٤
  .).گ.ا. (، راست سخنrast-sohun  به ارمني‐ ١٠٥٥



  ١٩٣  

. در اين كتاب تكرار مي كنيم    بود و ما با استفاده از آن گزافه گويي افسانه ها را بدور نهاده مطالبي را                 
، بيـرون آمـدن   }143{از آنجا كه ما تكرار آنها را در اينجا مناسب نمي دانيم، همچون خـواب پاپـاگ                

 و احاطــه گلـه، روشـنايي مـاه، پيــشگويي جـادوگران يعنـي سـتاره شناســان و       سـتون آتـش از ساسـان   
 و كشتارهاي متعاقب آن، سخنوري بـي معنـي دختـر            رويدادهاي پس از آن، نقشه شهوت آميز اردشير       

همچنين شيرخوارگي كودك توسط بز در سايه حمايت شاهين، پيـشگويي           . مغ در باره نُهاز و جز اينها      
كالغ، نگهداري شير پرافتخار، در معيت گرگ، و جنگ دالورانه تن به تن و تكرار هـر آنچـه كـه بـه                       

ا تنهـا آنچـه را كـه موثـق اسـت و تـاريخ در خـور و شايـسته حقيقـت را              م. استعاره و كنايه تعلق دارد    
  .خواهيم نوشت
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   به سوينخستين لشكركشي خسرو
  ؛ به قصد كمك به اردوان آسورستان

  
 كـه    را بقتل رساند و خود پادشـاه گرديـد، دو تيـره پهلـوي              ، اردوان  پسر ساسان  زماني كه اردشير  

 نام داشتند با حسد بردن بر خاندان پادشاهي قوم هم خون خويش كه متعلق به                 و پهلو سورن   آسپاهاپت
 بـا حفـظ     پذيرفتند ولي خاندان پهلـو كـارن       بود، پادشاهي اردشير پسر ساسان را با كمال ميل           آرتاشس

ولـي بيـشتر از ايـن،       . وفاداري خويش نسبت به خويشاوندي برادرانه به مصاف اردشـير ساسـان رفتنـد             
 پادشاه ارمن به محض آگاهي از اين شورش شتابان به كمـك اردوان آمـد تـا اگـر امكـان مـي                        خسرو

 شد، خبر غم انگيز مرگ اردوان و اما وقتيكه وارد آسورستان. ا نجات دهد داشت، الاقل جان اردوان ر    
  بجز از خـانواده كارنيـان       ها  و پهلويك   و نيز قوم خود پارتيان     اتحاد كليه سپاهيان و ناخارارهاي پارس     

را شنيد، لذا خسرو نزد او سفيري فرستاده با غم و اندوه فراوان بـه كـشورمان بازگـشت و                   ) با اردشير (
  . را آگاه ساخته از او كمك خواست قيصر روميانبي درنگ فيليپوس

  
72  

   با كسب كمك از فيليپوسخسرو
   مي رودر اردشيربه جنگ در براب

  
 را بـه كمـك       بعلت اينكه شورشي در پادشاهيش رخ داده بود نتوانـست هنگهـاي روميـان              فيليپوس

با دريافـت ايـن     .  بفرستد اما طي فرماني به او كمك نمود تا سراسر آن نواحي به او ياري دهند                خسرو
با برخـورداري از چنـين      ) خسرو. ( به كمك او شتافتند    مصر و صحرا تا نواحي ساحلي پونت      فرمان از   

 و سـاير     لـشكر كـشيده و در نبـردي او را بـه فـرار واداشـته آسورسـتان                  انبوه سپاهيان بـسوي اردشـير     
  . كشوهاي پادشاه نشين را از چنگ او خارج ساخت



  ١٩٤  

 براي تمامي سپاهها  1056 و كشورهاي كوشان    و پهلويك   هم سفيراني براي ملل خويشاوند پارتي      باز
خود تاج و تخـت را بـه شايـسته تـرين آنـان              ) آنگاه( انتقام بگيرند تا     فرستاد تا نزد او آمده از اردشير      
 ياد شده در باال،      پهلوي  و سورن  اما، آنان يعني آسپاهاپت   . ارج نگردد بدهد و حكومت از دست آنان خ      

 به كشورمان بازگـشت و در حاليكـه از پيـروزيش چنـدان شـادمان       موافقت نكردند و از اين رو خسرو      
در اين زمـان چنـد تـن از سـفيراني كـه نـزد               . نبود كه از كنار كشيدن خويشاوندانش آزرده و غمگين        

 اصلي رفته بودند نزد او مي رسند و به او خبر مي             1058ل يعني به  1057شريف ترين ملت به ژرفاي گيتي     
 از اردشـير فرمـانبرداري نكـرده بـا            با دودمـان پهلـوي كارنيـان        1059دهند كه خويشاوندت  وهساچان    

  . زدت مي آيدپيروي از نداي تو به ن
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   بدون ياري روميان بر اردشيرحمله مجدد خسرو

  
 گرچه با شنيدن خبر ورود خويشاوندانش بسيار شادمان گرديد، اما اين شادي چندي نپائيـد                خسرو

  كارنيانبا سپاهيان متحد دودمان پهلوي”  شخصازيرا بزودي اين خبر غمناك به او مي رسد كه اردشير          
را تعقيب كرده تمام افراد ذكور از كودك شيرخوار تا جوانان بجز يك بچـه را بـه هالكـت رسـانيده                      

رده او را بـه   نام وفادار به خاندان آنان وي را نجات داده به كشور كوشان بـ 1060است كه شخصي بورز   
اردشير تالش و تقاضاي فراوان كرد تا اين بچه را بـه او             . چند تن از خويشاوندان نيرومند سپرده است      

بطوري كه اردشيرناخودآگاه قـسم     ) امتناع ورزيدند (دهند اما موفق نشد زيرا خويشاوندانش يك زبان         
 افـسانه هـاي بيـشماري در    سـيان از اين رو پار   . ياد كرد كه هيچگونه خطري بچه را تهديد نخواهد كرد         

 نيـاي   1061او پروزامات . بي زبان از او نگهداري كرده اند      ) جانوران(مورد او ساختند كه بر اساس آنها        
  .   است كه در جاي خود در باره آن سخن خواهيم گفتقوم بزرگ كامساراكان

  روي داد و پادشـاه خـسرو   كارنيـان كه پـس از كـشتار قـوم پهلـوي         ) بپردازيمبه رويدادهايي   (اما  
 در   درگذشـته بـود و پادشـاهي روميـان         گر چه فيليپـوس   . در پي انتقامجويي برآمد   ” بخاطر آن شديدا  

.  مدتي كوتاه يكي پس از ديگـري حكومـت را بچنـگ مـي آورد            اوضاع آشفته اي بسر مي برد، و در       

                                                           
١٠٥٦ ‐ kushanكه در سده نخست ميالدي حكومت بزرگ كوشان در  و در خاور كشور اشكاني سرزميني بود در شرق ايران 

  .).گ.ا. ( و تركستان امروزي بودوشان شامل تمام قسمت شرقي ايران، مغرب هند و افغانستانسرزمين ك. آن تشكيل يافت
  .).گ.ا. ( دورترين نقطه سرزمين آنان است منظور خورني‐ ١٠٥٧
١٠٥٨ ‐ bahl      اكنـون خرابـه هـاي آن در        خاستگاه اصلي اشكانيان واقع بود در جلگه رود آمودريا        ) باختر(، اين شهر در باكتريا 

  .).گ.ا. ( واقع استافغانستان
١٠٥٩ ‐ vehsatchan گ.ا. ( در منبع ديگري ذكر نشده استغير از اثر خورني. ”دارنده پندهاي نيك“ به معني.(.  
١٠٦٠ ‐ burz  گ.ا. (”بزرگ، باال“ يعني.(.  
١٠٦١ ‐ p’eruzamat’گ.ا. ( كتاب دوم نگاه كنيد٨٧راي توضيحات بيشتر به فصل  در منبع ديگري نيامده، ب.(.  



  ١٩٥  

 كه به خـسرو كمـك نكردنـد امـا او بـا              1064 و والريانوس  1063، گالوس 1062همچون قيصرهاي دسيوس  
 ه او را  تـا هندوسـتان        پيروز گشت  سپاهيان و ديگر ياران طرفدار خود و به كمك ملل شمالي بر اردشير            

  .تعقيب كرد
  

74  
   قديس و پيدايي گريگوردر باره ورود آناك

  
رفتـه قولهـاي     گريخت و در تنگناي شديدي قرار گ        از دست خسرو    تا هندوستان  بدين سان اردشير  

گزافي به اشراف و اعيان مي داد مبني بر اينكه اگر يكي از آنان با سـم و يـا بـه ضـرب شمـشير او را                            
او مـي   . كشته وي را از دست او رهايي بخشد، به مقامهـا و مناصـب گونـاگوني نائـل خواهـد گرديـد                     

و به بهانه دوستي آسـانتر خواهـد بـود؛ او            نژادان دسيسه چيني بر عليه ا      بويژه به شما اي پارتي    “: گويد
آنگاه قول بازگرداندن خاستگاه اصـلي      . ”بعلت خويشاوندي به شما اطمينان نموده فريب خواهد خورد        

همچنـين  .  و سرتاسر كشور كوشان را به آنـان مـي داد            كه پهلو نام داشت، شهر پادشاه نشين بهل        پارت
  كـه از نـژاد سـورنيان       آنـاك .  نيمي از كشور آرياها و نيابت خود را قـول مـي داد             تشريفات شاهانه و  

 بود مجدوب اين قول ها شده كشتن خـسرو را بعهـده مـي گيـرد و بـا حيلـه مهـاجرت، از نـزد                           پهلوي
را تعقيب مي كنند، گويي او را به گريز واداشـته از             نيز او    اردشير مي گريزد؛ به ظاهر سپاهيان پارس      

خسرو بـزرگ بـا كـسب       .  مي رانند   به نزديكي مرزهاي آترپاتكان     از درون كردوك   طريق آسورستان 
ستند، لذا هنگي را به كمك آنـاك   هاطالع از اين امر ناحيه اوتيك گمان مي برد كه آيندگان كارنيان           

، بـه دشتـستاني مـي       اينان با آناك روبرو شده بفرمان پادشاه او را به ناحيه موسوم به آرتاز             . مي فرستد 
  .  رسول مقدس و اعظم ما پيدا شد1065برند كه بقاياي جسد تادئوس

از پيشينيان عادت دارم    “: آوردم كه مي گويد   را بياد مي    } 144{در اينجا روايت آن پير واالمنش     
 در باره كـوه موسـوم بـه    1066اين روايت ها را از نسلي به نسل ديگر نقل كنم، مانند احاديث المپيودور     

                                                           
وي بشدت مسيحيان را . م٢٥١ تا ٢٤٩ از امپراتور روم) De’ce، فرانسه Deciusالتين  (، دسيوسdek’ios  ارمني‐ ١٠٦٢

  .). گ.ا. (شكنجه مي كرد
١٠٦٣ ‐ gallos ‐   س  گـايوس ويبيـوس تربونيـانو)Gallus Vibius Trebonianus, Caius ( امپراتـور روم) ٢٥١‐
سپاهيان او را به امپراتـوري  . كشته شد . م٢٥١ خيانت كرد و دسيوس در نخستين هجوم گت ها بسال            وي به دسيوس  .) م٢٥٣

  .).گ.ا. (برگزيدند و او با بربرها صلح كرد
١٠٦٤ ‐ valerianosگ.ا. (٢٦٠ تا ٢٥٣ از يان امپراتور روم والرين يا والر.(.  
١٠٦٥ ‐ tadeos)   از ريشه يوناني taddaios     بود كه براي ترويج مسيحيت به ارمنـستان         مسيح  رسول عيسي  ١٢ او يكي از  

قره كليـسا، واقـع در      ( مقدس   بنا به روايات او كليساي تادئوس     .). م٤٦سال  ( كشته شد    آمد و در اينجا بدست پادشاه ساناتروك      
  .).گ.ا. ( غربي را بنا نموده استشمال آذربايجان

اما با . در مصر باشد بنظر مي رسد تاريخنگار سده پنجم اهل تبه). volimp’iodor ) Olympiodorus به ارمني‐ ١٠٦٦
در .  باشـد ، بيشتر احتمال دارد كه المپيودرس يكي از نامهاي مستعار خـورني         توجه به آشنايي نزديك او با نامهاي اماكن ارمني        
  .).گ.ا.  ( محسوب مي شوداين فصل او راوي داستان هاي مربوط به تارون



  ١٩٦  

ي واقـع در كنـار       اسكان يافت خوابگاه او بـدون خيمـه ا          در دشت آرتاز   وقتي كه آناك  .  و سيم  تارون
 مقدس ما در اينجا باردار شد و لذا از منش       مي گويند مادر روشنگر   . مقبره رسول مقدس گسترده بـود    

 واالي همين رسول بهره مند گرديد و در نزديكي مزار او زاده شده كمبود فرهنگ معنـوي او   و خوي 
  .تكميل شد
 را كه چهل و هشت سال پادشاهي        ، در سال سوم خسرو    س از ورودش به ارمنستان    ، دو سال پ   آناك

و تمام نزديكانش مردند و موهبت الهي تنها شامل حـال او گرديـد              ) آناك(خود او   . كرد، بقتل رساند  
ر تنـوير يافـت و      كه مي توان گفت به خواست خداوند و به لطف رسول زاده شده و يـا در رحـم مـاد                    

  . بقيه اين احاديث را برايت توضيح مي دهدآگاتانگغوس. منش و همت رسولي اش را نيز به او بخشيد
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  1067 سكوبايدر باره پرمليانوس

   و تاريخش  كپدوكيه قيصريه
  
  

 در دانـش دوسـتي شـگفت انگيـز بـود و در سـن                 كپدوكيـه  سـكوباي قيـصريه   } 145{پرمليانوس
او آثار متعددي نگاشت و تاريخ آزارهاي كليسا يكـي          .  به تحصيل پرداخت   1068كودكي نزد وريگينس  

و سـرانجام در دوران ديوكلتيـانوس       } 146{از آنها است كه نخست در زمان ماكسيميانوس و دسيوس         
او در ايـن كتـاب مـي        . او در اين كتاب افـزود     . پيدايي يافته آنگاه اعمال پادشاهان را نيز به آن افزود         

 كه در سال نهم آزارها به شهادت رسيد بعنوان شانزدهمين سكوباي اسكندريان برگزيـده               گويد پتروس 
 و نيـز بـسياري ديگـر بدسـت          ه دركشور ما نيز افراد بسياري بدسـت خـسرو         همچنين مي نويسد ك   . شد

ولي از آنجا كه بطور موثق و مرتب مطالب را نقل نمي كند، نـه اسـامي را              . ديگران به شهادت رسيدند   
 همچنـين مـي نويـسد     . ذكر مي كند و نه محل شهادت ها را ، لذا ما نيز تكرار آنها را مناسب نمي بينيم                  

  جنگيده ميان ادسا    پادشاه پارس  با بالش ) ميانرودان( در بين النهرين     1070 پسر سورس  1069كه آنتونيوس 
  .و حران در گذشته است؛ اما خسرو ما به جمع هيچيك از آنان نپيوست

                                                           
  .).گ.ا.  (ف به معني اسق‐ ١٠٦٧
١٠٦٨ ‐ vorigines    يا اريگن )Origen (      در اسكندريه  ١٨٥او كه در سال     . يكي از دانشمندان و نويسندگان بزرگ مسيحي  

تحت آزار و شكنجه قـرار گرفـت و بـسال         ) مخالف مسيحيان  (زاده شد به دليل گرايش به مسيحيت از سوي امپراتور دسيوس          
  .).گ.ا. (ت يافت وفا٢٥٤
 ٢١١‐٢١٧ در   امپراتـور روم  ) كاراكـاال (همان اوليوس آنتونيـوس     ) Sererus ( فرزند سورس  Antonius  آنتونيوس ‐ ١٠٦٩
  .).گ.ا. ( ترور شدوي بين راه حران و ادسا. است



  ١٩٧  

، درباره سالهاي دوره فقـدان حكومـت         پس او پس از مرگ تا پادشاهي تيرداد        و اما آنچه را كه او     
امـا آنچـه كـه در زمـان پادشـاهي      . تعريف مي كند، ما موثق دانسته به اختصار برايت تكرار مـي كـنم          

رار تيرداد، در باره سالهاي دوره فقدان حكومت تعريف مي كند، ما موثق دانسته به اختصار برايت تك                
اما آنچه كه در زمان پادشاهي تيرداد و پس از او روي داده نه با نادرسـتي هـاي ناشـي از بـي      . مي كنم 

توجهي و بي دقتي و نه با اشتباهات عمدي ، داستانسازي نكرده ام بلكه با پيروي از يادداشتهاي مولفان                
آگاهي يافته، براسـتي و صـحت       ” ستاني، دقيقا  و اطالعات پژوهشگران و دانشمندان با      ديوانهاي يوناني 

  . برايت روايت كردم
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  1071 به ما و پيروزي بر قيصر تاسيتوسحمله اردشير
  

 متحد شده سپاه     توسط شمشير، اشراف ارمني    همين مرد مي گويد كه پس از تكه تكه شدن خسرو          
و بـي  .  بـه كمـك خواسـتند    و صيانت از ارمنستان  را براي مقابله با پارسيان     1072 واقع در فريگيه   يوناني

اما از آنجا كـه گوتهـا بـا گـذر از رود دانـوب، روسـتاهاي                 .  خبر فرستادند  درنگ به قيصر والريانوس   
 به يغما بردند، لذا والريانوس قادر به حمايـت          1073را} 147{ري را چپاول كرده جزاير كيوكغاگ     بسيا

از كشورمان نمي شود، از سويي نيز عمرش كفاف نداده كالوديوس پادشاهي را از او مي گيرد و پس 
 و   و تاسـتيوس   1074رادران كيونتـوس   بسرعت جانشين يكديگر مـي شـوند؛ حتـي بـ           از او نيز اوليانوس   

 گـستاخانه بـه كـشور مـا تاختـه، سـپاهيان            1076از اين رو اردشير   .  چند ماه پادشاهي كردند    1075فلوريان
                                                                                                                                        

١٠٧٠ ‐ Severus اينان عبارتنـد از سـپتميوس سـورس    . بودند. م٢٣٥ تا ١٩٣ بين سالهاي مپراتوري روم ها خاندان ا    سورس
  .).گ.ا). (٢٢٢‐٢٣٥( سورس ، آلكساندر)٢١١‐٢١٢برادر كاراكاال (، گدا )٢١١‐٢١٧(، كاراكاال )١٩٣‐٢١١(

 مورخ و پادشاهي سختگير و وي خويشاوند تاسيتوس). ٢٧٦. م٢٠٠و  (امپراتور روم) t’ak’itos) Tacitus  به ارمني‐ ١٠٧١
  .).گ.ا.). (م٢٧٥ ‐٢٧٦. (پاكدامن بود و پس از ده ماه سلطنت كشته شد

  .).گ.ا. ( يا فريجيه، سرزمين تاريخي در غرب مركز آناتولي امروزي فريگيه‐ ١٠٧٢
١٠٧٣ ‐ k’yuk’oghag  
١٠٧٤ ‐ k’iont’os   يا Quintus   يا Quintillus      امـا  .  توسط سنا به رسميت شناخته شد      ٢٧٠ برادر كالوديوس، او بسال

   .).گ.ا. ( خودكشي كرد٢٧٠در سال 
  .).گ.ا( .٢٧٦ سال در سال ٥/٢ به مدت ، امپراتور رومبرادر ناتني تاستيوس) pe’ghorianos  ارمني ( فلوريان‐ ١٠٧٥
اما مي دانـيم  . دانسته است)  به بعد٢٥٣از ( و امپراتوران پس از او    را معاصر والريانوس    ساساني  اردشير  در اينجا خورني   ‐ ١٠٧٦

 بـا فـتح     ٢١٢ ‐٢٦١شـاپور اول در سـالهاي       . حكومـت كـرد   ) ٢٤١ ‐٢٧٢(ل   درگذشت و فرزند او شاپور او      ٢٤١كه اردشير در    
اردشير و  (را در آنجا به حكومت مي رساند و در اينجا شباهت نامهاي اين دو               ) ٢٦٢ ‐٢٧٦( اردشير   ‐ فرزندش هرمزد  ارمنستان

 اردشـير   ‐اردشير در ارمنستان بايـد بـه هرمـزد        باعث سوء تفاهم خورني شده است در نتيجه فعاليت هاي           ) اردشير اول بابكان  
  .).گ.ا. (منتسب گردند و نه اردشير بابكان”پادشاه بزرگ ارمنستان“



  ١٩٨  

رمنـي همـراه    ناخاراهـاي ا  . يوناني را بيرون راند و بخش بزرگي از كشورمان را به ويرانه تبديل نمـود              
 نيـز   1077 مانـداگوني  آرتـاوازد .  پناهنـده شـدند    از او كوچيدند و به يونانيان     ) با گريز  (خاندان اشكاني 

 بناچـار   لذا تاسـيتوس  .  پسر خسرو او را دربار به قيصر رساند        1078يكي از اينان بود كه با گرفتن تيرداد       
  بر اردشير لشكر كشيد و اما برادرش فلوريان را با هنگ ديگـري بـه جانـب كيليكيـه                   در نواحي پونت  

ــز وادار نمــود و بدســت نزديكــانش در    . فرســتاد ــه گري ــه تاســيتوس رســيده او را ب آنگــاه اردشــير ب
 كشته شد و بـدين ترتيـب بـرادرش فلوريـان نيـز هـشتاد و                 1080اغتيك  پونت يعني در خ     1079چانيوك

  ). كشته شد (1081هشت روز بعد در تارسون
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   و و يونانيانبرقراري صلح ميان پارسيان
   در بدست اردشيرايجاد نظم در ارمنستان

  سالهاي فقدان حكومت
  

 پيمان صلحي منعقد نمود و كشور ما را بـا حفـر              پادشاه گرديده با اردشير     بر يونانيان  1082پروبوس
ردانيـد و   گاردشير بر خاندانهاي ناخاراري فـائق آمـده مهـاجران را بـاز     . خندق هاي مرزي تقسيم كرد    

 را كـه     ناخارار قـوم آمـاتوني     1083كساني را كه در استحكامات مستقر شده بودند پايين آورد بجز اوتا           
 نگهداري مي كرد گويي در النـه   را در دژ آني  دختر خسرو  1084داماد قوم سلگوني بود و خسرودخت     

  .  اي امن پنهان شده بودند

                                                           
 چنـين  ، طبق روايات اين خاندان پس از پيشواي خود ميانداك)mandak’uni ( خاندان اشرافي ناخارهاي مانداگوني ‐ ١٠٧٧

 سواره ٣٠٠اينان صاحب .  به او مقام ناخاراري داده وي را مسئول شكارگاه دربار گردانيد پادشاه ارمنستانشاكنام يافت و واغار
  .).گ.ا. ( بودند٤٧ صاحب گاه  و در گاهنامه ساهاك٣٠ مقام  خورنينظام بودند و در گاهنامه

در واقـع تيـرداد سـوم فرزنـد         .  اول اسـت    و فرزند خسرو    همان تيرداد سوم پادشاه آتي ارمنستان      ، تيرداد  مطابق خورني  ‐ ١٠٧٨
  .).گ.ا. (خسرو دوم بود

١٠٧٩ ‐ t’chanyuk يا tchanik’گ.ا. ( الزستان كنوني.(.  
١٠٨٠‐ khaghk’e’tik  
١٠٨١ ‐ t’arson  
١٠٨٢ ‐ p’robos) Probus (امپراتور روم) گ.ا). (٢٧٦ ‐٢٨٢.(.  
١٠٨٣ ‐ ot’a  
١٠٨٤ ‐ khosrovadukht’  



  ١٩٩  

و نيـز  .  را بـه زيبـايي اصـالح و مرتـب كـرد و نظـام پيـشين را احيـا نمـود              ، ارمنستان و اما اردشير  
 كناره گيري كرده بودند، او در همان مكـان          اشكانياني را كه از تاج و تخت و حق اسكان در آيرارات           

عبادات پرستشگاه ها را نيز گسترش      . مچنانكه پيشتر بودند مستقر ساخت    ها توام با درآمدها و ارزاق ه      
امـا تنـديس    .  همـواره روشـن نگـاه دارنـد        1085بخشيد و دستور داد آذر هرمزدي را بر محراب باگاوان         

 ساخته بود و    وير با تصوير پيشينيانش همچنين با تصوير ماه و خورشيد در آرما           هايي را كه واغارشاك   
او كشورمان .  منتقل شده بودند، بفرمان اردشير ويران شدنداز آرماوير به باگاوان و دوباره به آرتاشاد      

  . را خراجگزار خود كرده در هر چيزي نام خويش را استوار كرد
مرمـت نمـود و    ا توسط استقرار سنگ در زمين،     ر همچنين وي مرزهاي تعيين شده توسط آرتاشس      

او كشورمان را بيست و شش سـال همچـون يكـي از سـرزمين هـاي          .  ناميد 1086بنام خويش اردشيراكان  
 نام داشـت يعنـي فرزنـد        1087 اداره كرد و پس از او فرزندش كه شاپور         خود بدست كارگزاران پارسي   

  1088.يكسال پادشاهي كرد شاه، تا پادشاه تيرداد
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   بدست اردشيركشتار خاندان مانداگوني

  
 را نجـات داده و بـه     ، يكي از فرزنـدان خـسرو       شنيده بود كه يكي از ناخارارهاي ارمني       اما اردشير 

 اســت از قــوم ر بــاره ايــن مــرد، دريافــت كــه او آرتــاوازدو بــا تحقيــق د. قــصر قيــصر گريختــه بــود
زيرا وقتي كه ارمنيان از نـزد       . مانداگونيان؛ لذا فرمان داد كليه اعضاء خاندان او را به هالكت رساندند           

و زماني كه اردشير بر     . اردشير كوچيدند، مانداگونيان نيز بسان ديگر اقوام اشفي ناخارار كوچ كردند          
 نـام از نـژاد      1089امـا شخـصي تاچـات     . ديگران پيروز شد، آنان نيز بازگشته تمام شان از دم تيغ گذشته           

                                                           
١٠٨٥ ‐ bagavan)         محل مسكوني و مركز پرستشگاهي در جنـوب واليـت واگروانـد        ) از نظر لغوي به معني شهر خدا و ايزد

   .).گ.ا. (واقع در استان آيرارات
١٠٨٦ ‐ art’ashirak’an  
در اينجا نيـز سـوء تفـاهمي رخ    .  را مورد نظر دارد بابكان يعني شاپور اول شاهنشاه ايران در اينجا فرزند اردشير     خورني ‐ ١٠٨٧

‐٣٠٢(پادشاهي مي كند كه بعدها شاهنشاه ايران     ) ٢٧٢ ‐٢٩٣ ( نرسي ساساني   اردشير در ارمنستان   ‐پس از هرمزد  . داده است 
  .).گ.ا. (مي گردد) ٢٩٣
 برسميت شناخته شده بود و  بعنوان پادشاه ارمنستان از سوي روميان٢٨٧ سوم بسال    مطابق پژوهش هاي اخير، تيرداد     ‐ ١٠٨٨

  .).گ.ا. (ساسانيان نيز بعنوان پادشاه ارمنستان بزرگ شناخته شد، از سوي ٢٩٨در سال 
١٠٨٩ ‐   tat’chat’گ.ا. (شخصيت هاي متعدد تاريخ و مذهبي با اين نام بوده اند.  منشاء اين نام مشخص نيست.(.  



  ٢٠٠  

 هايكيان، دوشيزه اي زيباروي را از ميان خواهران آرتاوازد ربـوده بـه              1091 و تيره گوشار   1090اشوتسان
  .و شيفته زيبايي او شده با او ازدواج كرد گريخت و از كشتار رهانيد شهر قيصريه
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   در دوران فقدان حكومت در ارمنستاندالوري هاي تيرداد
  
 حكايت مي كنـد؛ او اسـب سـواري را از سـن كـودكي                در باره دالوري هاي تيرداد    ) پرمليانوس(

در كاربرد سالح موفق بود و فنون سـپاهيگري را نيـك فـرا              . اسب سوار ماهر بود   دوست مي داشت و     
 در ميـدان مـسابقه بـر كليتوسـترادوس          1093، پلوپونزيـان  1092آنگاه بعلت الهام هفائيـستوس    . گرفته بود 
. فـت  توفـق يا    فائق آمد، زيرا با گرفتن گردن پيروز مي شد و نيز بر كراسـوس آرگيـائي                1094هرودي

شاخ دو ثور وحشي را با يك دست جدا سـاخت و گـردنش را               ) تيرداد(زيرا او سم گاو نر را كند، اما         
 و در ميدان بزرگ هنگام  اسب سواري براي كسب افتخار در اثـر چـاالكي و                  1095چرخانده خرد كرد  

ن را زرنگي رقيب از گردونه اي كه بر آن سوار بـود بزيـر افتـاد؛ او بـي درنـگ از گردونـه گرفتـه آ                     
 با گوتها مي جنگيـد، قحطـي شـديدي    متوقف ساخت و باعث شگفتي همگان شد و زماني كه پروبوس 

حادث شد و سپاهيان بـه علـت كمبـود ارزاق شـورش كـرده او را كـشتند بـه همـين ترتيـب بـا كليـه                             
 ه قـصر ليكيـانوس    اما تنها تيرداد مقاومت كرده به هـيچكس اجـازه ورود بـ            . فرمانروايان رفتار كردند  

  .كه خود تيرداد نيز در نزد وي بود، نداد} 148{
 پادشاهي نموده سـپاهي گـرد       1098 و نومريانوس  1097 به همراه فرزندانش كارينوس    1096اما كاروس 

 از ملل متعدد كمـك      لذا اردشير .  برگشت  جنگيد و پيروزمندانه به روم     آورد و بر عليه پادشاه پارسيان     
 با سـپاه  گرفته صحراي بزرگ عرب را پشتيبان خويش ساخت و دوباره در دو محل در دو سوي فرات              

                                                           
١٠٩٠ ‐ ashotsan  باسـتان بـود و در سـنگ نبـشته هـاي اورارتـو                ارمنستان  واليتي در استان آيرارات     آشوتسان، آشوتسك 

اينـان صـاحب    . اين واليت قلمرو موروثي خاندان ناخاراري آشوتسان بود       . ذكر شده است  ) Ishk’igula(بصورت ايشكيگوال   
  .).گ.ا. ( سواره نظام بودند٥٠٠ دربار بوده داراي سپاهي متشكل از ٣٣مقام 
١٠٩١ ‐ gusharگ.ا. ( نيست منشاء اين نام مشخص.(.  
١٠٩٢ ‐ Hephaistos (Hippide)گ.ا. ( هفائيستوس خداي آتش، پسر زئوس و هرا مي باشد.(.  
 است كه خود به شبه جزيره هاي متعـدد  شبه جزيره جنوبي يونان) Peloponnesos يا Peloponnese( پلوپونز  ‐ ١٠٩٣

  .).گ.ا. (تقسيم شده
١٠٩٤ ‐ Clitostratos of  Rhodes   
  .).گ.ا. ( خالصه اي از بازي هاي المپيك را ارائه مي دهدخورني ‐ ١٠٩٥
١٠٩٦ ‐ k’aros) Carus ( ٢٨٢‐٢٨٣امپراتور) .گ.ا.(.  
١٠٩٧ ‐ k’arinos) Carinus (فرزند كاروس) .گ.ا.(.  
١٠٩٨ ‐ numerianos) Numerian ( ٢٨٥ تـا    ٢٨٣قيـصر بـا پدرشـان از        ، كارينوس و نومريانوس بعنوان      فرزند كاروس 

  .).گ.ا. (حكومت كردند
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ي بـود، بـراي    همـراه و   كـارينوس نيـز كـه تيـرداد       .  كشته شد  1099كاروس در هرينون  .  جنگيد روميان
امـا  .  به صحرا رفت و همراه سپاه كشته شد، بازماندگان نيز پـا بـه گريـز نهادنـد                  1100مقابله با كورناك  

تيرداد بعلت زخمي بودن اسبش نتوانست همراه فراريان برود بلكه سالحها و وسايل اسب را برداشته از                
.  واقـع بـود  رسـيد جـايي كـه كيليـانوس    رود پهناور فـرات گذشـت و بـه نـزد سـپاه اصـلي خودشـان             

امـا  . نومريانوس نيز در همان روزها در تراكيان كشته شد و ديوكلتيانوس عهده دار پادشـاهي گرديـد                
  ].روايت مي كند[ به تو مي آموزد كارهايي را كه تيرداد در زمان او صورت داده بود، آگاتانگغوس
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   و پرورشمختصري رد باره گريگورس قديسآگاهي 
  1101از نامه آرتيتس) برگزيده(و اخالق فرزندانش 

   نوشته بود1102 راهب هانگروچانسكوبا كه در پاسخ ماركوس
  

ــوردارشخــصي پارســي ــارسفــردي بــزرگ و برجــسته كــه   ، 1103 ب ــه حــوالي  از پ  خــارج شــده ب
 نـام از دينـداران را كـه خـواهر     1105او  زني سوپي.  مستقر گرديد آمده بود، در قيصريه  1104گاميرك

.  بود به همـسري گرفـت و همـراه او دوبـاره بـه پـارس بازگـشت         1106شخص ثروتمندي بنام اوتاليوس   
 متولـد شـد و از       1107 مـا  در اين زمان روشـنگر    . رف ساخت اوتاليوس از پس او رفته وي را قانع و منص         

 اوتـاليوس خـواهرش     1108وظيفه دايگي اش را پذيرفت؛ اما وقتي كه مصيبت رخ داد          ) سوپي(قضا او   
اما اين رويدادها بنا به پيشبيني خداونـدي      .  بازگشت را به همراه شوهر و فرزندش برداشته به كپدوكيه        

 را در   ه آنها در جهت آماده شدن راه نجات و رهايي ما بود و گرنه با چه اميدي كودك پهلويك                  و هم 
   پرورش مي دادند و مطابق آيين مسيحيت تربيت مي كردند؟ قلمرو روميان

 وي را   وقتي كه كودك به سن بلوغ رسيد، شخصي متدين بنام داويت دخترش مريم را بـه او داده                 
اما سه سال بعد كه صاحب دو بچه شدند، با توافق دو جانبه از يكديگر جدا شده                 . داماد خويش ساخت  

                                                           
١٠٩٩ ‐ hrinon) Rinon.(  
١١٠٠ ‐ k’ornak’) kornak.(  
١١٠١ ‐ art’ites  
١١٠٢ ‐ hangrotchan  
١١٠٣ ‐ burdar  
١١٠٤ ‐ gamirkگ.ا. (، روستايي در سرزمين كپدوكيه.(.  
١١٠٥ ‐ sopi  
  .).گ.ا(). Yevtaghios) Euthalius  به ارمني‐ ١١٠٦
  .).گ.ا.( مروج مسيحيت در ارمنستان روشنگر گريگور‐ ١١٠٧
  .).گ.ا. ( در خونخواهي كشتن خسرو كشتار خانواده آناك‐ ١١٠٨
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مريم با بچه كهتر وارد دير زنان شده به لباس مذهبي در آمد و اين بچه بـزرگ شـده                    . و دوري جستند  
اما فرزنـد ارشـد     . حرا فرستاده شد   گرديد و از طرف او به ص       1109پيرو شخص راهبي بنام نيكوماكوس    

 براي اداي دين پدرش و در واقـع         اما پدر آنها گريگور   . نزد دايگان مانده در لباس دنيوي ازدواج كرد       
  .  رفتبراي آموزش و آمادگي براي رسالت و رياست كاهنان كشورمان و نيز براي شهادت نزد تيرداد

زيـرا وقتـي كـه همـراه        . در شگفت آور داراي فرزنداني شگفت انگيزتـر گرديـد         اما براستي كه پ   
 بازگشت نه جوياي حال فرزندانش بود و نه آنان نـزد وي آمدنـد و ايـن بعلـت تـرس از آزار و             تيرداد

تعقيب نبود، چون حتي وقتي كه پدرشان كشيش شده صاحب شكوه و جالل گرديد، آنان نيامدنـد تـا                   
 بازگشته بـه منظـور   1110 نماند بلكه بزودي به سباستيااو نيز مدت درازي را در قيصريه    . فراز گردند سرا

اما حتي اگر مدت درازي هم در قيـصريه مـي مانـد             . گردآوري مطالب براي وعظ هايش در آنجا ماند       
اره ابديت و جهان باقي نشـسته بودنـد؛ آنـان    هيچكاري كه مي توان انديشيد نمي كردند بلكه تنها به نظ       

 بـه تـو     در پي منزلت و احترام نبودند بلكه منزلت و احترام در پـي آنـان بـود، چنانكـه آگاتـانگغوس                    
  .آگاهي مي دهد
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   از كجا پيدايي يافته استاينكه قوم ماميكنيان
  

.  باقي مـي گـذارد  1111 را براي فرزندش شاپور درمي گذرد و پادشاهي پارسيان  سان پسر سا  اردشير
 كه  1112 در زمان او از كشور ممتاز و عالي نسب شمال شرقي از چين             مي گويند كه نياي قوم ماميكنيان     

در باره آنان چنـين روايـت مـي         .  آمده است  انم به ارمنستان  ميان همه مردمان شمالي آنان را برتر مي د        
  .شود

 چنانكه لقب پادشاهي، چنانـــكه به زبان آنان گفتـه مـي شـود،              در واپسين ساليان زندگاني اردشير    
 1116 و مـامگون   1115ه بنام هاي بغـدوخ    او دو دايه زاد   .  بوده است  1114 بنام آربوك  1113 باكور -يك چن 

                                                           
١١٠٩ ‐ nik’omak’os) Nichomachus) .(گ.ا.(.  
١١١٠ ‐ sebastia     در كنار رود قزل ايرمـاق واقـع اسـت   و در آسياي صغير. يواس ناميده مي شود   شهري است كه اكنون س ، .

  .).گ.ا(
  .).گ.ا.) (م٢٧٣ يا ٢٧٢، وفات ٢٤٢، تاجگذاري رسمي ٢٤١جلوس ( شاپور اول ‐ ١١١١
 مي داند و نه tzan بكار مي برد، معادل Tchenasta’n بصورت  را كه خورنيchen اين سرزمين چن آدونتس.  ن‐ ١١١٢
 وارتـان . ، سـرزمين ميـان رودهـاي آمودريـا و سـيردريا مـي پنـدارد         tchenسواجيان  ) ٣١٣، ص   ”ارمنستان“آدونتس،  . (چين

  .).گ.ا. (زندگي مي كنند” در بند“ و در حوالي  در قفقازTchenkتاريخنگار مي نويسد كه مردم 
١١١٣ ‐ tchen-bak’ur شامل دو قسمت ،tchen و bak’ur كه خود Bag + Pur  فرزنـد  “ مي باشد در كل به معنـي
  .).گ.ا. (”بغ

١١١٤ ‐ arbok’ يكي از اشكال نام ايراني آرباك     ”  احتمال (arbak’)    بـا ايـن نـام        و گرجي   چندين شخصيت ايراني، ارمني 
  .).گ.ا. (بوده اند
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 بغدوخ در باره مامگون سخن چيني مي كند و آربوك پادشاه چـين            . داشت كه از اشراف بزرگ بودند     
مامگون اين مطلب را شنيده به فرمان پادشاه تن درنمي دهـد و بـا اهـل    . فرمان به قتل مامگون مي دهد 

آربوك نمايندگاني براي بازگردانيدن آنان مـي فرسـتد و          .  مي گريزد  دشير پادشاه پارسيان  خانه نزد ار  
اردشير بزودي درمـي    . چون اردشير موافقت نمي كند پادشاه چين در تدارك جنگ با وي بر مي آيد              

  .گذرد و شاپور به پادشاهي مي رسد
بدست سرورش نمي سپارد امـا در اينجـا هـم نمـي گـذارد اقامـت        را  اينك شاپور اگر چه مامگون    

  نزد كارگزارش مي فرستد و براي پادشاه چـين         بلكه  با تمام اهل خانه بعنوان تبعيدي به ارمنستان         . كند
م، زيـرا  آزرده مباش كه من نتوانستم مامگون را بدست تـو بـده         “: پيامي مي فرستد و در آن مي گويد       

پدرم به روشنايي آفتاب براي وي قسم يـاد كـرده بـود؛ بـراي اينكـه تـرا آسـوده سـازم، مـن او را از                       
پـس  . كشورم به نواحي غربي، به آن سر دنيا تبعيد كردم كه براي او با مرگ تفـاوت چنـداني نـدارد                    

وسـت تـرين    و آنگونه كه مي گويند، چون ملت چـين صـلح د           . ”بگذار ميان من و تو جنگي در نگيرد       
از اين امر بوضوح پيـدا اسـت        . پس تن به آشتي مي دهد     . ملتي است كه بر پهنه گيتي زندگي مي كند        

  .كه ملت چين براستي صلح دوست و دوستدار زندگي است
كشور آنان از نظر فراواني همه گونه ميوه ها شگفت انگيز است و مـزين بـه گياهـان زيبـا اسـت،                       

 1118 خـر - و گـوزن   1117پارچه توليد مي كند، جانوران عجيب الخلقـه       طاووس فراوان داد و زعفران و       
مي گويند قرقاول، قو و مانند اينها كه در نـزد مـا خـوراكي اشـرافي                 . در آنجا بي اندازه فراوان است     

نيـز مـي گويندكـه حـساب سـنگ          . بوده كمتر كسي به آنها دسترسي دارد، غذاي عمومي آنجا هستند          
 دانند و جامه هايي كه در نزد ما اشرافي بـوده كمتـر كـسي را از آن                   هاي گرانبها و مرواريدها را نمي     

  . و بساين مختصر هم در باره كشور چين. بهره است در نزد آنان جامه هاي معمولي هستند
 مصادف گرديده بود،    د آمده بود و اين امر با ورود تيردا         كه به رغم ميلش به ارمنستان      اما مامگون 

 نگشت، بلكه با تمام خانه و بستگانش و با هداياي گرانبها به پيشواز              باز) پارس( به   همراه سپاهيان پارس  
تيرداد او را پذيرفت اما او را همراه خود به پارس نبرد بلكه به خانـدان او پـس از سـالها                      . تيرداد رفت 

  . ال از محلي به محل ديگر مكاني براي اقامت و وسايل معاش دادانتق
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١١١٥ ‐ be’ghdokh  
١١١٦ ‐ mamgon .   در چينيmam-gun    در مورد انتساب ايـن قـوم بـه      . مي باشد ” شاهزاده اقوام جنوبي آرايي   “ به معني

 آن  آدونـتس . ن.  كتاب پنجم تاريخ خود اشاره مي كند       ٣٧در فصل   . م٥ سده    تاريخنگار ارمني   بوزاند چينيان نخست پاوستوس  
 مورخ سده هفتم ميالدي نيز در فصل چهارم كتـاب خـود قـوم               سبئوس. مقايسه مي كند  ” پدر“ به معني     گرجي mamaرا با   

  .).گ.ا.  (تسب مي نمايد من را به چينماميكنيان
  .hresh  به ارمني‐ ١١١٧
١١١٨ ‐ ish-aydsian  
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   در زمان پادشاهيش، پيش از ايمان آوريدالوري هاي تيرداد
  

 در سال سـوم     از آنجا كه تاريخ موثقي بدون وقايع نگاري وجود ندارد، لذا چنين يافتيم كه تيرداد              
آنگـاه كـه او بـه       . ادشاهي كرده با سپاهي گران بـه ايـن نـواحي آمـده اسـت              حكومت ديوكليتانوس پ  

و وقتي كه به كشور ما رسيد، مـشاهده كردكـه           .  رسيد بسياري از ناخارارها به پيشواز او رفتند        قيصريه
و براستي كـه او      خواهرش خسرودخت و گنج ها و دژ را با پايداري عظيم نگاهداري كرده است؛                اوتا

صبور، پرهيزگار و بسيار خردمند بود زيرا گرچه پي به واقعيت خداوندي نبـرد لـيكن كـذب بتـان را                     
شاگردش خسرودخت نيز همچون خودش دوشيزه اي متين و نيـك مـنش بـود و ماننـد                  . نيك دريافت 

  .بي در و پيكر نداشت” زنان ديگر اصال
 منصوب مي كند و با سپاسگزاري او را احترام مـي نهـد               را به مقام هزاربدي ارمنستان     ، اوتا تيرداد

 تجليل مي كندكه باعث رهـايي او و بازگـشتش بـه شـكوه                مانداگوني بويژه از دايه زاده اش آرتاوازد     
 شوهر خـواهر او را      به همين دليل تاچات   .  را بدو مي سپارد    پدري گرديد؛ لذا اسپهبدي سپاهيان ارمني     

هم او است كه بعدها به پـدرزنش آرتـاوازد و او نيـز بـه پادشـاه                  .  مي گرداند  ناحيه آشوتسك ) حاكم(
پس در باره پسران گريگور، آگـاهي مـي دهـد؛ وي       است و س    پسر آناك  نخست درباره اينكه گريگور   

  . مي زيست دريافته بوداين مطالب را هنگامي كه در قيصريه
 انجـام   و آنگاه در سـرزمين پـارس        دلير بسرعت جنگ هاي متعددي را ابتدا در ارمنستان         اما تيرداد 

} 149{تـا يليانـان  ) دالوري بيشتري از خود نشان داد(يكبار او . به پيروزي مي رسد ” اداده خود شخص  
 بار دوم سرداران پرتوان پارسـي .  و نيزه اش را بياري همان تعداد مجروح بلند كرد  1119در زمان باستان  

ا سـاخته زخـم هـاي    با آگاهي از نبردي عظيم پيلتن و استحكام زياد سالح ها در آزمايش، تيرهـايي رهـ        
بسيار بر اسبش وارد آورده آن را كشتند و اسب روي زمـين غلتيـده پادشـاه را بزيـر انـداخت و او از                         
زمين برخاست و پاي پياده حمله كرد و بسياري از دشمنان را بر زمين غلتانـد و اسـب يكـي را گرفتـه                        

اده حمله كرد و دسته هاي پـيالن را         بار سوم داوطلبانه از اسب پياده شده پاي پي        . دالورانه سوار آن شد   
 زمـاني دراز مانـد و از         و آسورسـتان   او با چنين دالوري ها در سرزمين پـارس        . با شمشير پراكنده كرد   

  . نيز آن سوتر رفتتيسفون
  
  
  
  
  

                                                           
  .).گ.ا. (يكي از سرداران دلير داوود شاه اسراييليان) ٢٤، آيه ٢٣، باب ، كتاب دوم سموئيلكتاب مقدس( الحانان ‐ ١١١٩
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   با1121 و كستاندين1120 با آشخندر اين باره كه تيرداد
  1123ايمان آورد) كستاندين( ازدواج كرد و اينكه چگونه 1122ماكسيمينا

  
 دختـر   را گسيل مي دارد تا دوشيزه آشـخن   اسبد پدر باگارات    به كشور ما بازگشته، سمبات     تيرداد
آنگاه فرمان مي دهد او را      .  را كه از نظر قامت كمتر از پادشاه نبود، به همسري او بياورد             1124آشخادار

 ملقب ساخته وي را با لباسهاي زردآلويي رنگ بپوشانند و تـاج بـر سـرش نهنـد تـا عـروس                       به اشكاني 
  .  زاده شده كه با قامت والدينش سازگار نبودرواز او فرزندش خس. پادشاه شود

 انجـام شـد كـه قيـصر     1125 دختـر ديوكلتيـانوس در نيكوميـدا   در همان روزها عروسـي ماكـسيمينا    
 ختـر ماكـسيميانوس بلكـه از هلـن        او نـه از د    .  دامـاد وي بـود      پادشاه روم  كستانديانوس، پسر كوستور  

پس .  دوست شده بود   اين كستانديانوس در حين عروسي با پادشاه ما تيرداد        . 1126روسپي زاده شده بود   
از چند سال ، كستاند بدرود زندگي مي گويد و ديوكلتيانوس بجايش پسر او را كه فرزند خوانده اش                   

  .شده بود گسيل مي دارد
پيش از پادشاهي، تا زماني كه قيصر بود، در جنگ دچار شكست سـنگيني شـد و بـا افـسردگي                     او  

بزرگي به خواب رفت؛ در خواب چليپايي ستاره گونه از آسمان بر او نازل شد كه كنارش نوشته شده                   
در جنگهـاي  ) سـپاه (را نشان جنگي ساخت و با حمـل در جلـو         ) چليپا(او اين   . »!با اين پيروز شو   «بود  

 دختر ديوكلتيانوس گرديد و شروع به آزار و اذيت كليـسا      اما سپس مفتون زنش ماكسيمينا    . پيروز شد 
كرده بسياري را به شهادت رساند و بـه علـت همـين جـسارت، خـود بـا تمـام بـدنش آلـوده بـه جـذام                             

جـه درماندنـد لـذا از       در معال } 151{گرديد ،  جــادوگران آريولـي يا پزشـكان مارسـي           } 150{فيلي
 بفرستد اما ايـن نيـز سـودي بـه همـراه              و هندوستان   تقاضا كرد تا پيشگوياني از سرزمين پارس       تيرداد

                                                           
١١٢٠ ‐ ashkhen‐  در پهلوي  akhshen    فارسي خشين ،khashin)  اوسـتايي  ) خاكستري، كبود يا سبزAkhshaena 

  .).گ.ا). (مشكي، تيره(
١١٢١ ‐ k’onst’andin) كنستانتين .(  
١١٢٢ ‐ maksimina  
  .).گ.ا. ( ايمان آوري به مسيحيت‐ ١١٢٣
١١٢٤ ‐ Ashناadar   معادل askudar   يا iskudar  اسـت ” حاكم، رئيس حكومـت  “به نظر يوستي به معني      .  فارسي است .

.  مـي باشـد     شـاه ارمنـستان    توسط نويسندگان بعنوان پادشاه آالنيان معرفي گرديده است كه پدرزن تيـرداد           ”  بعدا اين آشخادار 
  .).گ.ا(

١١٢٥ ‐ Nicomedia  
 ازدواج نكرد بلكه نخست از همسرش مينـروا          اين قسمت از متن نامشخص است زيرا كنستانتين با دختر ديوكليتانوس           ‐ ١١٢٦

)minerva (      جدا شد تا با فاوستا)Fausta ( ازدواج كند    دختر ماكسيميانوس )از هلن ) پدر كنستانتين   (كنستانتيوس  .). م٣٠٧ 
يعني در همـان سـالي كـه گـالرلوس بـا            .). م٢٩٣(شددختر ماكسيمينيانوس ازدواج    ) Theodora(جدا شده بود تا با تئودورا       

  .). گ.ا. ( ازدواج كرددختر ديوكلتيانوس) Valeria(والريا
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در اين زمان چند كاهن كه از ديوان پند گرفته بودنـد دسـتور دادنـد تـا بچـه هـاي كوچـك                         . نداشت
)  كـستانديانوس . (بريده و در خون گرم آنان شنا كند و بدين ترتيب شفا يابـد             بيشماري در حوض سر     

وقتي كه گريه بچه ها و شيون مادرانشان را شنيد با حسن انساندوستي به حال آنان رحم كرد و رهـايي                     
به همين خاطر او از خداونـد پـاداش گرفـت و در خـواب از رسـوالن                  . آنان را بر خويشتن ترجيح داد     

 كه در اثـر      سكوباي روم  1127ت كه پس از شستشو در حوض حيات بخش بدست سلبستروس          فرمان ياف 
او از آنان آموخـت و ايمـان آورد و          .  پناهنده شده بود، پاك خواهد شد      1128آزار او به كوه سراپتيون    

 نيز به اختصار تعريف مي      خداوند كليه مستبدان را در برابر او نابود ساخت همانگونه كه آگاتانگغوس           
  . كند
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   چيني نسب بدست مامگوننابودي سلكونيان
  

 از جنگها آسوده شد و ذهنش سرگرم امور ديگر نبود، با عزيمـت              آنگاه كه شاپور پادشاه پارسيان    
شـمالي را بـر   ) ملل(او تمام .  نزد كستانديانوس، دست به اعمال پليد بر عليه كشور ما زد    به روم  تيرداد

 لشكركشي كنند و خود نيز قرار گذاشـت از سـوي ديگـر بـا سـپاهيان آريـايي                    انگيخت تا به ارمنستان   
 پير را كـه از      1130 او شده دامادش اوتاي     مجذوب قولهاي   پيشواي قوم سلكوني   1129سلوك. حمله كند 

تيـرداد بـزرگ بـزودي از غـرب      .  و دايه خسرودخت خواهر تيرداد بود بقتـل رسـاند          خاندان آماتوني 
بازگشت و تمامي اين ها را شنيد و چون دريافت كه شاپور چنانكه براي آمدنش قول داده بـود، عمـل                     

امـا پيـشواي قـول سـلكوني در دژي موسـوم بـه              .  حملـه كـرد    نكرد، به حركت در آمده بر شمالي هـا        
او در عـين مقابلـه بـا        .  را نيـز پـشتيبان خـويش داشـت         1132 موضع گرفته ساكنان كوه سيم     1131وغاكان

پادشاه بـه   . پادشاه، كشور را تحريك نمود، هيچكس را در حوالي كوه نمي گذاشت مشغول بكار باشد              
آن كه پيشواي قوم سلكوني را نزد من بيـاورد،          «: توسل شده چنين گفت   تمامي ناخارارهاي ارمنستان م   

 چينـي نـسب   مـامگون . »كليه روستاها، دستگردها سلكوني و حاكميت كامل آنان را به وي خواهم داد    
  .اين وظيفه را بعهده گرفت

                                                           
  .). گ.ا. (seghbestrosبه ارمتي ) Silvester( يا سيلوستر ‐ ١١٢٧
١١٢٨ ‐ Seraption  
  .تنها در همين مورد بكار رفته است”  منشاء اين نام نامشخص است و ظاهراse’ghuk  به ارمني‐ ١١٢٩
١١٣٠ ‐ ot’a شايد با avto barisدر زنـد اوسـتا   . معـادل باشـد  ) دارنده انديشه ديني ( يونانيAota   در زبـان آسـي ،Od 

  .).گ.ا). (انديشه(
١١٣١ ‐ voghak'anگ.ا. (استان ب ارمنستان يا اُغاكان واقع در استان تارون.(.  
١١٣٢ ‐ sim  
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 نيـز بـا تمـام خـانواده و          مـامگون .  شـد  وقتي كه پادشاه در حمله بر شماليان راهـي نـواحي آلبانيـا            
هنگام حركت، او پيكـي را  .  رفت بعنوان اينكه بر عليه پادشاه شوريده است      مالزمانش به نواحي تارون   

ت و چنين  فرستاد و به او خبر داد كه پادشاه به نواحي آلبانيا رفته اسمخفيانه نزد پيشواي قوم سلكوني  
خطري بزرگ پادشاه را تهديد مي كند از اين رو وي به نواحي آلبانيا رفته است تا بـا ملـل   «مي گويد  

ساكن در دامنه هاي كوه بجنگد، لذا براي ما موقعيت مناسبي است تا هـر آنچـه نخـواهيم بيانديـشيم و                      
. »ه ام با تو هم پيمان شـود عمل كنيم؛ زيرا بعلت بيحرمتي هايي كه از پادشاه متحمل شدم تصميم گرفت        

پيشواي قوم سلكوني بسيار شادمان گرديده او را با قسم هم پيماني مي پذيرد اما اجازه ورود بـه دژ را                     
نمي دهد تا ميزان وفاداريش نسبت به قسم و پيمانش را بسنجد اما مامگون ياد شده به هر نحـوي سـعي                      

اد او را بعنوان همكار واقعـي و وفـادار جلـب مـي              در اثبات وفاداري به شورشي مي كند تا اينكه اعتم         
  .  كند بطوري كه اجازه يافت آزادانه به دژ رفت و آمد داشته باشد

 از بسياري جهات يكي از روزها او را براي خروج از دژ پس از جلب اطمينان پيشواي قوم سلكوني
و تيري به پشت او مي زند و شورشـي را بـزمين    وقتي كه به شكار مي پردازند ا      . و شكار قانع مي سازد    

مي افكند و بي درنگ با مردانش به دروازه استحكامات رسيده دژ را فتح و كليه افراد داخل را به بنـد                      
او در صدد نابودي تمامي قوم سلكوني بر مي آيد و همگان را به هالكت مي رساند تنهـا دو                   . مي كشد 

 بـا   تيـرداد .  بي درنگ بـه پادشـاه خبـر مـي رسـاند            مامگون.  مي گريزند  1133نفرشان به سرزمين سوفن   
شادماني فرماني مي نويسد كه بر پايه آن وي را بر آنچه كه قول داده بود حاكم مي كنـد؛ اورا بجـاي                      

نيـز دسـتور    .  ملقب نمود  آن شورشي، مقام اشرافي ارزاني داشت و خاندان ناخاراري وي را مامگونيان           
  .   آزاري نرسانندداد به بقيه سلكونيان
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   جايي كه پادشاه در جنگهاي آلبانيادالوري هاي تيرداد
   را از وسط دو نيم كردباسيلها

  
 شده با شماليان روبرو مي 1134 وارد دشت گارگاريان با تمامي سپاهيان ارمنستان    و اما پادشاه تيرداد   

وقتي كه دو طرف به يكديگر مي رسند او همچون پيلتنان مي تـازد              . }152{گردد و با آنها مي جنگد     
و اينكـه چگونـه مـردان    از توصـيف سـرعت دسـت او عـاجزم     . و انبوه دشمنان را بدو نيم مي شـكافد        

بيشماري از او ضربت خورده در مي غلتيدند و مانند ماهياني كه از تور پر ماهيگير ماهر بزمين افتـاده                    
                                                           

واقع ( كيلومترمربع مساحت بود ١٥٨٩٠ واليت و ٨ بزرگ كه شامل استان دوم ارمنستان)  چهارميا هايك (dsopk يا ‐ ١١٣٣
قلمـرو آن   . م٣٨٧پـس از سـال      .  بـود  اين استان شامل قلمرو پادشاهي هلنيستي سـوفن       ).  و شرق درياچه وان    در جنوب پونت  

يـا ارمنـستان    ( تبديل به هايـك چهـارم        ٥٣٦ اول بسال    بود و در زمان ژوستينين    ) ساتراپ( خاندان اشرافي ناخارار     ٥متعلق به   
  .).گ.ا. (شد) Armenian Quantaچهارم، 
  .).گ.ا. ( دشت گارگار واقع در شمال شرق درياچه سوان‐ ١١٣٤
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پادشاه باسيليان با مشاهده اين امر نزد پادشاه آمده طناب          .  پائين مي جستند، به زمين مي افتادند       -و باال 
شـته از پـشت بـا تمـام قـدرت پرتـاب مـي كنـد و بـا                    چرم پوش بافته شده از تار را از روي اسب بردا          

دستش را بلنـد كـرده      ) تيرداد در اين لحظه   (موقعيت از شانه چپ تا زير بغل راست او مي افكند، زيرا             
بود تا با شمشيرش يك ضربه وارد سازد؛ او زره اي با حفاظهاي محكم بر تن داشت كـه تيرهـا بـر آن                        

را بر سينه ) طناب(يل ها قادر به حركت پيلتن نشده از جايش  چون پادشاه باس  . حتي خطي نمي اندختند   
اسب انداخت، اما نتوانست بر اسب تازيانه زند بنابراين تهمتن با چاالكي طناب را با دست چپ گرفتـه                   
با قدرت به طرف خويش كشيد و با ضربه موفق شمشير دولبه اش آن مرد و گردن و سر اسـبش را بـه          

  .دو نيم كرد
ه سپاهيان ديدند كـه پادشـاه و جنگجـوي نيرومندشـان چگونـه توسـط چنـان بـازوي                    اما چون كلي  

 رانـد، اگـر     1135 هـا   آنان را تعقيب نموده تا كشور هون       پرتوان بدو نيم شده پاي به فرار نهادند؛ تيرداد        
  مانـداكوني وازدچه ضربه كوچكي به سپاهش وارد نشد و بسياري مردان بـزرگ جـان باختنـد و آرتـا                  

. اسپهبد كل ارمن جان از كف داد، اما تيرداد به رسم اجدادي از آنان گروگانهايي گرفـت و بازگـشت              
 بـه   بدين ترتيب سرتاسر شمال را يكپارچه نموده سپاه گراني گردآورد و بر عليه شـاپور پـسر اردشـير                  

 پيـشواي   1136نخـست بـه مهـران     :  حمله كرد و چهار تن از افرادش را به فرماندهي سپاه گماشـت             پارس
 و   پيشواي رشـتونيان   1137، منوچهر گرجيان بخاطر ديانت مسيحي اش اطمينان كرد سپس اسبد باگارات         

  .سخن خواهيم گفت”  بعدااما در باره مهران و ايمان آوري گرجستان.  پيشواي آماتونيانواهان
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   پرسعادت و اينكه چگونه1138در باره نونه
  باعث گرويدن گرجيان به مسيحيت گرديد

 پايتخـت   1139ه متزخيتـا   نام كه يكي از دوستان پراكنده شده هريپـسيمه مقـدس بـود و بـ                زني نونه 
او با تالش بسيار به مقام پزشكي نايل آمد و بيمـاران بـسيار و حتـي زن مهـران                  .  گريخته بود  گرجستان

از اين رو  مهران از او پرسيد كه با چه قدرتي اين معجزات را انجـام                 . پيشواي گرجستان را شفا بخشيد    
 را از او شنيد و شنيده اش را پسنديده با سـتايش و تمجيـد آنهـا را بـراي                     يحموعظه انجيل مس  . مي دهد 

 براي پادشاه و ناخارارهـا پـيش آمـده    بزودي در باره معجزاتي كه در ارمنستان. ناخارارهايش نقل كرد 

                                                           
 برابـر دانـسته   اينان را با كوشانيان .  بطور نامشخصي بكار رفته است     اين نام توسط نويسندگان باستاني ارمني     .  ها  هون ‐ ١١٣٥
  .).گ.ا]. (مطابق آگاتانگغوس[اند 
١١٣٦ ‐ mihran  
  .).گ.ا. (manatchihr  به ارمني‐ ١١٣٧
١١٣٨ ‐ nune  
١١٣٩ ‐ me’dskhita  



  ٢٠٩  

ب آنها را بـراي نونـه پرسـعادت     او با شيفتگي بر اين مطال     . بود و نيز در باره دوستان نونه آگاهي يافت        
  . نقل كرد و توسط او بطور دقيق بر تمام جزئيات آگاه گرديد

در همان روزها چنين اتفاق افتاد كه مهران به شكار رفت و در محلهاي صعب العبور كوهها راهـش         
مـي  بـا سـخنش مـه    “: را گم كرد اما نه بخاطر تيرگي چشمان بلكه بعلت تيرگي هوا، چنانكه نوشته انـد      

چنين تيرگي مهران را احاطه كرد و باعـث تنـوير           . ”روز را به شب تاريك مبدل مي ساخت       “يا  ” آورد
 شنيده بود بياد آورد، هراسيد و آن ايـن     زيرا او وقتي آنچه را كه در باره تيرداد        . هميشگي اش گرديد  

 بر او وارد آمد؛ او گمـان كـرد       بود كه وي وقتي مي خواست به شكار برود از جانب خداوند ضرباتي            
ترسـيده بـود بـه دعـا و نيـايش متوسـل       ” او كـه شـديدا  . كه براي خودش نيز چنين اتفاق خواهد افتاد      

لـذا  .  را بپرسـتد    گـردد و قـول داد خـداي نونـه          گرديد تا هوا روشن شود و براحتي بـه خانـه اش بـاز             
  .ه حقيقت پيوستتقاضايش برآورده شده آن گفتار ب

 پرسعادت افرادي وفادار درخواست نمود و آنان را نزد گريكور قديس فرستاد تا هـر چـه                  اما نونه 
او فرمـاني يافـت كـه بـر     . دستور دهد انجام دهند، زيرا گرجيان به ميل خود مكتب انجيل را پذيرفتند        

 كرده بود و بايد نشان چليپاي شريف را         اساس آن مي بايست بتان را مي شكست چنانكه خود نيز چنين           
بي درنگ تنديس آرامـازد خـداي       ) نونه. (برپا مي كرد تا خداوند رهبري روحاني به آنان عنايت كند          

 از ميان آندو مي گذشت، در هم شكست و          1140رعد و برق را كه دور از شهر نصب شده و رود بزرگ            
نديس بامدادان بر بامشان سجده مي كردند  زيرا در مقابلشان ديده            چنين مرسوم بود كه در برابر اين ت       

  . مي شد اما اگر كسي مي خواست فرباني ذبح كند از دود گذشته در برابر قربانگاه و ذبح مي نمود
گفـت كـه نـشان      ) نونـه (ناخارارهاي شهر بر او تاختند كه بجاي بتان چه كـسي را بايـد بپرسـتند؟                 

بر باالي تپه اي مصفا در سمت شرقي شـهر كـه همانگونـه توسـط رود                 ) چليپايي(لذا  .  را يحچليپاي مس 
 هم هر كدام از بـام خانـه خـود           صبح انبوه جمعيت باز   .  از شهر جدا مي شد برپا كردند       1141كوچكتري

 راشيده شده اسـت و نـه كـار    اما وقتي كه به باالي تپه رفته ديدند كه تنها چوب ت           . آن را سجده كردند   
دستان ماهر، بسياري از آنان با بي احترامي گفتند كه جنگلشان پر از چنـين چوبهـايي اسـت و آنجـا را          

خداوند بخشايشگر اين لغزش آنان را مشاهده كرده ستوني از ابر از آسمان نازل كـرد و                 . ترك كردند 
 اي زبور خوان بگوش رسيد و نوري مانند چليپا و           بويي خوش كوه را فرا گرفت و صداي خوش ماده         

از اين رو همگان ايمان . بقرينه و اندازه چليپاي چوبين نمايان گرديد و با دوازده ستاره روي آن ايستاد         
  .       آورده به سجده پرداختند وپس از آن باعث معجزات شفابخشي مي گرديد

 نيز بازبان پـاكش بـا سـياحت          كرد تا ساير نواحي گرجستان      خوش سعدت آنجا را ترك     و اما نونه  
بسيار بي آاليش و ساده بدون هيچگونه تند روي دنيوي و منصرف از تمام مواهب گيتي و بـه عبـارت                     
بهتر توسط مطلوب شدن و زندگي را وسيله اي در جهت آمادگي براي مرگ در آوردن و با ميل خود            

                                                           
  .).گ.ا. ( منظور رود كورا است‐ ١١٤٠
  .).گ.ا. ( رود آراگوا‐ ١١٤١



  ٢١٠  

بـه جـرأت مـي تـوانم بگـويم كـه او بـصورت يـك رسـول زن، از          . ستن، موعظـه كنـد  به لقاح اهللا پيو   
 بـه موعظـه پرداخـت       1143 هـا   تا مرزهاي ماسكوت    و كاسپ   و حوالي گذرگاه هاي آالن     1142گغارچك

  . بپردازيم به پارستان حمله تيرداداكنون به داس.  نيز برايت تعريف مي كندچنانكه آگاتانگغوس
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  شكست شاپور و اطاعت ناخواسته وي از كستانديانوس

   و آمدن خويشاوندانشبزرگ، تصرف اكباتان بدست تيرداد
  و كشف چليپاي رهايي بخش

  
خـاطر تـرس از هالكـت سـپاه خـود و بـسياري از                اگـر چـه بـه پيـروزي رسـيده بـود امـا ب               تيرداد

  ايستاد، تا اينكه انبوه سـپاه روميـان  ناخارارهايش از جنگ در برابر شاپور تنها توسط نيروهاي خود باز          
م كـشور را     حمله كرده بود در رسيد و آنگاه شـاپور را بـه فـرار واداشـته تمـا                  كه از طريق آسورستان   

تيرداد نيز با تمامي افراد خودي و سپاهيان تحت فرماندهيش طي تاخت و تاز يكـساله بـه                  . چپاول كرد 
  . حمله كردنواحي شمالي حكومت سرزمين پارس

 ايـن   . نـزد او آمـد     1145 خويشاوند صـميمي اش و پـسر ارشـد پروزامـات           1144در اين زمان كامسار   
 را نـابود مـي    كارنيـان  وي را هنگامي كه ادرشير قوم پهلوي1146پروزامات همان پسري است كه بورز   

 او را از مقام و منزلت پدرش بهـره منـد            وقتي كه او به سن جواني رسيد، اردشير       . كرد، فرار داده بود   
ر عليه ملل وحشي به فرماندهي سپاه گمارد و حيله گرانه چنين انديشيد كـه بـدين                 ساخته براي جنگ ب   

اما او مرد شجاعي بود و جنگها را بطور عالي به انجام مي رسـاند        . ترتيب او را بدست بربرها مي سپارد      
پذيرش شكست دخترش را  ملقب بود، پيروز شد، وي با 1148 كه به خاكان1147 و زماني كه بر وزريك    
او زنان ديگري نيز از ميان نزديكان اردشير گرفت و صـاحب فرزنـدان متعـدد                . به همسري او درآورد   

اردشـير بـود    ) فرمانبرداران(گرچه او در شمار     . بر آن نواحي چيره گشت    ” گشته با كسب قدرت قويا    

                                                           
١١٤٢ ‐ k’e’gharjk .بصورت كالرجتي در گرجي )Calarzene, Klarjeti (  واليت نهم از حكومت محلـي گوگـارك .

.  در آمـد توام با كليه نواحي گوكارك جزو قلمرو گرجستان      )  دو نيمه شرقي و غربي      به سال تقسيم ارمنستان   (٣٨٧پس از سال    
  .).گ.ا. ( كيلومتر مربع بود١٢٨٠وسعت اين ناحيه 

  .).گ.ا. ( يا ماساژت‐ ١١٤٣
١١٤٤ ‐ k’amsar  
١١٤٥ ‐ p’eruzamat   
١١٤٦ ‐ burz  
١١٤٧ ‐ ve’zrik’) گ.ا). (نامي است به معني بزرگ.(.  
١١٤٨ ‐ khakan گ.ا. ( اين لقب را براي خزران بكار مي برندمنابع ارمني. معني رئيس، پيشوا به.(.  



  ٢١١  

افـت، جنگيـد و در نبـرد هـاي          اما او را نديد و پس از مرگ وي نيز سر از اطاعت شاپور سـپس او برت                 
  .  بسيار پيروز شد اما از جانب نزديكان شاپور مسموم شد و درگذشت

 رفتـار خـصمانه      ديگري بقدت رسيد كه در قبال فرزندش كامـسار          خاكان در اين زمان ها وزريك    
ادشاه مقتدر متخاصم را دشوار يافت بـويژه آنكـه          اما كامسار زندگي در ميان دو پ      . اي در پيش گرفت   

 پادشاه ما آمد در برادرانش با وي همبستگي نيافته از اين رو با تمام خانواده و دارايي هايش نزد تيرداد 
اين كامسار در زمان پدرش در جنگها رزمنده اي شـجاع و            . حالي كه برادرانش به شاپور تقرب جستند      

اما توسـط  .  و در حين جنگ يك نفر با تير به سر او كوبيد و بخشي از فرقش را قطع كرد                 يكه تاز بود  
  .ملقب گرديد} 153{ سار-دارو شفا يافت ليكن گردي سرش ناقص شد و بدين علت نيز به كام

نجـا  ، اكباتان را كه داراي هفت حصار بود تصاحب نموده نايب و كـارگزارانش را در آ                اما تيرداد 
ــستان  ــه ارمن ــسارگــذارده ب ــه همــراه آورد  بازگــشت و كام ــا تمــام دارايــي اش ب ــا شــاپور از .  را ب ام

كستانديانوس اين را اجرا كرد     . كستانديانوس فاتح براي انعقاد پيمان صلح و استواري آن التماس كرد          
 گسيل داشت و او چوب رهـايي        جوي چليپاي شريف به اورشليم     را براي جست   و پس از آن مادرش هلن     

  . سكوباي اورشليم شد، پيدا كرد”  كه بعدابخش را همراه پنج ميخ بوسيله يك نفر يهودي بنام يهودا
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  ،1149به بند كشيده شدن ليسينيوس
  نطنيه انتقال دربار از رم و بناي قسط

  
 را احتـرام    زماني كه خداوند كليه مستبدان را در برابر كـستانديانوس نـابود سـاخت او ليـسينيوس                

فراوان نهاد و خواهر ناتني از طرف مـادرش را بـه ازدواج او در آورد و او را بـا پوشـاك زردآلـويي                    
امـا  . م نيابت رسانده پادشاه سرتاسر شرق زمـين گردانيـد         رنگ و تاج امپراتوري آراست و او را به مقا         
 گفته شده كه تغيير اهل شَرً ناممكن اسـت، همـين امـر در    همانگونه كه اين سخن الهي در باره عبرانيان    

اينجا نيز مصداق يافت؛ چنانكه يوزپلنگ نمي داند خالهايش و اتيوپيائي سياهيش را تغيير دهد، انـسان                 
  .ور نيز نمي تواند رفتارش را دگرگون سازدشر

زيرا نخست اينكه او از آئين خود روگـردان شـد و ديگـر اينكـه در برابـر خيرخـواه و نيكوكـار                         
او كليسا را آماج آزارها قرار داده به كستانديانوس خيانت كرد بطور كلي بر ديگـران            . خويش شوريد 

                                                           
  .)..گ.ا). (Lik’ianos) Licinus  ارمني‐ ١١٤٩



  ٢١٢  

ايـن پيرمـرد شـهوتران و نفـرت         . ارد ساخت كه تحت حكومت او زندگي مي كردند مصائب متعدد و         
 خوش  1150انگيز كه موهايش را رنگ مي كرد و به زنش آزار بسيار مي رساند، دل به عشق كالپيوراي                 

  . را بقتل رساند مقدس سكوباي آماسياي پونت1151 داد و به خاطر او باسيلوسسعادت
كه توطئه او آشكار شد و دريافت كه كستانديانوس خاموش نخواهد نشـست، سـپاهي گـرد            زماني  

 پادشاه ما روش ماليمت آميزي در پيش گرفت زيرا از او        او در برابر تيرداد   . آورد تا به مقابله او برود     
عادل مورد تنفر   همچون دشمن اصلي مي ترسيد و مي دانست كه هرگونه مظاهر بي عدالتي براي مرد                

 را بدست او داد و او نيز بـا وي بعنـوان             اما وقتي كه كستانديانوس فاتح آمد، خداوند ليسينيوس       . است
 ببرنـد و    1152يك پيرمرد و شوهر خواهرش مدارا نموده دستور داد او را با بندهاي آهن به معدن گاليا                

ا دعاگو باشد كه در برابرش مرتكـب گنـاه شـده بـود، باشـد كـه او را                    در آنجا نگاه دارند تا خدايي ر      
 يك امپراتـوري واحـد اسـت؛ و    و اما خود با فرزندان خويش اعالم كرد كه پادشاهي روميان  . بيامرزد

بيستمين سال حكومتش را در شهر نيكوميديان جشن گرفـت؛ زيـرا او از سـال چهـارم آزارهـا تـا سـال                
  .اين عيد را تا امروز نيز جهانيان جشن مي گيرند. رامش و صلح پادشاهي كرده بودسيزدهم آ

 1153 نيافته و چنانكه امر بر وي مشتبه شده بـود دربـار را در بيـزانس                و نيازي براي بازگشت به روم     
زيرا هـيچ پادشـاهي در      . او عمارات باشكوهي برپا ساخته شهر را پنج برابر گسترش داد          . مستقر ساخت 

 جهانگـشا در زمـاني كـه     مقدونياسكندر) بناهاي(” آنجا چنين اقدامي نكرده بود بجز از چند چيز مثال   
 به يادگـار     را 1154 بود و لذا بناي موسوم به استراتگيون       او در اينجا در تدارك جنگ در برابر داريوش        

  روميـان  1155پس از آن قيصر سـوريوس     . خويش ساخت زيرا او تدارك جنگي را در اينجا بعمل آورد          
آن را مرمت كرد و از جانب خويش در محل ستوني به احداث گرمابـه پرداخـت كـه روي آن كلمـه                       

 نوشـته شـده بـود و گرمابـه نيـز چنـين       1157ورت زوكـسيپون  بـص  1156مرموز آفتاب به زبان تراكيائيان    
او همچنين تئاتر، ميدان هاي اسب سواري، و بازي ها وكارزار انسان با درندگان بنا نهاد                . نامگذاري شد 

اما كستانديانوس آن را از هر نظر اصالح و تكميل نمـود و آن را روم جديـد نـام               . ولي به پايان نرساند   
ايـن را هـم مـي گوينـد كـه كنـده كـاري موسـوم بـه           . و اما جهان آن را شهر كستانديانوس ناميد       نهاد  

                                                           
  .).گ.ا). (Glapiura) Glophyra  ارمني‐ ١١٥٠
١١٥١ ‐ Basilios) Basil(  
  )gaghia) Gaul  به ارمني‐ ١١٥٢
 كه نام خـود را بـه         نشين در آسياي صغير    شهر باستاني يوناني  ) Byzantine يا   Byzantium( با بوزانطه     بيزانس ‐ ١١٥٣

  .).گ.ا. ( شرقي دادامپراتوري روم
١١٥٤ ‐ Strategion  
  .).گ.ا. (Severios (Severus)  ارمني‐ ١١٥٥
 قديم كه يك بخش آن امروز جنوب بلغارستان را تشكيل مـي             ناحيه اي در شمال يونان    ) Thraceبه فرانسه   ( تراكيا   ‐ ١١٥٦
  .).گ.ا. ( تراكيا، بلغارستان را از درباري اژه جدا مي كندقسمت يوناني. دهد
١١٥٧ ‐ zevksip’on) Xeuxippus.(  



  ٢١٣  

 قرار داد كه خود 1158را در نهان از روم خارج ساخته به آنجا آورد و زير ستون پورن            } 154{پاالديون
كن بايـد ديـد كـه ديگـران چـه فكـر       اما ايـن امـر بـراي مـا بـاور كردنـي نيـست، لـي        . بر پا ساخته بود   

  .خواهندكرد
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   بدعت گذار و شوراي تشكيل شده1159در باره آريوس

   خاطر او و در باره معجزه اي كه براي1160در نيقيه
   رخ دادگريگوريس

  
 الحاد مي آموخت مبني بر اينكـه فرزنـد    اسكندراني ظهور كرد كه كفر و      در اين زمان ها آريوس    

اين . برابر پدر نيست و حتي از طبيعت و ماهيت پدر نيز بهره ندارد و هرگز نيز از پدر زاده نشده است                    
بخـاطر او دسـتوري از جانـب        . آريوس خبيـث چنانكـه سـزايش بـود در مـستراح بـدرك واصـل شـد                 

 1161 بيوتانيا شورايي از سكوبايان متعدد تشكيل شود و بيتُن كستانديانوس مستبد رسيد كه در شهر نيقيه      
،  قديس سكوبايان آلكساندروس از اسـكندريه       كشيش از شهر رم بفرمان كتبي سلبستروس       1162و بيكند 

  . شركت كردند و آلكساندروس از قسطنطنيه از انطاكيه، ماكاريوس از اورشليم1163يوستاويوس
 پادشاه مـا مـي رسـد كـه در معيـت             در اين زمان از كستانديانوس حاكم مطلق فرماني براي تيرداد         

گريور قديس در شورا شركت جويـد امـا تيـرداد نپـذيرفت زيـرا شـنيده بـود كـه شـاپور بـا پادشـاه                           
 كه نه سال پادشاهي كرده بود سـرداري   شرقي پيوند خويشاوندي بسته بود و نرسه     و خاكان  هندوستان

سپاه را بعهده دارد؛ و به همان ترتيب نيز سه سال با دالوري تمام پادشاهي كرد؛ لذا مردد بود كه شايد                     
يـن رو كـشور مـا را بـدون حـضور خـويش بـاقي                پيمانش را به رسم آئين شرك بـشكند؛ از ا         ) شاپور(

 نيز حاضر به عزيمت نشد تا بعنوان خستو متحمل احترام گزاف از جانـب    قديس اما گريگور . نگذاشت
آنــان . شــورا نگــردد، زيــرا كــه او را بــه ايــن آرزو و اشــتياق و شــتاب فــراوان دعــوت مــي كردنــد 

) آريستاكس. ( را همراه با اعتراف نامه راستين و با امضاءشان بجاي خود گسيل داشتند             1164آريستاكس
 بزرگ رسيد و موقعي با او مالقات كرد كه وي گريگور پدر گريگور خداشـناس                1165رفت و به غوند   

                                                           
١١٥٨ ‐ poron) تين بصورت در الForumگ.ا) . ( به معني ميران.(.  
١١٥٩ ‐ arius  
١١٦٠ ‐ nik’ia) nicaea يا Iznik يا Nice (شهري در شرق آناتولي امروزي) .گ.ا.(.  
١١٦١ ‐ bit’on  
١١٦٢ ‐ bik’end  
١١٦٣ ‐ Eustathius  
  .).گ.ا. ( روشنگر فرزند كوچك گريگور آريستاكس‐ ١١٦٤
١١٦٥ ‐ ghevond) Leontius.(  



  ٢١٤  

د و بجــز را غــسل تعميــد مــي داد و پــس از اينكــه از آب بيــرون آمــد در اطــراف وي نــوري درخــشي
 و   سـكوباي نـصيبين    ، هـاكوپ  1166غونديوس كه تعميـد مـي داد و آريـستاكس مـا و اوتـاليوس ادسـا                

  . كه از همان طريق راهي شورا بودند، هيچكس از جمعيت آنرا نديد سكوباي پارس1167هوهان
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  ، ايمان آوري از نيقيهبازگشت آريستاكس

  خويشاوندان او و بناهاي  موجود  در گارني
  

 رسيد جايي كه سيصد و هجده پدر روحاني بـراي نـابودي              بزرگ به نيقيه    همراه غوند  آريستاكس
نوس ها گرد آمده بودند و آنان را تقبيح كرده از تماس با كليسا محروم ساخته و حـاكم مطلـق او              آريا

آنگاه آريستاكس با آئـين راسـتين و بيـست فـصل قـانون شـوار بازگـشت و بـه         . را به معدن تبعيد كرد    
 شـادمان شـده بـراي توجـه بيـشتر بـه              قـديس  گريگـور .  آمده با پدر و پادشاه مالقت كـرد        واغارشاباد

  .مريدانش از جانب خويش فصل هايي نيز به قوانين شورا افزود
 بزرگ تعميد يافـت و       نيز همراه نزديكان خود بدست گريگور      در اين زمان خويشاوندشان كامسار    

 ناميده مي   1169 را كه اكنون در اسخاناگرد     ستگرد بزرگ آرتاشس   د 1168پادشاه او را از آب پذيرا شده      
لـيكن او پـس از   .  را بعنوان خويشاوند و محرم خود بـه وراثـت او در آورد      1170شود و واليت شيراك   

 فرزند ارشـد    ير آرشاو اما پادشاه تيرداد  . تعميد بيش از هفت روز نزيست و روي در نقاب خاك كشيد           
كامسار را تسلي بخشيده به جاي پدرش گماشت و بنام پدر وي برايش خاندان اشرافي ناخاراري مقـرر                  

 و حومه آن، تا انتهاي دره بـزرگ را  هدايايي ديگر، شهر يرواند. داشت و در شمار ناخارارها وار نمود   
رط كه وي يادگار كشور بومي را كه پهلو نام دارد از سر بدر كند تا در                 تنها به اين ش   . نيز به او بخشيد   

اعتقـادش پـا بـر جـا باشــد و امـا ايـن ناحيـه بـسيار مــورد پـسند آرشـاوير قـرار گرفـت و او آنجــا را             
بـدين سـان انگيـزه آمـدن دو قـوم           .  ناميده مي شـد    1172يراسخادزور”  نام نهاد كه قبال    1171آرشارونيك

  . را بر شمرديم و پهلويكيپارت

                                                           
١١٦٦ ‐ Euthalius of Edessa.  
١١٦٧ -hovhan يا يوحنا   .  
  .).گ.ا. (مي باشد” بعنوان پدر تعميدي عمل كردن“، به معني ”او را از آب پذيرا شد“ عبارت ‐ ١١٦٨
١١٦٩ ‐ draskhanak’ert’گ.ا. ( بزرگ ارمنستان دستگردي در استان آيرارات.(.  
  .).گ.ا. ( بزرگ ارمنستان واقع در استان آيرارات شيراك‐ ١١٧٠
١١٧١ ‐ arsharunikگ.ا. ( كيلومتر مربع١٢٢٥ به وسعت  واليت پنجم استان آيرارات.(.  
١١٧٢ ‐ yeraskhadzor  



  ٢١٥  

 را بپايان برد كه از تخته سنگهاي بـزرگ تراشـيده شـده بـا            1173 بناي دژ گارني   در اين زمان تيرداد   
در داخل آن اقامتگـاهي بـا تنـديس هـا و قطعـات      . ميخ هاي آهنين و سرب به يكديگر متصل شده بود     

فت انگيز و كنده كاري هاي مرتفع، بـراي خـواهرش خـسرودخت سـاخت و بـر روي آن يادگـار                      شگ
  . نوشتخويش را به زبان يوناني

 گشته پس از آن تا درگذشتش از چـشم همگـان ناپديـد               قديس به همان كوه ها باز      اما گريگوريس 
  . گرديد
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   و اينكه و آريستاكسريگوردر باره مرگ گ
   نام نهادند1174”غارهاي مانيا“چرا كوه را 

 بـر   ، پدر و سرور ما مطابق انجيل، در سال هفدهم پادشـاهي تيـرداد              قديس ما دريافتيم كه گريگور   
 را روشن و منور ساخت و تيرگي        وقتي كه او سرتاسر ارمنستان    .  رسول مقدس نشست   كرسي تادئوس 

شرك را برطرف و تمامي نواحي را پر از سكوباها و آموزگاران ديني نمود، از آن پس دل به كوههـا                     
ونه مـشغوليت بـا خداونـد راز و         و بيابان بست تا با خيالي آسوده در عالم خويش فرو رفته رها از هر گ               

 واقع در    را جانشين خويش تعيين كرد و خود در نزد كوه غارهاي مانيا            او پسرش آريستاكس  . نياز كند 
  .ناحيه داراناغي ماند

 مقـدس زنـي     زيـرا در ميـان دوسـتان هريپـسيمه        .  گفتـه مـي شـود      اما بگوييم كه چرا غارهاي مانيا     
به ( وجود داشت كه وقتي نزد ما مي آمدند از رسيدن             تعليم دهنده گرجستان    نام همچون نونه   1175ماني

و همراهي آنان عاجز شد و با آگاهي از اينكه همه جا از آن خداوند اسـت در ايـن كوههـا و                      ) دوستان
 نيز  قديس ليل كوه به غارهاي مانيا اشتهار يافت؛ گريگور       در داخل اين غارها اسكان گزيد و به همين د         

  .در همين غار اقامت كرد
گرچه او در آنجا اقامت نمود اما گاه ظاهر مي شـد و دركـشور مـا مـي گـشت و شـاگردان را در                          

 قـديس    بازگشت، گريگـوريس   از شوراي نيقيه   ليكن وقتي فرزندش آريستاكس   . ايمان پايدار مي كرد   
لـذا بـا احتـساب آغـاز دوران كشيـشي او يعنـي سـال هفـدهم                  . ازآن پس از ديد همگان ناپديد گرديد      

  . تا سال چهل و ششم كه ديگر بر كسي ظاهر نشد، سي سال بدست مي آيدپادشاهي تيرداد
 كـه مـرگ    هفت سال، از سال چهل و هفتم تا پنجاه و سوم پادشاهي تيـرداد    يستاكسپس از او، آر   

شمشير معنوي بود، ” چنانكه گفته اند، از آنجا كه او واقعا  ). جانشين او بود  (آريستاكس بوقوع پيوست    

                                                           
١١٧٣ ‐ garni‐ بسيار مشهور است و نخستين بار توسط تاكيتوس بصورت          دژ گارني Gorneae  ياد شده است و اكنون نيـز 

  .).گ.ا. (چنين ناميده مي شود
١١٧٤ ‐ mania-ayrk  
١١٧٥ ‐ mani  



  ٢١٦  

 كـه   1176از ايـن رو آركاليـوس     . لذا تمام اشخاص خالفكار و شرور او را همچون دشمن مي پنداشـتند            
 چهارم تعيين شده بود، از جانب او سرزنش شده در جستجوي روز مناسـبي بـود و                  بعنوان حاكم هايك  

) كـوه ( در سر راه با او روبرو شـده وي را بـا شمـشير كـشت امـا خـود بـه                        يك روز در واليت سوفن    
 1177اما شاگردان آن خوش سعادت جـسم او را برداشـته بـه ناحيـه يكغيـاتس              .  گريخت يليكيه ك تاورس

 بـرادر ارشـد او پـس از سـال پنجـاه و              1179و ورتانس .  آبادي خويش بخاك سپردند    1178آورده در تيل  
  .  چهارم حكومت تيرداد صاحب كرسي شد

 زندگي پوشيده اي داشته پـس از مـرگ بـه شـمار               ساليان دراز در غارهاي مانيا      قديس اما گريگور 
 او را مرده يافته در همانجا به خاك سپردند بـدون آنكـه پـي بـه هويـت او                     چوپانان. فرشتگان پيوست 

 ما شـركت داشـتند براسـتي سـزاوار بـود در تـشييع جنـازه                 برده باشند و آنانكه در شوراي تولد منجي       
 در زمان هـاي  شاگرد او نيز خدمتگزار باشند و بدين سان گويي در پرتو توجهات الهي همچون موسي              

ه امـا آنگـاه كـ     . او ساليان دراز در خفا ماند تا از جانب ملل بربر تازه ايمان پرستيده نشود              ) جسم(قديم  
ايمان و اعتقاد در نواحي ما ريشه دواند و استحكام يافت، پس از گذشت زمانهاي دراز بر يـك گوشـه                

 بـه خـاك     1181 ظاهر گرديد و آنگاه جسد گريگور قديس در روسـتاي تـوردان            1180نشين بنام گارنيك  
  .سپرده شد

 منـشعب   از سرزمين پهلـو هـا و نـسبش اشـكاني          ،  چنانكه بر همه آشكار است او از سرزمين پارتيان        
 بود؛ او از نواحي شرقي كـشورمان بـراي           و از پدري بنام آناك     شده از خاندان پادشاهي از قوم سورن      

ي ما همچون شرق راستين و آفتاب نمايان و پرتو روحاني، چاره اي در برابر شرارت بت پرستانه، نيكـ                  
راستين و ديو ستيز، نقطه تالقي سعادت و بناي معنوي و در واقع نخل الهي كاشته در بيت صاحب ما و                     

در ميان مردمـان افـزون نمـود و بـراي     ) معتقدان را(او شمار   . روييده در سراي خداوند ما، طلوع كرد      
  .مدح و شكوه الهي، ما را به پيري غني معنوي رساند
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   و نيز آن تهمت اسفناكرداددر باره مرگ پادشاه تي
  

                                                           
  .).گ.ا (‐)arkeghayos) Archelaeus  ارمني‐ ١١٧٦
١١٧٧ ‐ yek’eghiats‐    وسـعت آن   .  بزرگ كه اكنون ارزنجان ناميده مي شود       منستان علياي ار   واليت چهارم استان هايك
كه پرستشگاه آناهيتا در آن واقع بود و شهر         ) اكنون ارزنجان  ((yerz) يا يرز    (yeriza) كيلومترمربع بود و مناطق يريزا       ٢٢٥
  .).گ.ا. (ند از مناطق اين واليت بودtil و تيل) tchimin يا che’rmer( يا (dsumina)زومينا
١١٧٨ ‐ til  
١١٧٩ ‐ ve’rtanesاين نام با نام گرجي  ort’aneگ.ا. ( قابل مقايسه است.(.  
١١٨٠ ‐ gar’nik’  
١١٨١ ‐ tordanگ.ا. ( چهارم واقع است روستايي است كه اكنون نيز چنين ناميده مي شود ودر استان هايك .(.  



  ٢١٧  

با سخن در باره سرپرست روحاني روشنگري ما و شهيد دوم و بزرگ و قديس، زيرا شـاه راسـتين                    
 است، بعنوان يك رياضت كش برابر با نسب پيشواي روشـنگري مـا بايـد                موجود است كه همانا مسيح    

 من و تنها خستو ، بـراي روح         زيرا اعطاء ارشديت به روشنگر    . تراجع به او با سخنان اعجاز انگيز نوش       
القدس مطلوب بود، لذا لقب رسالت را نيز اضافه خواهم كـرد، امـا خـارج از آن در عمـل و در سـخن                        

اما من برتري پادشاه را مشاهده مي كنم، زيرا در انديشه راجع به خداوند و در انـزوا ، آن دو                     . برابرند
ساختن، شأن پادشـاه بيـشتر بـود        ) آيين نو (ابر بودند اما در سخنان قانع كننده و ضروري براي مطيع            بر

ايـن اسـت دليـل اينكـه مـن او را راهنمـا و پـدر دوم            . زيرا عمل و ايمان او هماهنگ و يكـسان بودنـد          
مـان تاريخنويـسي اسـت و     اما از آنجا كه اكنون زمان مديحه سرايي نيست بلكه ز          . روشنگري ما ناميدم  

بويژه آنكه اين قطعه بر اساس بيانات جداگانه تاريخنويسان نوشته شد و نه خاصه توسط مـا، بـه رشـته                     
  .تاريخ مربوط به او مي پردازيم

مسيح چه در عمـل و      ) ايمان( در هر گونه پارسايي درخشيد و براي         او پس از ايمان آوري به مسيح      
واقعي به مسيح ناخارارهاي بزرگ و نيز توده عظيم         ) اعتقاد(بسيار مي كرد؛ براي     چه در سخن كوشش     

اما من در اينجا سنگدلي . افراد عامي را تهديد و اقناع مي كرد تا كارهاي آنان با ايمانشان مطابقت يابد      
ت به نيكي و و نيز تكبر ملت ما را از آغاز تا كنون مورد تاكيد قرار مي دهم كه آنان با بي تفاوتي نسب

خير و با بيگانكي در برابر راستي و صداقت و يا خودپسندي و خودكامگي طبيعي، بـا رأي پادشـاه در                     
و پادشـاه نتوانـست     . رابطه با آيين مسيحيت مخالفت كرده از رأي زنان و معشوقه هايش پيروي كردند             

به محلي مي رسـد كـه زاهـد         اين امر را به ديده اغماض بنگرد و لذا در پي افسر ملكوتي رفته بزودي                
  .در غارهاي كوه مي زيست) ماني(گوشه نشين مسيح 

 شيون و   من در اينجا از گفتن حقيقت و بويژه بي شريعتي و بي صداقتي ملت ما، كارهاي در خور                 
انجـام رأي وي شخــصي را در پــي او فرسـتادند تــا بــه   ) بــاقول(زيــرا . زاري بـزرگ آنــان شـرمنده ام  

بـه وي مـي دهنـد ماننـد       ) زهرآگيني(اما وقتي كه قديس نمي پذيرد، آشاميدني        .  گردد ش باز پادشاهي
 به خداوند مـا آشـاميدني        شوكران دادند و يا همان مورد ما كه عبرانيان         آتنياني كه در قديم به سقراط     

  .رتو نوراني حمايت خداوندي را از سرشان قطع كردندآنان با چنين عملي پ. مخلوط با صفرا دادند
 گفته است من هم با ترحم       در باره دشمنان صليب مسيح    ) مردمش( به   بدين سبب، آنگونه كه پولس    

 اي ملـت    -خود مي گويم؛ اما نه سخنان خود را بلكه سخن روح القدس را مي گـويم،                 ) مردم(به حال   
 تـا   ، ملتي كه قلب خويش را تصحيح نكرد و روانش مطيع خداوند نگرديـد ، نـسل آرام                 شرور و عياش  

كي بايد بي احساس باقي بماند؟ چرا از الحاد و پوچي پيروي مـي كنيـد؟ آيـا ندانـستيد كـه خداونـد                        
نمـي  قديسش را معجزه گر نمود و وقتي كه نفيركشان به درگاه او روي آوردي او به شما گـوش فـرا                

دهد؟ شما با غضب خود مرتكب گناه شديد، اما در بستر هايتان احساس پشيماني كرديد، زيرا قربـاني                  
بـدين جهـت باليـي بـر        . مخالف آيين انجام داده به او كه اميد به خداوند بسته بود، بي حرمتي كرديد              

را خواهـدگرفت و    شما نازل خواهد شد كه شما ندانستيد و نخجيري كه شما شكار  كرديد، گريبانتـان                 
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و شخص او با خداوندش شاد خواهد شد و با نجـاتش شـادمان گرديـده بـا                  . در همان دام خواهيد افتاد    
  خدايا چه كسي همچون تو است؟: تمام وجود خواهدگفت

 مـسيح . همينگونه است، پس ما هم با زحماتمان تسلي خـواهيم يافـت  ” و از آنجا كه تمام اينها دقيقا 
اينـك كـه   . ”اگر درخت روييده و سبز را چنين كردند پس با خشك آن چه خواهنـد كـرد           “يدمي گو 

پادشاهي براي خدا تن به ذلت دادند، ) با انصراف از(آنان با قديسان خداوند چنين رفتار كردند و آنان 
 اسـت بـه     ما ديگر در باره باليايي كه از جانب شما به ما كه با رنج و تهيدستي خو گرفته ايـم ، رسـيده                      

خداوند چه مي توانيم بگوييم؟ اما همچنان خواهم گفت، چه كسي از شما براي ما معيشت، چـه كـسي                    
در نزد آموزگاران شفاعت، چه كسي سخن قانع كننده و يا مشوقانه، چه كسي در عزيمت مـا بـاربران،    

مطالـب را بـاقي   چه كسي براي ما خانه و كاشانه مهيا سـاخت؟ بقيـه       چه كسي زمان رسيدن ما آسايش،       
مي گذارم زيرا شما زبان بدگويان را كه با حرافي شديد توام بود كوتاه نكرديد و جهالت را كه تـوام             
با تجمل پرستي پوچ بود مزمت نكرديد بلكه با رفتار دانش ستيزانه خود بي انديشگي آنان را تحريـك                   

  . كرديدو ملتهب تر از كوره بابل
 فر، براي من كاهن و صاحب منزلت محسوب مي شود چنانكه كتـاب مقـدس              بدين علت هر يك ن    

مي گويد و با شرايط كنوني مطابقت دارد، زماني كه بسياري در باره مباحث الهي سخن مي گويند اما                   
كنه مطلب را درك نمي كنند گويندگان مزبور نه به خواست روح القدس كه به راي بيكانه برگزيـده                   

ده اند و لذا اين سخنان براي افراد متفكر و تعجب آور و وحشتناك هستند زيرا ناطق در مورد خـدا                     ش
و مباحث الهي سخن مي گويد اما فكر و انديـشه او بـسوي بيگانـه معطـوف اسـت زيـرا او نـه مطلـب                           

س هـيچك “دلسوزانه بيان مي كند و نه سخن او متين و باوقار است با وجود اينكـه توصـيه شـده اسـت                       
بلكه در پي كسب نام و افتخار انساني بوده سخنان خود را بـه گـوش مـردم              ” صداي او را بيرون نشنود    

طنين انداز مي كنند و چنانكه يكي از قدما گفته است پرحرفي آنـان طغيـان كنـان همچـون از چـشمه                       
ز آنانكـه   كدام انسان متفكر به حال آنان و نيـ        . جاري است و ضيافت ها و مجالس را گسترش مي دهند          

مـن خـود را از      . باعث تشويق ايشان به چنين اعمالي مي شوند نمي گريد، ديگـر بگـذار كـسي نرنجـد                 
 تا خون ذكريا كه در پرستشگاه جلوي  منع مي كنم كه آنان بايد از خون پاك هابيل        تكرار سخن مسيح  

  . ميز بزمين ريخت انتقام پس دهند
ا راكوتاه نموده براي سخن گويي در گوش مردگان، زحمت بيهوده به خـود نمـي   در اينجا سخن م   

 قديس راست است؛ به او دواي مرگبـار خورانـده از پرتـو              اما مطلب نقل شده ما در باره تيرداد       . دهيم
  . او پنجاه شش سال پادشاهي كرد. نيرومند تعمت او محروم گشتند

  
  
  
   ارمن به پايان رسيدكتاب دوم تاريخ بزرگان
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  ٢٢٠  

  كتاب سوم
  

  پايان تاريخ ميهن ما
  
1  

  
) منـابع (در ميهن ما نه تاريخنگاري باستاني داشته و نه ما بخاطر كمي وقت موفـق بـه مطالعـه تمـام       

بدون ” در دسترس ما قرار دارد كه با نگاه بر آن ها تماما           } 155{ شديم و نه نوشته هاي ديودور      يوناني
بلكـه تـا    . راموشي بنگاريم تا از هيچ امر اساسي و مهم كه شايسته ذكر در تاريخ ما بود اغماض نكنـيم                  ف

 قديس كـه از نظـر زمـاني          كبير تا مرگ تيرداد    اندازه اي كه كوشش و حافظه اجازه داد ما از اسكندر          
لذا نبايد ما را سرزنش و نكوهش كني،        . عريف كرديم ت” بسيار بيشتر و كهن تر از دوران ما است دقيقا         

زيرا اينكه هر آنچه كه در زمان ما و كمي پيشتر روي داده بدون سهو برايـت نقـل خـواهم كـرد و بـا                       
 و پايان خالفت     ايستادن پادشاهي قوم اشكاني    آغاز كتاب سوم، رويدادهاي پس از تيرداد قديس تا باز         

 از كاهني اعظم، بزباني ساده تمام اين وقايع را مي گويم تا چنين بنظـر نرسـد كـه     قديس  گريگور نسل
آن است بلكه با اشتياق بـه صـحت مطالـب تعريـف             ) خواندن(كسي با مجذوبيت  سخن شيوا مشتاق به         

  .شده ما، تاريخ ميهن مان را پيوسته و اغلب بخواند
  

2  
   بر سردر اين باره كه پس از مرگ تيرداد

   بزرگ و سه خاندان ناخاراري چه آمد ورتانس
 بود كـه وي   قديس1182 بزرگ بطور تصادفي در شهادتگاه يوحناي، ورتانس در زمان مرگ تيرداد   

در اينجا ساكنان ايـن كـوه بـه دسـتور ناخارارهـا دامـي نهادنـد تـا او را بقتـل                       .  بنا كرده بود   در تارون 
در قديم و يا در زمـان خداونـد مـا           } 156{اما توسط دستان غيبي بسته شدند مانند زمان اليشع        . برسانند
بدون هيچگونه آسيبي گذشت و بـه آبـادي   ) بطوريكه ورتانس(ند  به زميني كوبيده شد ، يهوديان مسيح

 واقـع بـود و در سـوك          رفت جـايي كـه آرامگـاه بـرادرش آريـستاكس           تيل واقع در واليت يكغياتس    
يكي بر عليه ديگـري   نشست كه با غرق در هرج و مرج اقوام ناخاراري براي نابودي يكديگر         ارمنستان

                                                           
  hovhannes  به ارمني‐ ١١٨٢
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 يكـي بدسـت ديگـري    1185 و وردونـي 1184، ماناوازيان1183برخاسته بود و در نتيجه خاندان هاي بزنوني       
  . نابود شدند

3  
   قديس بدست بربرهامرگ گريگوريس

طر ايمان و آيين انتقام مي جست بويژه در برابر آنانكـه در           خوش سعادت با عزمي جزم بخا      تيرداد
 شرقي، حكام شهر دور دست موسوم –لذا كارگزاران نواحي شمال     . اقصي نقاط حكومتش مي زيستند    

اگر ميل داري مردمان آن نواحي را به آيـين راسـتين            «:  نزد پادشاه آمده به او گفتند      1186به پايتاكاران 
 بر ايـشان بفرسـت، زيـرا بـا اشـتياقي فـراوان               قديس ي از نسل گريگور   اداره و حكومت كني، سكوباي    

تقاضا مي كنند و ما بطور قطع مي دانيم كه بخاطر خوشنامي گريگور اخالف او را نيز بديـده احتـرام                     
نمــوده تيـرداد خـوش سـعادت موافقـت     . خواهنـد نگريـست و مطـابق فرمـان او عمـل خواهنـد كـرد       

گر چه اين امر به علت كمـي        .  را بعنوان سكوبا به آنان سپرد       كودك فرزند ارشد ورتانس    گريگوريس
 در سـن دوازده     سن، خارج از آيين بود اما با در نظر گرفتن عظمت روح او و بياد آوردن اينكه سليمان                 

 گـسيل   از تبار اشكاني پادشاهي كرد، او را در معيت شخص معتمدي بنام ساناتروك        سالگي بر اسراييل  
  .داشت

او رفت و گام در وادي پارسايي اجداد خويش نهاد و در پاكدامني بر پدران پيشي گرفت و اما از                    
 رسـيد، بربرهـا بـا دسيـسه          خبر مرگ تيـرداد    ولي وقتي كه  . حيث سزا و پاداش با پادشاه برابر گرديد       

خوش سعادت را در دشـت  ) گريگوريس( و چند تن ديگر از آلبانيايي هاي دروغگو،          همان ساناتروك 
شماسـان او   .  در زير پاهـاي اسـبان بقتـل رسـاندند          1188 در نزديكي درياي موسوم به كاسبي      1187واتنيان

اما ساناتروك تاج بـر     .  بخاك سپردند  1190 آورده در آبادي آماراس    1189 صغير سد وي را به سيونيك    ج
 به كمك ملل بيگانـه      سر نهاده شهر پايتكاران را متصرف كرديد و در صدد تصاحب سرتاسر ارمنستان            

  .بود
  

                                                           
١١٨٣ ‐ be’znuni  
١١٨٤ ‐manavazian  
١١٨٥ ‐ vorduni  
١١٨٦ ‐ payt’akaran   و رومـس    اين استان رد منابع يوناني    .  كيلومتر مربع  ٢١٠٠٠ بزرگ با وسعت      استان يازدهم ارمنستان 

يـان نـام آمـده و رد منـابع خـارجي بـصورت       بـا  ” جهان نما“تها رد .  دكر شدهPatria Caspia و Kaspianacبصورت 
kaspk  ،kazpk   سرزمين ،kasp   و baghasakan .      در منابع تازي بـصورتbalasakan   و balasadan     قيـد شـده 
  .).گ.ا. (است
١١٨٧ ‐ vat’e’nian  
  .).گ.ا. ( منظور درياي كاسپين يا خزر است‐ ١١٨٨
١١٨٩ ‐ pokr-syunik) pokrگ.ا. (است) قراباغ فعلي(ستان آرتساخ و آن نام ديگر ا)  به معني كوچك يا صغير  .(.   
١١٩٠ ‐ amarasگ.ا). (واقع در قراباغ كوهستاني فعلي( سفال  روستايي در سيونيك.(.  
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5  
   بدشخ از اتحاد ارمنيان وجدايي با كور

  شواري ناخارارها براي به پادشاهي رساندن خسرو
  

 مي خوانيم، ملت عبري پس از حكومت قـضات در دوران نـاآرام فقـدان                چنانكه در كتاب مقدس   
. حكومتي، پادشاهي نداشت و هركس خودكامانه رفتار مي كرد، همين امر در كشور ما نيز صادق بود                

 ملقـب    حاكم بزرگ، كه به بدشخ ناحيه آغزنيك        خوش سعادت درگذشت باكور    تيردادزيرا وقتي كه    
 در پايتاكاران پادشاهي كرد، در صدد بـر آمـد خـود نيـز چنـان كنـد،                   بود با مشاهده اينكه ساناتروك    

لذا از اتحـاد ارمـن جـدا    .  نبود، بلكه مايل به خود مختاري بود     ليكن پادشاهي نكند، زيرا كه او اشكاني      
 با انديشه و تعقل در نزد       آنگاه ناخارارهاي ارمني  .  دراز كرد  شده دست به سوي هرمزد پادشاه پارسيان      

 حـاكم   1192 و گـاگ    حـاكم سـوفن    1191مـار  بزرگ گرد آمدند و دو تـن از حاكمـان شـريف،              ورتانس
 فرزنـد   را با هدايا و نامه اي كه به قرار زير است به شـهر شاهنـشين نـزد قيـصر كـستاندوس           هاشتيانك

  .كستانديانوس فرستادند
5  

  نامه ارمنيان
 بـزرگ بـه    ي تحت سرپرستي او و كليه ناخاراهـاي ارمنـستان          سكوباي بزرگ و سكوباها    ورتانس«

  .، حاكم مطلق درود مي فرستندسرور خويش قيصر كستاندوس
  به يـادآور  و كـشور مـا را بـراي پارسـيان     عهد و پيمان پدرت كستانديانوس را با پادشاه ما تيرداد  

زيـرا  .  فرزنـد تيـرداد بـا سـپاه يـاري ده     خدانشناس مگذار، بلكه ما را براي به پادشاهي رساندن خـسرو       
 صاحب نمود و آوازه قدرت شما تا آن         1193خداوند شما را نه تنها بر اروپا بلكه سرتاسر آسياسي صغير          

  .  »المت باشيدس. و ما تقاضا مي كنيم هر چه بيشتر صاحب گرديد. سر جهان گسترش يافت
  

 با توجه به آن، رئيس دربار، آنتوكوس را با سپاهي گران و نيز لباس ارغـواني و             قيصر كستاندوس 
  :تاج و نامه اي به قرار زير گسيل داشت

  
  نامه كستاندوس

  

                                                           
١١٩١ ‐ mar از نام maraبويژه بصورت ” صاحب“ به معني  آشوريmari“ گ.ا. (بكار مي رود” خداي من  .(.  
١١٩٢ ‐ gag   قابل مقايسه با     ري نامي است آشو gagu      زندگي مي كردند در عبـري        شاهزاده مردمي كه در شمال آسورستان 

  .).گ.ا. (gogبصورت 
  .).گ.ا. ( استmijerkrayk منظور ‐ ١١٩٣
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 بزرگ و به كليـه افـراد غيـر روحـاني             به تو، ورتانس    كستاندوس حاكم مطلق، قيصر اگوستوس   «
  .درود مي فرستد

 پادشاه شما بـه يـاري فرسـتادم تـا در نظـم و               فرزند تيرداد  سپاه بزرگي را با فرمان پادشاهي خسرو      
  . »سالمت باشيد. آرامش مستقر شده وفادارانه از ما اطاعت كنيد

6  
   و كارهاي اوود آنتيوكوسور

  
 را به پادشاهي رساند و چهار اسپهبد را بر همـان مقـام سـپاهي گمـارد كـه                     آمد، خسرو  آنتيوكوس

 كه تنها اسپهبد و سـردار تمـام       مانداگوني  در زمان زندگانيش و پس از مرگ دايه اش آرتاوازد          تيرداد
 اسبد به سمت سرداري هنگ غربي، دوم مهران         نخست باگارات . ارمن بود ،مقرر داشته بود    ) سپاههاي(

 به سـرداري   پيشواي آماتونيان به اسپهبدي سپاه شمالي، سوم واهانپيشواي گرجيان و بدشخ گوگارك   
و سـپاه را    .  به اسـپهبدي سـپاه جنـوب گمـارده شـدند            پيشواي رشتونيان  هنگ شرقي و چهارم منوچهر    

 بـه   منوچهر را با سـپاه جنـوب و بـه همراهـي سـپاه كيليكيـه               . تقسيم نموده به هر يك سهم خود را داد        
 فرستاد اما واهان پيشواي آماتونيان را با هنگ شـرقي و بـا همراهـي                 و آسياي صغير   رستاننواحي آسو 

  . حفاظت كندرا در برابر پادشاه پارس) كشور( فرستاد تا سپاه گاالتيا به نواحي آترپاتكان
 زيرا از حيث جسمي كوچك و استخوانهايش ضعيف بـود            - را باقي گذارد   اما خود، پادشاه خسرو   

 را با سپاهيانشان برداشته با همراهـي كليـه          او مهران و باگارات   . با قامتش براي جنگيدن تناسب نداشت     
 نمـوده پـس از چنـدي همـراه          ا پر از سپاهيان پارسـي     او پايتاكاران ر  .  تاخت  بر ساناتروك  سپاه يوناني 

 با مشاهده اينكه آنان به اطاعـت در  آنتيوكوس.  به پادشاه شاپور پناهنده شد  ناخارارهاي سرزمين آلبانيا  
 را بـا گـرفتن غنيمـت جنگـي تـضعيف             مغلوب نشدند، فرمان داد حكومت پراكندگان      نيامده با آرامي  

  .كنند و اما خود غنايم را جمع كرده به نزد قيصر بازگشت
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   در برابرگناه منوچهر

    بزرگ و مرگ او1194 هاكوپ
 بدشـخ جنگيـد و او را         رفته با بـاكور     به نواحي آسورستان    با هنگ جنوبي و سپاه كيليكيه      منوچهر

 فرزنـد   1195بقتل رساند، اما سپاهيان او و پارسياني را كه به ياري او آمـده بودنـد، تعقيـب نمـود؛ هـشا                     
ي  فرستاد و نه تنهـا جنگـاوران بلكـه روسـتاييان عـام          باكور را دستگير نموده با غل و زنجير نزد خسرو         

 از جملـه    و افراد بسياري از اطراف نصيبين     . نواحي تحت حكومت او را بي مضايقه از دم تيغ گذرانيد          
                                                           

١١٩٤ ‐ hakopگ.ا. ( يا يعقوب.(.  
١١٩٥ ‐ heshaگ.ا. (ي استنام آسور” ظاهرا.  منشاء اين نام مشخص نيست.(.  



  ٢٢٤  

هاكوپ از پس آنـان آمـده منـوچهر را بـه            .  سكوباي بزرگ را به اسارت گرفت      هشت شماس هاكوپ  
ن بي گناه بودند اما منوچهر موافقت نكرده به پادشاه  سازي اسراي عامي ترغيب مي كرد زيرا آنا   آزاد

  .استناد مي كرد
 بدين خاطر از او خشمگين تر گرديـد و بـه اصـرار اهـالي      به پادشاه متوسل شد و منوچهر      هاكوپ

گ آگـاهي   زماني كه هـاكوپ بـزر     . دستور داد هشت نفر شماس او را كه در بند بودند به دريا افكنند             
 مـي    كه از نزد فرعون دوري جست به مقر خويش بـاز           خشمگين شده همچون موسي   ” مي يابد، شديدا  

گردد و به باالي كوهي مي رود كه تمام آن ناحيه از آنجا نمايان بود و منوچهر و قريـه اش را نفـرين                        
مانند هرودس به انواع دردها گرفتار شده مي و جزاي الهي بزودي فرا مي رسد زيرا منوچهر . مي كند

 بـر  ميرد و زمينهاي حاصلخيز و قابل آبياري به نمكزار تبديل مي شوند و آسمان بر طبق كتاب مقـدس   
وقتي كـه   . سرشان تبديل به مس مي شود و دريا نيز به مخالفت برخاسته حدود مزارع را فرا مي گيرد                 

 بر اين امور آگاهي مي يابند خشمگين شده دستور آزادي اسرا را مـي                بزرگ و پادشاه خسرو    ورتانس
و فرزنـد   . دهند و با پشيماني به همان شخص متشبث مي شوند تا شـايد عـضب خداونـدي فـرو نـشيند                    

ي روان و نالـه     وارث منوچهر پس از رخت بربستن هاكوپ از اين جهان با اظهار ندامت زيبا و با اشكها                
  .هاي بسيار، بنا به شفاعت او سمت پزشكي واليت را بدست آورد
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   صغير، انتقال دربار و غرس جنگلپادشاهي خسرو
  

 بـا كمـك وي بـه         و سـال هـشتم حكومـت كـستاندوس          در سال سوم پادشاه هرمزد پارسـي       خسرو
 رسيد؛ او نيز همچون پدرش هيچگونه اعمال دالورانه انجـام نـداد، وي حتـي در قبـال منـاطق            پادشاهي

 تصرف شـده بودنـد، مخـالفتي از خـود نـشان نـداد و نيـز               تجزيه شده كه يكبار توسط سپاهيان يوناني      
ور باقي مانده اكتفا    پادشاه پارسي را به ميل خود گذارده با وي پيمان صلح منعقد كرد و به حدود و ثغ                 

نموده به هيچ وجه از انديشه هاي نيكو پيروي نكرد، زيرا گرچه از حيث جسمي كوچك بود ولـي نـه                   
او در  .  قامت داشت و اين امر مانع شوق روحي او نبود          1196 كه تنها سه ذراع     مقدوني به اندازه اسكندر  

توجه بوده وقت خود را مـصروف تفـريح، شـكار پرنـده و سـاير                قبال شجاعت و يادگارهاي نيك بي       
 جنگلي غرس نمـود كـه تـا امـروز نيـز بنـام او       شكارها مي كرد و بدين جهت نيز در حوالي رود آزاد         

  .خوانده مي شود

                                                           
  .).گ.ا. ( اينچ٢٢ تا ١٨ مقياس قديمي طول معادل ‐ ١١٩٦



  ٢٢٥  

آن . (همچنين دربار را به تپه اي واقع در باالي جنگل منتقـل نمـوده قـصري سـايبان دار بنـا نمـود                      
 هـم تـراز     زيـرا در آن زمـان بهـرام       .  گفته مي شود كه به معني تپه اسـت         1197 دوين بزبان پارسي ) محل

 با ايـن عمـل مخالفـت نكـرده     خورشيد بود و هواي گرم آلوده بوي متعفن داشت، لذا ساكنان آرتاشاد           
  .شدندداوطلبانه اين انتقال را پذيرا 
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  لشكركشي ملل شمالي بسوي ما در زمان او،
   آماتونيو دالوري هاي واهان

  
 شمالي متحد شدند  با آگاهي از سست دلي و كاهلي او، بـويژه بـا تحـت                   در زمان او ساكنان قفقاز    

 با انبوهي در حـدود دو       ، بفرمان پنهاني پادشاه شاپور پارسي     تاثير قرار گرفتن از تحريكات ساناتروك     
سـپاه هـاي شـرقي و غربـي ارمـن بـا       . بيور لشكركشي كـرده بـه نـواحي مركـزي كـشور مـا رسـيدند              

زيرا هنگهاي جنوبي   .  به مقابله آنان شتافتند     پيشواي آماتونيان   اسبد و واهان   سردارانشان يعني باگارات  
 بودند، و اما دشمنان مهران را كشته هنگ شمالي ما را در هم شكسته و     نزد خسرو  ما در سرزمين سوفن   
سپاه هاي شرقي و غربي ما با حمله ناگهاني آنان را به طرف ُاشاكان عقب رانـده                 . محاصره كرده بودند  

بلكـه سـواره نظـام      . آنان اجازه ندادند طبق عادت خويش پراكنـده شـده و بـه تيرانـدازي بپردازنـد                به  
برخوردار از اسبان تيزتك، شتابان و بسرعت آنان را تعقيب كرده بـه محـل هـاي سـنگالخي و صـعب                      

  .العبور راندند بطوري كه دشمنان به ناچار تن به نبرد دادند
زرگ بود كه بدن او با نمد كلفت پوشـيده بـود؛ بـدين سـان او در                  رئيس نيزه داران آنان، پيلتني ب     

 چـشمان خـويش را بـه او دوختـه بـر وي حملـه ور شـدند ولـي         ميان سپاه مي تاخـت، دالوران ارمنـي       
در . نتوانستند آسيبي وارد سازند زيرا وقتي كه با نيزه ضربه وارد مي كردند نمد پوش بـر مـي گـشت                   

خدايا بـه مـن كمـك كـن، تـو كـه             “:  گفت 1198 دلير خطاب به كليساي جامع      آماتوني اين زمان واهان  
. »  متكبر زدي، نيزه مرا بر چشم اين مـرد نيرومنـد بنـشان              1199 را به پيشاني گوليات    سنگ آسياي داود  

اين صحنه باعث   . ن سهمگين را بزمين افكند    اين خواهش او بي نتيجه نماند؛ به ترك اسب زد و آن پيلت            
  . گريز دشمنان شد و سپاه ارمن را براي پيروزي نيرومند ساخت

 و ايـن     بازگشته بدون حس حسادت درباره دالوري هاي واهـان          از اينجا به سرزمين سوفن     باگارات
لذا پادشاه نيز نبردگاه يعني اشكان را كه واهان داوطلبانـه بـه             . دادماجراي قهرمانانه به پادشاه گزارش      

                                                           
١١٩٧ ‐  de’vin: م٤٦٠بنا شده در دهه ) ٣٣٨‐٣٣٢( سوم كوتاك اين شهر در زمان خسرو.  اكنون خرابه هاي آن وجود دارد .

  .).گ.ا. ( بود و آرتاشاداين شهر در نزديكي رود آزاد.  بودپايتخت ارمنستان
١١٩٨ ‐ yek’eghetsin-k’atoghik’e)   Cathedral ). (گ.ا.(.  
١١٩٩ ‐ Goghoiat يا Goliat) گ.ا). (٤٩، آيه ١٧، باب ، كتاب اول سموئيلكتاب مقدس.(.  



  ٢٢٦  

 را  1201 پيـشوا و جـد خورخورونيـان       1200 اما گارجويل ماغخـاز   . جنگ تن به تن رفت، به او اعطا نمود        
   .بجاي مهران به سرداري سپاه گماشت
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   و نبرد ارمنيان با پارسيانمرگ خسرو
  

 درگيـر جنـگ بـا دشـمنان اسـت            پس از آن با آگاهي بر اين امر كه شاپور پادشاه پارسـيان             خسرو
پيمان صلح منعقده با وي را نقض كرده مالياتهاي ويژه را قطع مي كند وبه قيـصر مـي دهـد، سـپاهيان                   

زندگي او بدرازا نكشيد و پس از نه سال         . دشاه پارسيان مقابله مي كند     را فرا خوانده در برابر پا      يوناني
 بـزرگ   اما ورتانس .  به خاك سپردند   جسد او را برداشته در كنار پدرانش در آني        . پادشاهي درگذشت 

 را بـــه آرشـــاوير را بـــا ســـپاهيان و ســـرداران گـــردآورده كـــشورمان كليـــه ناخارارهـــاي ارمنـــي
بعنوان رئيس و شخص اول متنفذ پـس از پادشـاه، محـول مـي كنـد؛ امـا خـودش                     } 157{كامساراكان

  . پسر خسرو را برداشته به نزد قيصر مي رود تا جانشين پدر وي منصوب كند1202تيران
 نـزد قيـصر رفتـه     اطالع يافت، و اينكه پسرش تيران       از مرگ خسرو   اما وقتي پادشاه شاپور پارسي    

است، سپاه گراني تخـت فرمانـدهي بـرادرش نرسـي گـردآورده در ظـاهر بـه منظـور اعطـاء اورنـگ                        
 دليـر بـا تمـامي سـپاه      كامساراكانآرشاوير.  وي را بعنوان پيشوا به كشور ما فرستادپادشاهي ارمنستان 

 جنـگ بوقـوع مـي پيونـدد و گرچـه بـسياري از               1203 به مقابله او مي رود و در دشتي بنام مروغ          ارمني
ار ناخارارهاي بزرگ در نبرد جان مي بازند، اما سپاه ارمن پيروز شده سپاهيان پارسـي را بـه گريـز واد     

  .بدين سان از كشورمان تا زمان ورود تيران نگهداري مي كند. مي كند
11  
  ، چشم ازجهان فرو بستندر باره پادشاهي تيران

   قديس1204 بزرگ و جانشيني هوسيك ورتانس
  

 را بـه     پسر خـسرو    در سال هفدهم حكومت خود، تيران       پسر كستانديانوس   كستاندوس آگوستوس
 صلح  او پس از بازگشت با پارسيان     .  بزرگ راهي ارمسناتان گرد    اريكه پادشاهي نشاند و همراه ورتانس     

                                                           
١٢٠٠ ‐ garjuyl-maghkhaz  
١٢٠١ ‐ khor’khor’uni  باستان زيستگاه موروثي آنان واليت خورخورونيـك     در ارمنستان ) ناخارار(افي فئودال    خاندان اشر 

 نرسس داراي  شركت مي كردند و در گاهنامهآنان با يكهزار سواره نظام در سپاه ارمني. در استان توروبران ارمنستان بزرگ بود
  .).گ.ا. ( بودندچهار شعبه خانواده

١٢٠٢ ‐ t’iran نامي ايراني است شامل  Tir گ.ا. (نام خداي تير.(.  
١٢٠٣ ‐ me’r’ugh  
١٢٠٤ ‐ husik’ منشعب از واژه huys) گ.ا). (”اميد“ به معني به ارمني.(.  



  ٢٢٧  

، مقـداري    بـه يونانيـان    بـا پرداخـت ماليـات     . كرده بدون جنگ كشورمان را در آرامش تصاحب كـرد         
جزئي نييز به پارسيان مي دهد و مانند پدرش در آرامش زنـدگي كـرده ماننـد او دسـت بـه هيچگونـه                        

حتي از پارسايي اجدادي نيز پيروي نكرده در هر گونه پرستش هاي نيـك       , كارهاي دالورانه نمي زند     
خـود را تـسليم اميـال شـهواني         ” رت نمي كرد علنـا    در نهان سست شده بود زيرا در برابر ورتانس جسا         

  .كند
 چـشم از جهـان    بزرگ پس از پانزده سال سكوبايي در سال سوم پادشـاهي تيـران             سرانجام ورتانس 

گويي با چشم پيامبرانـه پيـشبيني    بفرمان پادشاه او را به روستاي توردان برده بخاك سپردند،       . فروبست
ردند كه پس از گذشتن زمان دراز، اجزا و اجساد پدران وي مي بايست در همانجا بخاك سـپرده                   مي ك 

از پارسـايي   ”  جانـشين وي شـده تمامـا       در سال چهارم حكومـت تيـران، فرزنـدش هوسـيك          . مي شدند 
  . اجدادي پيروي مي كرد
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  نبرد شاپور در برابر كستاندوس

 صميميت بيشتري برقـرار نمـود و حتـي يـار و پـشتيان او                پور پسر هرمز با پادشاه ما تيران      و اما شا  
خارج شـده چهـار سـال در    } 158{گرديده وي را از حمالت ملل شمالي كه متحد شده از پاسگاه چور          

شاپور بر بسياري از پادشاهان ديگـر نيـز         . اخت اردو زده و مستقر شده بودند، آسوده س        مرزهاي آلبانيا 
امـا  .  لـشكر كـشيد   و فلـسطين چيره شد و از بسياري ملل بربر كمك دريافت كـرده بـر آسـياي صـغير      

هـر دو   .  بـه تـدارك پرداخـت       را به اريكه قيصري نشانده خود بر عليه پارسيان         ، ژوليانوس كستاندوس
طرف نيز در جنگ متحمل شكست شدند زيرا از هر دو طرف افراد بسياري كشته شدند و هيچكس بـر                

. ديگري پشت نكرد، بگونه اي كه بـه توافـق رسـيده بـراي چنـدين سـال پيمـان صـلح منعقـد سـاختند           
 واقـع در    1205ز بيماري دراز مدت در شهر مومپـسيوست        بازگشت و پس ا    كستاندوس از سرزمين پارس   

 بـر   در زمان او چليپائي منور در آسمان اورشـليم        .  پس از بيست و سه سال پادشاهي در گذشت         كيليكيه
  .تمام ايمان آوردندگان و بي ايمانان، در زمان كوريلوس خوش سعادت، نمايان شد
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   و  از ژوليانوسنپيشواز تيرا
  دادن  گروگانهايي  به  او

  
 حكم مي راند؛ او خدا را انكار مي نمـود و            بي ايمان بر يونانيان   } 160{در اين زمان ها، ژوليانوس    

 هر نحو مي كوشيد ايمان مـسيحيت را    بتان را مي پرستيد و در صدد ستم و آزار كليسا بر مي آمد و به               

                                                           
١٢٠٥ ‐ mompsuest’)  ياmospuestia.(  



  ٢٢٨  

خاموش سازد ولي با توسل به زور مطيع نمي كرد بلكه با حيله گري در جستجوي تدابير خاص بود تـا                     
و از  } 161{مسلح شد ”  مجازا وقتي كه بر عليه پارسيان    .  مختل شده ديوان را سجده كنند      عبادت مسيح 

 را بريدند   ، طنابهاي پل كشتي هاي رود فرات       رسيد، سپاهيان مرزي پارسي     به ميانرودان  طريق كيليكيه 
 پادشـاه مـا بـه پيـشواز ژوليـانوس آمـده بـا اظهـار خـدمتگزاري،                   اما تيـران  . و از گذرگاه دفاع كردند    

 تمام سواره نظام را از رودخانه مي گذراند و از طرف ژوليـانوس مـورد سـتايش                  ژوليانوس بي ايمان و   
  .فراوان قرار مي گيرد

 نبرد و چنـين اسـتدالل مـي كنـد كـه             و از او خواهش مي كند تا او را همراهش به سرزمين پارس            
 تيـران . از او سپاه و گروگان مي خواهـد        موافقت مي كند اما      ژوليانوس. اسب در سواري ناتوان است    

 1206 پسر سومش را با همسر و فرزندان و نوه اش تيريـت          مضايقه نموده تيرداد   از پسر دومش آرتاشس   
 گ به بيزانس  ژوليانوس او را گرفته بي درن     . پسر آرتاشس فرزند ارشد و متوفي خويش را نيز مي دهد          

تصوير خويش را كه روي تخته اي نقش شده بود      . اما تيران را به كشورش گسيل مي دارد       . مي فرستد 
و تصوير چند ديو نيز روي آن وجود داشت به وي مي دهد و امر مـي كنـد در سـمت شـرقي كليـسا                          

تيران نيز بعهده گرفته    .  چنين مي كنند   نصب كنند و مي گويد كه كليه خراجگزاران حكومت روميان         
  .همراهش مي آورد، در حالي كه نمي دانست تصاوير ديوان به حيله مورد پرستش قرار مي گيرند
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   و دانيل قديسشهادت هوسيك

  
 هوسـيك . در صدد بر آمد تصوير را در كليساي دربارش نصب كند           رسيد و     به ناحيه سوفن   تيران

 تصوير را از دست پادشاه ربود، روي زمين افكند و لگد مالي و خرد كـرد و بـدين سـان حيلـه                        قديس
رف او گوش فرا نداد زيرا فكـر         به ح  تيران با ترس از ژوليانوس    . گري در اين امر را به پادشاه فهماند       

لذا آتش خشمي   . كرد كه خود ممكن بود بعنوان پايمال كننده تصوير پادشاه، جانش را از دست بدهد              
كه در برابر هوسيك قديس بعلت سرزنش پياپي گناهانش در او وجود داشت افروخته تر شد و فرمان                  

  .پردداد با تركه آنقدر او را كتك زدند تا جان به جان آفرين س
 بـود    قـديس   كشيش پير كه شـاگرد و خـدمتگزار گريگـور           پس از مرگ او، از جانب دانيل       تيران

شاگردان جسد او را برداشته در      . مورد سرزنش و نفرين قرار گرفت ولذا دستور داد او را خفه كردند            
 را   قـديس  و اما پيكر هوسـيك    .  ناميده مي شد بخاك سپردند     1207 هاتسياتس محل عزلت وي كه بهشت    

  .او شش سال در مقام سكوبايي خدمت كرد. برداشته به نزد پدرش در روستاي توردان بردند
  

                                                           
١٢٠٦ ‐ tirit’ .  
١٢٠٧ ‐ hatsiats-drakht’  



  ٢٢٩  
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   را از نزد چگونه سپاهيان ارمني1208اينكه زورا

   مي گرداند و همراه با خاندانش كشته مي شود بازژوليانوس
  

  پيشواي رشـتونيك    و گله و شكايت كليه ناخارارها به گوش زورا          قديس خبر كشته شدن هوسيك   
 بـا سـپاهش همـراه        بـود و بـه فرمـان تيـران         رمانـده هنـگ جنـوبي ارمنـي        ف رسيد كه جانشين منوچهر   

بـه فرمـان مـردي عمـل نكنيـد كـه باعـث              “: او با شنيدن اين خبر به سپاهش گفت       .  رفته بود  ژوليانوس
راهي بـا ايـن پادشـاه بـي ايمـان جـايز             هم.  مي شود و قديسان او را مي كشد        انحراف در ستايش مسيح   

 مستقر مي شـود تـا ببينـد         1209 مي گردد و در تموريك     او سپاه را با خود هم داستان نموده باز        . ”نيست
اما چاپارهاي ژوليانوس پيش از آمدن او مي رسند و نامـه اي بقـررار               . ناخارارهاي ديگر چه بايد بكنند    

  :مي آوردندزير براي تيران 
  

   به تيراننامه ژوليانوس
  

 از نـسل اينـاك، فرزنـد آرامـازد كـه جـاودانگي سرنوشـت او اسـت، بـه                     حاكم مطلق ژوليانوس  «
  .  درود مي فرستدكارگزار ما تيران

مـا مـي توانـستيم بـا هنگهـاي          . شته و بازگـشت   فرمانده سپاهي كه به همراه ما فرستادي آن را بردا         
 در مـورد    نخست ، براي اينكه پارسـيان     : بيشمارمان آنان را تعقيب و گرفتار سازيم اما بدو دليل نكرديم          

ما چنين داوري نكنند كه سـپاه را بطـور قهرآميـز وعلـي رغـم ميلـشان مـي آوريـم دوم، بـراي اينكـه                       
اكنون اگر او اين عمل را بدون راي تو انجام داده او را بـا تمـام نـسلش                   . نيموفاداري تو را آزمايش ك    

كه اين پادشاهي را به ما ارزانـي        } 162{در غير اينصورت به راس    . نابود كن تا بازمانده اي باقي نماند      
م  كه به ما پيروزي اعطـا كـرد قـسم مـي خـورم كـه در بازگـشت هـم تـرا و هـ                   1210داشت و به آتناس   

  .”كشورت را با قدرت شكست ناپذيرمان غرق خواهيم نمود
 را مي فرستد و زورا    1211مي هراسد و يك خواجه باسني بنام هاير       ”  با مالحظه اين امر شديدا     تيران

 انـد بـا بـي    سپاه او با مشاهده اينكـه تمـامي ناخارارهـا خـاموش شـده      . را با قسم نزد خويش مي خواند      
زورا تنها مانده و علي رغـم مـيلش         . حوصلگي مختص به ملت ما پراكنده شده به خانه هاي خود رفتند           

                                                           
١٢٠٨ ‐ zora  
١٢٠٩ ‐ te’morik’  
١٢١٠ ‐ atenas‐   آتنا )Athena (  مظهر انديشه، هنر، دانش و صنعت كه اسـم خـود را بـه شـهر آتـن داد         ربة النوع يوناني  .

  .).گ.ا(
١٢١١ ‐ hayr  



  ٢٣٠  

 دژ مستحكم او را متصرف شده تمام آنـان          پادشاه او را دستگير مي كند و آغتامار       . نزد پادشاه مي آيد   
و امـا  .  بچه كوچك برادرش را با فرار نجـات مـي دهنـد        1212اما دايگان، مهنداك  . را به قتل مي رساند    
  . را به جاي او مي گمارد1214 مالك آنزيت1213پادشاه، ساغاموت
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 1215 و جانشيني پارنرسهمرگ فرزندان هوسيك

  
از .  بگمـارد  خواهش مي كنند سـكوبايي شايـسته بجـاي هوسـيك            از تيران  و اما ناخارارهاي ارمني   

 ستايش نداشتند و سزاوار اين مقر رسالت نبودند و بجز اين          آنجا كه فرزندان او رفتار و اعمال در خور        
 و دو تـن از   ها، در آن روزها مرگ بر آنان سايه افكند و باعث ترس ولـرز و هـراس شـنونده گرديـد                    

 بود، آنان فرزند بالغي برازنده 1217و آتاناگينس 1216آنان در محلي دچار صاعقه شدند كه نام آنان پاپ
آن زمان مـشغول تحـصيل     كه در1218اين مقام بجاي نگذاشتند بجز يك فرزند آتاناگينس به نام نرسس

 فرمانـدار  1219 شده بود تا با دختـر شخـصي بنـام آسـپيون     بود و در آن هنگام راهي بيزانس  در قيصريه 
 را از    باقي نبود شخـصي بـه نـام پارنرسـه          لذا از آنجا كه هيچكس از نسل گريگور       . بزرگ ازدواج كند  

او چهار سال . ان كشيش بزرگ انتخاب كردند در سال دهم حكومت تيران بعنو  واقع در تارون   آشتيشاد
  .در مقامش باقي ماند
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   چگونه از شاپور فريب خورد واينكه تيران
  دعوت وي را پذيرفت و بدست او كور شد

  
ت  بي ايمان پس از تمام اينها از ناحيه شكم زخمي شد و چنانكه شايسته اميال شيطاني اسـ  ژوليانوس

سپاه او بازگشت و ژوليانوس را به پادشاهي برگزيد، او نيز هنوز بـه              .  به درك واصل گرديد    در پارس 
                                                           

١٢١٢ ‐ mehendak’     از نام ايراني mihravandak   باستان بـصورت      كه در پارسي mithrabandaka“    نـوكر مهـر ”
  .).گ.ا. (مي باشد

١٢١٣ ‐ saghamut  
١٢١٤ ‐ andsit‐         چهـارم در  نيز واليـت شـشم اسـتان هايـك    .  دژي در سده هاي ميانه واقع در جنوب شرقي خاربرد كنوني 

  .).گ.ا. (ارمسنتان باستان بود
١٢١٥ ‐ par-nerseh  
١٢١٦ ‐ p’ap’  
١٢١٧ ‐ atanagines  
١٢١٨ ‐ nerses  
١٢١٩ ‐ asp’ion  



  ٢٣١  

 را با حيله گري      آنان را تعقيب كرده تيران     اما شاپور پادشاه پارسي   .  نرسيده بود كه درگذشت      بيزانس
  :و چنين نامه اي نوشتنزد خويش خواند 

  
  نامه شاپور به تيران

  
 پادشاه عزيز ارمن كه با حـسن        و همنشين آفتاب، شاه شاهان به تيران      } 163{شاپور دلير مزديسن  «

  .نيت ما ياد شده است، درود فراوان مي فرستد
اشتي و همـراه قيـصر بـه كـشور مـا            ناظريم كه تو عالقه ات را نسبت به ما مستحكم نگهد          ” ما دقيقا 

 گرداندي و تمام آنچه كه نخـست        از تو گرفت با اعزام شخصي باز      ) ژوليانوس(نيامدي و هنگي را كه      
لذا . انجام دادي ما مي دانيم براي آن كردي تا از كشورت نگذرد، يعني كاري كه او بايد انجام مي داد

ناك دور شدند و ترا بهانه مي كردند كه ما بخاطر آن خشمگين شده به فرمانده آنان                 پاسداران ما هراس  
ما به پادشاهي تو هيچگونه آسيبي نخواهيم رساند و به مهر خداي بـزرگ قـسم   . خون گاو داديم بنوشد 

  .»ياد مي كنيم، تنها براي مشاوره در مورد منافع مشترك شتابان به ديدار ما بيا
شاپور .  بدين سان عقل از سرش پريد و به نزد او رفت، زيرا عدالت او را به تاوانگاه مي برد                   تيران

 نمـود، همچـون     او را ديده با سخنانش در برابر سپاهيان به او بي احترامـي كـرد و چـشمان او را كـور                     
ت مقدس را گرفت كه كشور ما بواسطه        شايد او بدين طريق انتقام آن شخصي      . در قديم } 164{صدقيا

 به تاريكي تبـديل  تيران نور را در ارمنستان. او كه نور جهان بود مطابق كالم انجيل روشنايي مي يافت    
  .كرد و خود هم پس از يازده سال پادشاهي خاموش شد
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   بدست شاپور و لشكركشي به يونانپادشاه شدن آرشاك
  

 اورنگ پادشاه داد تا به هيچ وجـه مخـل            را به احترام سپاهيان ارمني     و اما شاپور فرزند او آرشاك     
به جانب خويش متمايل سازد ” او چنين مناسب يافت با نيكوكاري كشور ما را كامال . اقداماتش نگردند 

  هـاي ناخـاراري آنـان را تحـت انقيـاد در آورد و بجـاي واهـان                  و با گرفتن گروگان از تمامي خانـدان       
 را به او سپرده به       وفادار به خويش را بعنوان اسپهبد برگزيد و ارمنستان          سيوني 1220، واغيناك آماتوني

هـيچ كـاري نمـي      .  رفت؛ و تا بيوتانيا رسيده ماههاي بسياري در آنجا اقامـت گزيـد             تعقيب سپاه يوناني  
تواند صورت دهد و در كنار دريا ستوني بر پا مي سازد و بر باالي آن شيري نـصب مـي كنـد كـه در                          
زير پاهايش كتابي قرار داشت بدين معني كه همانگونه كه شير در ميان درنـدگان قـوي تـرين حيـوان         

                                                           
١٢٢٠ ‐ vaghinak’  



  ٢٣٢  

 در ميان پادشاهان است، اما كتاب شامل و نشانه دانشي چـون حكومـت               مانگونه نيز شاه پارسيان   است ه 
  . مي باشدروميان

19  
   چگونه به پادشاه اينكه آرشاك

   بي احترامي كرديونان
  

والنتيانوس نيـز   .  شورشي پديد آمد   اه شاپور پارسي  در اين زمان، از جانب ملل شمالي بر عليه پادش         
 فرسـتاد تـا سـپاهيان پارسـي را مـورد             پادشاه گشته، گرداني از سپاهش را به آسـياي صـغير           بر يونانيان 

  : مي فرستدآنگاه نامه اي بدين مضمون براي پادشاه ما آرشاك. تعقيب قرار دهد
  

  نامه والنتيانوس به آرشاك
  

  بـه آرشـاك   همراه هم منصب و هم اورنگ مـا قيـصر والـس   حاكم مطلق، والنتيانوس اگوستوس  «
  .پادشاه ارمن درود مي فرستد

 بي خدا به شما رسيد و نعماتي كه از زمان هاي قديم تـاكنون  تو بايد تمام باليايي را كه از پارسيان 
تا با پيوستن به . از طرف ما يافته ايد بياد مي آوردي و بايد از آنان دوري جسته به ما نزديك مي شدي 

همراه اين نامه تشكر آميز، فرماندهان ما در آنجا را با خراجهاي كشورتان . سپاه ما بر عليه آنان بجنگيم  
توام با اطاعت كامل از حكومت      . بدار تا برادرت و گروگانهاي همراه او را گرفته بيرون آورند          گسيل  

  .”رومي ما، سالمت باش
  

 حتي به اين نامه پاسخ نداد بلكه با بي توجهي به آن ايشان را مورد بـي احترامـي قـرار                      اما آرشاك 
با خودپـسندي در زمـان عـيش و نـوش هـا             . ل نگرديد داد؛ در عين حال او با كمال ميل به شاپور متماي          

 نيـز دليرتـر و شـجاع تـر          مغرور بود و آواز خواناني را به خدمت گرفته بود به عنوان اينكـه از آشـيل                
 لنگ و كله تيـز بـود كـه از جانـب بزرگـان خـويش طـرد شـده          1221است، اما در واقع شبيه ترسيتس

  .ت كردسرانجام سزاي تكبر خود را درياف
  

20  
  در باره نرسس قديس و اصالحات او

  

                                                           
١٢٢١ ‐ Thersites  



  ٢٣٣  

. ، سـكوباي بـزرگ ارمـن گرديـد     پسر آتاناگينس در سـال سـوم پادشـاهي آرشـاك         نرسس بزرگ 
او پس از .  بود قديس اما اين آخري پسر گريگور بود و او هم پسر ورتانس      پسر هوسيك ) آتاناگينس(

 آمدو تمام اركـان صـحيح پدرانـشان را تجديـد نمـود و بلكـه               ، به ارمنستان   بيزانس بازگشت از قيصريه  
يده بود همان را نيز براي كشور مـا        د بيشتر، زيرا اصالحاتي را كه بويژه در شهر پادشاه نشين در يونان           

او شورايي از سكوبايان و اشخاص دنيوي تشكيل داد و ترحم را با حدود قانوني مستقر و       . مقرر داشت 
زيرا جذاميان بعنـوان كـساني كـه از         . بي رحمي را كه در كشور  از ابتدا مرسوم بود ريشه كن ساخت             

ت تعقيب قرار داشتند و مبتاليان به داءالفيل را ديدگاه شريعت، آلوده و ناپاك محسوب مي شوند، تح        
وادار به فرار مي كردند تا بيماري آنان به ديگران سرايت نكند، اقامتگاه آنان بيابانها و مكـان هـاي لـم            
يزرع و پوشش شان سنگها و بوته ها بودند، آنها بخاطر مصيبت خود از طرف هيچكس مورد دلجـويي                   

 معلولين نيز توجه نمي شد، از مهمانان ناآشنا پذيرايي بعمل نمـي آمـد و                قرار نمي گرفتند بجز اينان به     
  . غريبان پشتيباني نمي يافتند

او دستور داد تا در هر ناحيه نوانخانه هايي را بطور مجزا در محلهاي غير مسكون بسازند تا همچون              
بخـشيد  ) بيمارستان هـا ( و مزارعي به اين آبادي ها.  غمزدگان جسماني تسلي يابند   بيمارستان هاي يونان  

تا از محصول زراعي، شير و پشم دامهاي چراكننده روزي خـويش را بدسـت آورده و بناچـار حـوايج                     
او انجام ايـن امـر      . آنها را دورادور مهيا سازند و اما ايشان از ساختمان هاي محل اقامتشان خارج نشوند              

همچنـين مقـرر    .  بـود  1224 در كـارين   1223 سپرد كه از مارگـك     1222را به شماس خويش مردي بنام خاد      
داشت تا منزلگاه هايي در همه روستاها براي غريبان، محل هاي تغذيـه بـراي يتيمـان و پيـران احـداث                  

 همچنين در محل هاي بياباني و غير مسكوني، ديرهـا و خانقاههـا و             . نموده از تهيدستان دستگيري شود    
 و  را از نـسل سـلكوني  1228 و گينـد 1227، يپـرم 1226، اپيپـان 1225شاغيتا. كليدهايي براي منزويان ساختند  

  .    چند تن ديگر را راهب و سرپرست آنها تعيين كرد
، نخست ايجاد پيوند خويشاوندي سببي      و اين دو امر را از ميان خاندان هاي ناخاراري منسوخ نمود           

ميان خويشاوندان نزديك، كه بخاطر حفظ اصلت اشرافي بعمل مي آوردند، دوم اينكـه مطـابق سـنت                  
از آن پس مردم كشور ما همچون بربرهـا شـنيع نبودنـد             . مشركي بر مردگان مرتكب جنايب مي شدند      

  .بلكه چون شهرنشينان پاكدامن بودند
  

                                                           
١٢٢٢ ‐ khad‐ز واژه  اkhadگ.ا. ( به معني تيغ و شمشير.(.  
١٢٢٣ ‐ margkگ.ا. ( به معني مرغزار.(.  
١٢٢٤ ‐ k’arinگ.ا. ( عليا و شهر ارزروم فعليواليت نهم در هايك.  واليت و شهري بود.(.  
١٢٢٥ ‐ shaghita  
١٢٢٦ ‐ yepipan  
١٢٢٧ ‐ yeprem  
١٢٢٨ ‐ gind  



  ٢٣٤  
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  ، برادر آرشاككشته شدن تيرداد

  عزيمت نرسس قديس به بيزانس
   پس گرفتن گروگان هاو باز

  
والنتيانوس در قبال افراد نادرست بسيار سختگير و سهمگين بـود؛ او شـاهزادگان بـسياري را بعلـت       

زنده آتش زد، زيـرا سـه مرتبـه         - زنده  را 1229غصب و چپاول كشت و يك خواجه باشي بنام رودانوس         
در همين روز سـفراي او      .  پس نداد  به او امر كرد اما او خواسته هاي غصب شده از يك زن بيوه را باز               

جا واز آن .  ، وي بسيار خشمگين شد      فرستاده بود وارد شدند و با بازگويي تكبر آرشاك         كه به ارمنستان  
 كودك را بكشند و 1230 برادر آرشاك و پدر گنلكه در حالت خشمالود بسر مي برد دستورداد تيرداد

وقتـي كـه او بـه مرزهـاي ارمنـستان رسـيد،             .  سفارش كرد با سپاهي گران بر ارمنيان بتازد        به تئودوس 
 را به پيشواز او فرستاد و تقاضاي صلح نمود و قول داد ماليات              آرشاك به هراس افتاد و نرسس بزرگ      

او عازم شد   . بفرستد ) به بيزانس (بپردازد و نرسس را با هداياي گرانبها همراه او          ” عقب مانده را كامال   
وگانها را تقاضا   و باعث آسودگي پادشاه گرديده از جانب آنان مورد احترام فراوان قرار گرفت و گر              

و از طرف قيصر دوشـيزه اي بنـام المپيـاد را بـراي آرشـاك                . كرده آنان را باز پس گرفت و بازگشت       
اما قيصر با نيكي به گنل را براي قتل پدر او تيرداد بي گناه كه توسط ايشان صورت گرفت، به                    . آورد

 بدين جهت حـسادت بـرده مـدام در          1231او لقب كنسول اعطا نموده گنج هاي بسياري به او داد تيريت           
  .انديشه يافتن روزي مناسب براي رساندن آسيب به او بود
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    و گنلاينكه چگونه ميان آرشاك
  اختالف افتاد و مرگ تيران

  
 آمد كـه     شده پيرش تيران    نزد جد كور   گاتس در دامنه هاي كوه آرا     1232 به آبادي كواش   اما گنل 

، پدر گنل گريه و زاري مي كرد و خود را مسبب            تيران با تلخي براي فرزندش تيرداد     . هنوز زنده بود  
 گنـل مـي دهـد و امـر          قتل او مي دانست؛ لذا كليه دارايي ها، اراضي و روستاها و دستگردهايش را به              

                                                           
١٢٢٩ ‐ rodanos  
١٢٣٠ ‐ ge’nel  
١٢٣١ ‐ tirit  
١٢٣٢ ‐ k’e’vash  



  ٢٣٥  

 ازدواج   زني از اصل سيوني    1233پس از آن گنل با پاراندزم     . مي كند در همان آبادي كواش اسكان يابد       
اينان وي را دوسـت مـي   . مي كند و با جشن عروسي شاهانه هداياي كالني به كليه ناخارارها مي بخشد     

را به او مي سپارند و وي با سالح هـا و زيورهـاي باشـكوهي آنـان را                   دارند و مي پسندند وفرزندانشان      
 براي خيانت فرصت در اينجا تيريت. بدين جهت او را هر چه بيشتر دوست مي داشتند      . مزين مي سازد  

 بود نزد پادشاه مي آيد و مـي          كه حامل سالح و از اصل ماميكنيان       او با خويشاوندش وارتان   . مي يابد   
اكنـون، پادشـاها، داليـل    . گنل در صدد قتل تو و بدست گرفتن پادشاهي است  مگر نمي داني،  «: گويد

 و در اراضي شما اسكان يافت و كليه ناخارارها از صميم قلب اين امر را مالحظه كن؛ گنل در آيرارات   
ن دسيسه چيني، عنوان كنسول و گنجي بسيار بـزرگ بـه او دادنـد و او     قيصرها با اي  . طرفدار او هستند  

من با «: وارتان به جان پادشاه قسم ياد نموده مي گويد    . »توسط آن ناخارارها را بسوي خود جلب كرد       
گوش خود از گنل شنيدم كه مي گفت، من انتقام قتل پدرم را براي عمويم بي اجر نمي گذارم كه بـه                

  .»سبب او انجام شد
 ساكن شدي   چرا در آيرارات  « مي فرستد كه      را نزد گنل    اينها را باور نموده همين وارتان      آرشاك

زيرا چنين مرسـوم بـود كـه تنهـا پادشـاه و يـك پـسر او بعنـوان                    (و رسم اجدادي را زير پا گذاشتي؟        
اما ساير اشكانيان بايـد بـا در آمـدها و        . يد در آيرارات اقامت داشته باشد     جانشين شاه پرورش يافت، با    

اكنون تو بايد يكي را ).  زندگي كنند 1235آربران  و1234، آغيويتارزاق درباري در نواحي هاشتيانك
خارارها را از خـود دور      يا مرگ را پذيرا باشي، و يا آيرارات را ترك نموده فرزندان نا            . انتخاب كني 

امـا جـد او     . گنل با شنيدن اين سخنان فرمان پادشاه را انجام داده به آغيويت و آربـران رفـت                . »سازي
 سخنان شديدي خطاب به پسرش آرشاك بيان كرد و به همين جهت نيز بفرمان مخفـي آرشـاك                   تيران

 بخـاك سـپردند و او بـه آرامگـاه           دي كـواش  روساي تشريفات درباري او را خفه كرده در همـان آبـا           
با هر ميزاني كه سنجش كـرد  .  آن مرد خدا به كيفر رسيدپدرانش نايل نشد؛ شايد او براي مرگ دانيل    

  . مذكور استخود نياز با همان سنجيده شد، چنانكه در كتاب مقدس
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   و كشتن او به گنلحسادت مجدد آرشاك

                                                           
١٢٣٣ ‐ par’andzem  
١٢٣٤ ‐ aghiovit’  
١٢٣٥ ‐ arberan  



  ٢٣٦  

  
  واقـع در پـشت ماسـيس    1236پادشاه پس از آن براي شكار به ناحيه محبـوب خـويش گوگايويـت   

 هنگام شرابخواري فخر مي فروخت كه در زمان هيچ شكار بسيار بزرگي بچنگ آورد و آرشاك     . رفت
 حيلـه گـري خـويش را تجديـد           و وارتـان   در اينجا تيريـت   . ين همه نخجير كشته نشده است     پادشاهي ا 

 1237 در اين روزها نخجيرهاي بيشتري در كوه خود كشته است كه شاهاپيوانكرده مي گويند كه گنل

لذا فرماني به اين مضمون . به او به ارث رسيده بود  1238 ناميده مي شود و از جد مادرش، گنل گنوني
  .براي او مي فرستد

  
   به گنلنامه آرشاك

  .  درود مي فرستد به فرزندش گنل1239 بزرگ پادشاه ارمنستانآرشاك«
ناحيه اي جنگلي و پر آب، محلي پر از شـكار انتخـاب و مهيـا                }  165{در آنجا، بر كوه زاغكاتس    

  .» پادشاهان روبرو شويمكن تا ما بيائيم و با شكاري در خور
 مطابق فرمـان عمـل    بي درنگ پس از فرستادن فرمان، با اين انديشه عازم شد كه اگر گنل             آرشاك

ولـي آنگـاه كـه بـه     . ان كسي كه باعث خالل در شادي پادشاه شده دستگير كنـد نكرده باشد او را بعنو   
مقصد مي رسد چنان تدارك عظيم شكار و فراواني نخجير مشاهده مي كندكـه هرگـز نديـده بـود، از          

 دستور مي دهـد گنـل را در شـكارگاه    حسادت و ترديدها قلبش جريحه دار مي شود و به همان وارتان 
 برساند، با اين بهانه كه بطور اتفاقي صورت گرفته و تيـر بجـاي اصـابت بـه شـكار بـه او خـورده                  بقتل
 را نه تنها بخاطر فرمـان  وي نيز با دريافت اين فرمان بي درنگ آن را به اجرا گذاشت و اين كار              . است

آرشـاك پيكـر گنـل را بـه دشـت      . م داد  عزيـزش انجـا    پادشاه بلكه بيشتر براي اجراي خواسته تيريـت       
 بخاك سپرد و بـا تظـاهر بـه معـصوميت بـه شـيون و زاري                  1240 برده در شهر سلطنتي زاريشاد     آغيويت
  .پرداخت

24  
   جسارت به ازدواج با زناينكه چگونه آرشاك

   زاده شد كرد و در نتيجه پاپگنل

                                                           
١٢٣٦ ‐ k’ogayovit’  
١٢٣٧ ‐ shahap’ivan  
١٢٣٨ ‐ ge’nel ge’nuni  
كـه  ) pokr-hayk( صغير در آغاز براي تشخيص از حكومت هايك.  استmeds- hayk بزرگ ترجمه  ارمنستان‐ ١٢٣٩

 سده نخست   در الواح پارسي  .  موجود در ارمنستان اصلي را هايك بزرگ ناميدند        د حكومت ارمني   واقع بو  در آن سوي رود فرات    
بجـاي هايـك بـزرگ تنهـا هايـك      .) م٣٨٧(پس از تقسيم ارمنستان .  بكار رفته استVazurg Armenanميالدي واژه 

)Armenia (بكار رفت) .گ.ا.(.  
١٢٤٠ ‐ zarishat’گ.ا. (ديك آرچش شهري نز.(.  



  ٢٣٧  

  
 فكر مي كرد اين شرارت ها را در نهـان انجـام داده اسـت امـا آنچـه كـه در برابـر                         گرچه آرشاك 

 بـر زمـين نيـز      و گنـل   چشمان بيناي خداوندي پوشيده نيست، با هراس گناهكاران همچون مرگ تيران          
 نيز آگاه شد و با نفـرين بـه          آگاهي يافتند، نرسس بزرگ   وقتي كه همگان بر اين امر       . آشكار مي شود  

 امـا   1241 بـه سـوگواري نشـست       براي شـاول   آرشاك و مسببان قتل روزهاي مديدي را همچون سموئيل        
ختـه،  آرشاك اظهار پشيماني نكرد و معترف نشد، بلكه بي شرمانه چشم بـه ارث و گنجهـاي مقتـول دو    

  . نام يافتزن او را نيز به ازدواج خويش در آورد و از او كودكي صاحب شد كه پاپ
او .  گناهي ناآگاهانه و غير مجاز مرتكب شد كه شـنوندگان ايـن خبـر بايـد بهراسـند                  اين پاراندزم 

ته هنگام تناول عشاء رباني     بدست كاهني بي لياقت و كاذب دارويي مرگ آور با داروي زندگي آميخ            
همچنـين  .  داد و با حسد بر بـانويي وي او را از زنـدگي محـروم سـاخت                 به المپيادا همسر اول آرشاك    

  . را گماشت 1242 را نيز بدست آرشاك بكشتن داد و به جاي او پدرش آنتيوكواغيناك
  

25  
  قتل تيريت

  
زماني كه شاپور از سوي ملل شمالي آسوده شد و از جنگ با آنان رهايي جـست، خـشم و غـضب                      

بـدين  .  بيان كرد كه آنهمه سال ماليات را نه به خود بلكه به قيصر مـي پرداخـت                 خويش را بر آرشاك   
خواست صلح همـراه بـا هـدايايي شايـسته گـسيل             محبوبش را براي در     و وارتان  جهت آرشاك، تيريت  

 بخاطر جنگهاي پيشين انتقـام بجويـد لـذا از پادشـاه مـا               اما شاپور چون مي خواست از يونانيان      . داشت
ولـي آرشـاك عللـي را بيـان كـرده نخواسـت       . آرشاك تقاضا كرد با تمامي سپاه ارمن نـزد وي بـرود           

  .چكي از پس شاپور فرستادعازم گردد بلكه هنگ كو” شخصا
 خشمگين شده از مقام و منزلتش محـروم سـاخت بعنـوان اينكـه ايـن امـر بـه            اما خودش بر تيريت   

 سالحدار پادشاه بواسطه برانگيختن واساك.  نفرت داشتدستور او انجام شده زيرا او نسبت به يونانيان    
لـذا پادشـاه آنهـا      .رش بر سر يك كنيزك آن را هر چه بيـشتر تحريـك مـي نمـود                  حس حسادت براد  

اما آنان نتوانـستند  . تقبيح كرد” را با سخنان خجالت آور و جريحه داركننده  شديدا   ) تيريت و وارتان  (
آرشاك بـدين   . شاپور رفتند جدا شده نزد    ) آرشاك(اين  بي احترامي و تحقير را تحمل كنند و لذا از             

جهت نسبت به آنان خشمناك گرديد و به همان واساك دستور داد آنان را با هنگ متعدد تعقيب كرده 
درنـگ نكـرد، اگـر چـه        ) ايـن فرمـان   (واساك در انجام    . هر جا كه به آنها برسد ايشان را بقتل برساند         

                                                           
١٢٤١ ‐ samvel) Samuel ( وsavugh) Saul(٣٥آيه  ، ١٥، باب ، كتاب اول سموئيل، كتاب مقدس) .گ.ا.(.  
١٢٤٢ ‐ ant’iok  



  ٢٣٨  

 را از تيريت شرور كه نرسس او را نفرين كـرده            بدين سان انتقام خون پاك گنل     . وارتان برادرش بود  
  .گرفته شد بود و نيز از وارتان كه توسط برادر تني اش بقتل رسيد ، 
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  1243شكست شاپور در تيگراناگرت
  

و مقابله كردند  رسيد، ساكنان شهر و سپاه محافظ شهر با او اما زماني كه شاپور به شهر تيگراناگرد    
 و فرماندار شهر بود، فرمان به بستن دروازه هاي شهر            كه پدر زن آرشاك     رهبر سيونيك  زيرا آنتيوك 

در برابر شاپور را داد و نه تنها مانع ورود او گرديد بلكه نمايندگاني نزد او نفرستاد و فرسـتادگان وي                     
 بسياري كـشته شـدند؛ سـپاه شـاپور بـا            جنگ سختي در گرفت و در طول آن پارسيان        . رفترا نيز نپذي  

آنگاه كه سپاه استراحت كـرد و در برابـر زحمـات متحمـل              .  بازگشت تحمل شكست دوباره به نصيبين    
 پـيش قـراول و      در صدد تصرف تيگرانـاگرد بـر آمـد امـا هنـگ هـاي              ) شاپور  (شده تقويت گرديد،    

 بدين طريق اقدامات بر عليـه يونانيـان       ) و چنين گفتند كه   ( برحذر داشتند    جاسوسان وي را از اين كار     
  :مختل مي شود و شاپور به پيش رفته نامه اي به اين مضمون نوشت

  
  نامه شاپور به تيگراناگرد

  
 و غيـر     كـه ديگـر در ميـان آريائيـان          شاهان مزديـسنان بـه اهـالي تيگرانـاگرد         از شاپور دالور شاه   
  .آريائيان ياد نخواهيد شد

 دالوران  من مايل بودم به تمام شهرهاي ميان راه از شما به بعد را بـا آرامـش  و اشـرافيت در خـور                       
 كه نخستين شهر هستيد در برابر من كـه مهـاجم نبـودم بلكـه بـه                  راناگردولي شما اهالي تيگ   . وارد شوم 

امـا در   . قصد مسافرت آمده ام، به مخالفت برخاستيد، بنابراين ديگران نيز از شما تاسي خواهند جست              
ن بـي   بازگشت با خشم خود چنان زياني به شما وارد خواهم كرد كه بار ديگر سرمشقي براي حيله گرا                 

  . »خرد شويد
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  احداث و ويراني آرشاكاوان و

  چگونگي تسخير آني
                                                           

. م.پ٧٠اين شـهر در دهـه       . باستاني تيگراناگرد  واليتي در حوالي شهر      ’t’ik’ranak’ert   يا تيگراناگرد  تيگراناگرت‐ ١٢٤٣
خرابه هاي آن در نزديكي روسـتايي فـارقين موجـود           .  بزرگ بنا نهاده شد و بنام خود او پايتخت پادشاهي او بود            توسط تيگران 

  .).گ.ا. (است



  ٢٣٩  

  
 دسـتگردي   در پـشت كـوه ماسـيس      .  با ادامه گستاخي هايش كاري ناخردانه مرتكـب شـد          آرشاك

ا اسكان يابند، قـانون  بصورت محل تجمع افراد گناهكار بنا نهاد؛ و فرمان داد كساني كه بتوانند در آنج    
بالفاصـله تمـامي جلگـه دريـاي پـر از انبـوه مردمـان گرديـد؛ زيـرا                   . جزا بر آنان بال اجرا خواهد بود      

مرتهنين و بدهكاران، نوكران و گناهكاران، دزدان و جانيان، فرار دهندگان زنان ديگران و ديگر افراد  
. بازجويي و دادگاهي براي آنان وجود نداشت      شبيه اينان مي گريختند و به اينجا پناهنده مي شدند، و            

ناخارارها چندين بار اعتراض كردند اما آرشاك به آنان گوش فرا نداد تا جايي كـه ايـشان بـه شـاپور                      
  گـسيل  مي گرديد يكـي از اسـپهبدان را بـا هنـگ ارمنـي             باز متوسل شدند و زماني كه شاپور از يونان       

 داشت تا در زماني مناسب آرشاك را دسـتگير كنـد امـا او از آنـان دوري جـست وبـه نـواحي قفقـاز                         
  .گريخت و با گرجيان هم پيمان گرديد

نج  و كليـه گـ     1244 را تـسخير كـرد      آمد و به كمك ناخارارها دژ آني        به ارمنستان  اما اسپهبد پارسي  
هاي درباري محفوظ در آنجا و نيز استخوان پادشاهان را به غنيمت گرفت كـه ايـن رفتـار نميـدانم بـه                       

) استخوان هـا (خواستار استرداد ” اما ناخارارها بعدا.  بود و يا براي سحر مشركان  منظور تحقير آرشاك  
از آنجا كه آنان در .  بود بخاك سپردند كه در دامنه كوه آراگاتس     1245شده آنان را در آبادي آغتسك     

 ماندند، زيرا چپاولگران آنها را به هم آميخته بودنـد، لـذا             تشخيص استخوان هاي مشركان و مومنان باز      
  .  ندانستندشايسته دفن در آرامگاه قديسان در شهر واغارشاباد

، دستگرد پادشاهي تاختنـد و مـردان و       1246 با گرد هم آيي بسوي آرشاكاوان      اما ناخارارهاي ارمني  
زنان بجز كودكان شيرخوار را هالك ساختند، زيرا هر يك از ايـشان نـسبت بـه نـوكر و يـا گناهكـار                        

ود  از آن واقعه آگاه گرديد اما نتوانست پيش از كشتار خـ            گرچه نرسس بزرگ  . خويش خشمناك بود  
 رسيد يعني زماني كه بچه هاي كشته شدگان را جـدا نمـوده مـي خواسـتند     را برساند بلكه در آخر كار    

 سـاخت و فرمـان داد       نرسس بزرگ آنـان را آزاد     . همچون بچه هاي دشمنان دور دست به اسارت ببرند        
بـزرگ  (آنـان پـس از      . ار تعيـين نماينـد    توسط زنبيل هايي به طويله حمل كنند؛ و برايشان غذا و پرست           

  . ناميده شد) زنبيل ها (1247به تشكيل يك آبادي همت گماشتند كه بدين مناسبت ورتك) شدن
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   و از بن ويران شدن آنتصرف تيگراناگرد

                                                           
 و تـدفين مجـدد       بعلت خيانت مهروژان    توسط پارسيان  ي نويسد كه تسخير آني    م) ٢٤ فصل   ٤كتاب   ( بوزاند  پاوستوس ‐ ١٢٤٤

  .).گ.ا. (استخوانهاي پادشاهان در آغتسك بوده است
١٢٤٥ ‐ aghtsk  
١٢٤٦ ‐ arshak’avan شهري در واليت گوگويت )k’ogovit’  (بزرگارمنستان واقع در استان آيرارات ) .گ.ا.(.  
١٢٤٧ ‐ vortkگ.ا. ( به معني تاك و زنبيل است در ارمني.(.  



  ٢٤٠  

  
 هم دروازه ها را بروي او بستند و بر باالي بارو رفتـه               آمد، باز  و اما زماني كه شاپور به تيگراناگرد      

از ما دور شو، شاپور، وگرنه با توسل به جنگ مصائب بيشتري از بار نخـست بـه تـو                    «: فرياد مي زدند  
اي ارمنيان دالور، كه خودتـان را د پـشت باروهـاي تيگرانـاگرد              « :اما او پاسخ گفت   . »خواهيم رسانيد 

 مـي جنگنـد؛ ايـن        درون تهديد مي كنيد، مردان دلير در دشت باز و محـل آزاد             زنداني كرده ايد و از    
بـا گفـتن ايـن سـخنان        . »زنان هستند كه با ترس از جنگي كه در پيش است خود را زنداني مـي كننـد                 

امي شـما را بـه      اگر با جنگيدن شما اين شهر را تصرف كنم، تم         «:  گفت خطاب به سربازان اسير يوناني    
 فرمان داد برگرد شهر بچرخند و افراد        ، اما به سپاهيان پارسي    »همراه خانواده هايتان آزاد خواهم نمود     

  .مستقر روي بارو ها را با نيزه هدف قرار دهند
نـار آنهـا قـرار       را در ك   1248 به باروها نزديك شده با نيرويي زياد وسـايلي بنـام خـرك             اما يونانيان 

اين يك دستگاه چرخدار است كه آن را سه نفر مي رانند و مي برند؛ در پايين آنها تبر و تيـشه                   . دارند
هاي دو لبه و پتك هاي لب تيز براي حفر پي ها وجود دارد ، بدين وسيله ديوارهاي ضـخيم و محكـم                       

ان سـاختند و بـر دروازه و تمـام جهـات آتـش               هايكازيـان را از بـن كنـده ويـر          بنا شده توسط تيگران   
نيروهـاي مـا متحمـل زخـم و جراحـات گرديـده دچـار               . افروختند و سنگ و تبر و نيزه جاري كردند        

 از آغشتن شمشيرهاي بسيار مهلك خود بـه خـون           تمام سپاه داخل شد و دست پارسيان      . آشفتگي شدند 
 ، ساختمان هـاي چـوبي را        اما دست يوناني  .  كشتگان گرديد  خسته نمي شد بطوريكه پي ها پر از خون        

 شد و اما براي     شاپور بازماندگان كشتار را به اسارت گرفته راهي سرزمين پارس         . طعمه حريق مي كرد   
 را از وجـود فرزنـدان        قاصداني فرستاده فرمان داد تـا خانـدان سـيوني          هنگ هاي موجود در ارمنستان    

  .} 166{محروم سازند
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   در برابر ناخاراهايشجنگ آرشاك
   بعنوان گروگان به بيزانسو عزيمت پاپ

  
 بازگشت، به مـصداق     بر عليه شاپور شورش كردند و آرامش به يونانيان        ) شمالي( هم همان ملل     باز

تالفي مي كنند، آرامش اينان در شورش آنان و شـورش آنـان در آرامـش اينـان                  ” اين سخن كه متناوبا   
در دژي موســوم بــه } 167{زيــرا والنتيــانوس. اســت، بطــوري كــه پايــان يكــي آغــاز ديگــري اســت

 مـي افتـد كـه جنگـي         1250 بيمار شده جان مي سپارد و حكومت بدسـت بـرادرش والـس             1249برگيتيون
                                                           

  .).گ.ا. (مي باشد” خر“ به معني esh را بكار مي برد كه eshk واژه  خورني‐ ١٢٤٨
١٢٤٩ ‐ bergit’ion   
  .).گ.ا(vaghes .    ارمني‐ ١٢٥٠



  ٢٤١  

 ها انجام داده پيروز مي شود و باز مي گردد آنگاه بي درنگ سپاهي براي كمك                 موفقيت آميز با هون   
  . مي فرستد و ارمنستانبه شاپور به ميانرودان

ليلي نيز از نزديكانش گرد مـي آورد و بـه انتقـام دسـتگرد                سپاه ق   همراه هنگ گرجي   اما آرشاك 
 پـسر  1251آنـان نيـز متحـد شـده بـه رهبـري نرسـه       . آرشاكاوان جنگ را با ناخارارهايش آغاز مي كنـد  

جنگ سختي روي مي دهد و از هر  دو جناح افراد بـسياري جـان   .  به مصاف آرشاك مي روند  كامسار
وقتي كـه اينـان     . مرد در برابر مرد قرا مي گيرد بگونه اي كه هيچيك مايل به شكست نبود              مي بازند؛   

در اين هنگام آرشـاك بـا مـشاهده دشـمني شـاپور و              . مشغول نبرد بودند، سپاهيان قيصر فرا مي رسند       
 نـزد نرسـس    و ناخارارهايش، خود در حالي كه از طرف همگان رانده شده بود به كرات مرداني             والس
 فرستاده به التماس مي پردازد وقول مي دهد از تمام اعمال خالف دوري كند و به راي او عمل                    بزرگ

نمود با خرقه و خاكستر توبه كند، تنها مشروط بر اينكه او بيايد و آرامش را برقرار و خود را ازدست                 
ز جانب ناخارارها نيز در همين مورد اغلب تقاضايي ارائه مي شـد، بـدين   ا.  نيرومند نجات دهد يونانيان

ترتيب سـكوباها شـورايي تـشكيل داده بـا التمـاس از او خـوهش مـي كردنـد كـه نـسبت بـه نـابودي                            
  .بي تفاوت نباشد) كشورش(

 زيرا هم پادشاه و  موافقت نموده مي آيد و ميان آنان صلح برقرار مي كنداز اين رو نرسس بزرگ
 شـوهر   ماميكنيان و واهان1253 ها رهبر آرزروني 1252هم ناخارارها به او گوش فرا دادند بجز مهروژان

ا كليـه   امـ . خواهرش كه به اندرزهاي او گوش فرا نداده سر به شورش نهادند و بـه نـزد شـاپور رفتنـد                    
ناخارارهاي ديگر پيمان بستند كه پادشاه از آن پس با عـدالت رفتـار كنـد و خودشـان وفادارانـه بـه او        

 نيز رفت تـا     اما نرسس بزرگ نزد سپاهيان يونان     . برقرار شد ) ميان آنان (بدين سان پيمان    . خدمت كنند 
 پسر  دارند و همراه آن با گروگان گيري پاپ    به كشورمان خسارتي وارد نكنند بلكه مالياتها را دريافت        

اسپهبد بزرگـوار و شـريف موافقـت نمـود و بـه       1254تئودوس.  گردند و فرزندان ناخاراها بازآرشاك
بـا خـود   همراه گروگان ها نزد قيصر بازگشت و نرسس بزرگ را با نامه آرشاك كه به شرح زير است        

  :برد
  
  
   به والسنامه آرشاك

                                                           
١٢٥١ ‐ nerseh  
١٢٥٢ ‐ mehruzhan  
١٢٥٣ ‐ ardsruni   
١٢٥٤ ‐ teodos   



  ٢٤٢  

 بـه تـو سـرورمان، حـاكم         1255 بزرگ و كليه ناخارارهاي ملـت آراميـان         پادشاه ارمنستان  آرشاك«
  .  درود مي فرستند1256 و به فرزندت گراتيانوس اگوستوسمطلق والس

بگذار آن حاكم مطلق چنين فكر نكند كه ما در اثر نفرت به شما اهانت كرديم و يا ما را نيرومنـد                      
 فرستاديم؛ با آگاهي از اينكه شورش بزرگي ميان شـما حـادث             پنداشتند هنگ تازنده به سرزمين يونان     

 در اثـر تـرس او را بـا هنـگ كـوچكي كمـك          شده هيچكس ما را از دست شاپور نجات نخواهـد داد،          
، با او نيامدم و به شما وفادار ماندم و بدين جهت او كشورمان را ويران كرد كرديم؛ اما خودم آرشاك

اينـك بـا اعتقـاد بـه ايـن      . و حتي گورهاي پدرهايمان را نيز ويران نمود و استخوان ها را بيرون كشيد  
  .»را نسبت به ما مستحكم بداريد و ما وفادارانه به شما خدمت خواهيم كردحقايق، عالقه پيشين خود 

فرمان داد او “  رغبت نشان داد، بلكه صراحتا نه نامه را خواند و نه به ديدير نرسس بزرگ      اما والس 
  .را تبعيد كنند و تمام گروگان ها را از دم تيغ بگذرانند
30  

   و رانده شدن او بهس بزرگتبعيد نرس
  جزيره غير مسكون، و اينكه آنان چگونه

  از مواهب آسماني تغذيه مي شدند
  

هنگامي كه از طرف دربـار      .  بود 1257 خداستيز  در گرو ماكدون   در اين زمان مقر سكوبايي بيزانس     
 بعنوان كسي كه يكبار قيصر را فريب داده و نسبت به او پيمان شكني كرده   فرمان تبعيد نرسس بزرگ   

اگر به فرقه مـا بپيونـدي،       «:  نزد او آمده گفتند    1258دريافت شد، چند تن بدعت گذار از فرقه آريوس        
نـد  وقتـي كـه سـوار كـشتي بود        . او موافقت نكرد و تبعيد شـد      . پدرمان ماكدون ترا نجات خواهد داد     

ملوانان بـه دريـانوردي بـا       . بادهاي شديد زمستاني كشتي را به طرف جزيره نا آبادي راند و غرق كرد             
اما به عنايت   . قايق اطمينان نداشتند لذا مردد در آنجا ماندند و با ريشه درختان جنگل تغذيه مي كردند               

 و تمام   پاپ. ل مي اندخت  خداوندي هشت ماه توسط ماهياني تغذيه شدند كه دريا آنها را زنده به ساح             
  . نمود  و ماكدون آنان را آزاد1259گروگان ها تعهد كردند
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   وكشته شدن ناخارارها بدست آرشاك
                                                           

  .).گ.ا. ( منظور ارمنيان است‐ ١٢٥٥
١٢٥٦ ‐ gratianusگ.ا. ( و برادر زاده والس٣٦٧‐٣٨٣ در سالهاي   امپراتور روم.(.  
  .).گ.ا. ( يعني ستيزنده با روح القدس را بكار مي برد’hogemart واژه  خورني‐ ١٢٥٧
١٢٥٨ ‐ Arios .آريوس) Arius (  كشيش)رافضي مشهور و پايه گـذار فرقـه آريائيـسم         .) م٣٣٦. ف ٢٥٦ حدود   اسكندريه. و .

  .).گ.ا(
  .).گ.ا. ( است منظور پذيرفتن پيشنهاد ماكدون‐ ١٢٥٩



  ٢٤٣  

  در باره رفتار سكوبا خاد
  

 با ناخارارها بـسته بـود سـرباز زد و            از تمام پيمان هايي كه     زماني كه نرسس در تبعيد بود، آرشاك      
او بسياري از ناخارارهـا را بقتـل رسـاند بـويژه نـسل              . در صدد انتقام بخاطر دستگرد آرشاكاوان برآمد      

 1261)تانوسـ  ( و شـهر يروانداشـاد  1260 ها را نابود ساخت در حاليكه چشم به دژ آرتـاگرس      كامساراكان
آنان را بعنوان خويشاوندان خود و براي احتـرام و بزرگداشـت نـزد              . آنان دوخته بود  } 168{پايتخت

 دعوت كرد و فرمان داد مردان، زنان و بچه ها را يكبـاره بـه هـالك                  خويش به قصر متروك آرماوير    
 اشـكاني ) نـژاد ( كـه زنـي از        پـسر آرشـاوير    1262هيچيك از آنان نجات نيافت بجز اسپاندارات      . رسانند

  به سرزمين موروثي او در نواحي تارون1263داشت و به عنوان اعتراض و ناخوشنودي از عمويش نرسه
اما وقتـي  . زمان كشتار آنان در آنجا نبود رفت و در آنجا اسكان گزيد؛ بدين جهت نيز در           و هاشتيانك 

 و تمـام اهـل      1265ن و گـازاو   1264دريافت كرد، همراه پسرانش شـاوارش     ) كشتار قوم خود را   (كه خبر   
  . گريختخانواده به يونان

ــزرگ  ــا نرســس ب ــا ام ــه يون ــيش از عزيمــت ب ــد  خــادن پ ــه ســكوبائي باگروان  و 1266 شــماس را ب
اين خاد .  تقديس نموده سرپرستي كليه امور كشومان را تا زمان بازگشتش به او سپرد            1267آرشارونيك

انبارهايش نيز به نحـوي شـگفت       . در همه امور شبيه نرسس بزرگ بود بويژه در دستگيري از بيچارگان           
 گرديده بودند؛ و در تقبيح پادشاه نيز سخت گير،    1269 و اليشع  1268آور همچون چشمه وافر مانند الياس     

شيطان به هيچ وجه در نفوذ بر او موفق نگرديد، جز يك مورد و آن اينكـه او                  . مخوف و بي باك بود    
كساني كـه او تقبـيح و مالمـت مـي           از نظر پوشاك تجمل پرست و نيز اسب دوست بود و بدين جهت              

بدين سبب او از پوشاك هاي فاخر چـشم پوشـيد و            . وي را سرزنش و استهزا مي كردند      ” كرد، متقابال 
  .خرقه بافته شده از مو به تن كرد و تا روز مرگش تنها سوار االغ مي شد

  
                                                           

١٢٦٠ ‐ art’agers  
١٢٦١ ‐ vostan  
١٢٦٢ ‐ e’sp’andarat’  بصورت    اشكاني ر پهلوي  نامي د spandasat     و در اوستا spe’ntodata) spanta =  مقـدس

  .).گ.ا. (است” خداداد“مي باشد و به معني ) داده= dataو 
  .).گ.ا. (” نرسي“ يا ‐ ١٢٦٣
١٢٦٤ ‐ shavarsh . از نام ايرانيshavarsh در زند ،syavarshanدر پهلوي  siyavakhsh) .گ.ا .(.  
١٢٦٥ ‐ gazavon  
١٢٦٦ ‐ bagrevandگ.ا. ( باستان، معادل آالشگرد امروزي ارمنستان واليت ششم استان آيرارات.(.  
١٢٦٧ ‐ arsharunik     دژ .  واقـع بـود    در شمال كاغزوان   باستان در ساحل چپ ارس        ارمنستان  واليت پنجم از استان آيرارات

  .).گ.ا. (در آنجا واقع بود) Kersاكنون كرس  (معروف آرتاگرس
١٢٦٨ ‐ Eliasارمني ،  yeghiaگ.ا. ( انگليسي يا ايلياد، الياس .(.  
  .).گ.ا. (Elishaنگليسي ، اyeghishe  ارمني‐ ١٢٦٩



  ٢٤٤  
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   مي خواست خاداينكه چگونه آرشاك

   براي به رخ كشيدن تقصيرهايشخوش سعادت را
  تنبيه و سنگساركند

  
 را نابود ساخت فرمان داد پيكرهايشان را بر روي زمين بكـشند    قوم كامساراكان  زماني كه آرشاك  

و بدون بخاك سپاري به دور افكنند تا طعمه سگها شوند، اما خود بخاطر كـسب ايـن پيـروزي بـزرگ                      
.  انبـار كننـد    وزي را بشادماني گذراند و فرمان داد تا آذوقه هاي آنان را برگيرند و در آرماوير               چند ر 

 را كندند و گشودند و با ارابه هاي متعلق به آبـادي    دو چاه بسيار ژرف و پهن آنان در روستاي نخجوان         
نهاي انساني كـه در نزديـك چـاه ريختـه شـده و طعمـه       ارابه چيان با مشاهده استخوا. آنان حمل كردند 

درندگان گرديده بود پرسيدند و آگاه شدند كه استخوان هاي سرورانشان اسـت؛ آنهـا در ارابـه جمـع                    
آرشاك بر اين امر اگاهي جست و فرمـان داد          . كردند با ني پوشاندند و در همان چاهها بخاك سپردند         

  .دار بياويزندتا ارابه چيان را روي همان چاهها به 
 فرمان داد   آرشاك.  كه شاهد اولين رويداد نبود اين بار رسيد و شروع به سرزنش پادشاه نمود              خاد

او را كتك زده سنگسار كردند و از آنجا كـه دختـران او بـرادر شـوهراني از خانـدان هـاي ناخـاراي                         
 داشتند، شمشير هـايش را در آورده كتـك زننـدگان را نيمـه     بزرگ، از نسل دالور و نيرومند آپاهوني 

آرشـاك بـه مخالفـت بـر نخاسـت و      . جان كردند و خاد را از دستشان رهانيده به واليت خويش بردنـد     
  . پنهان شد تا تمام ناخاراها تحريك نشوند
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   بزرگ و در باره شوراي تشكيل شدهپادشاهي تئودوس
  طر منكران وجود روح القدس بخا

  
 آتش گرفت و بـه      1270 دوزخ جاوداني را در همين جا پذيرا شده در آدريانوپلس          و اما قيصر والس   

او بتكـده هـايي را      .  رسـيد  اورنگ حكومت به تئودوس   . جهنم واصل شد و بسزاي نيات بد خود رسيد        
 در   و آفروديتـه   آفتاب، آرتميس ) بتكده هاي (بسته بود، يعني    كه كستانديانوس مقدس تنها در آنها را        

نيز پرستشگاه دمشق را ويران نمود و تبديل به كليسا كـرد؛ بـه همـين                .  از بيخ و بن ويران كرد      بيزانس
  . زرگ ليبانوسساختمان هاي سه سنگي مشهور و ب} 169{ترتيب پرستشگاه شهر هليوپليس

                                                           
١٢٧٠ ‐ adrianup’olis       بنا شـده و    ) ١١٧‐١٣٨ ( قيصر روم  توسط آدريانوس .  شهري است در بخش اروپايي تركيه امروزي

  .).گ.ا. (بنام خود او نامگذاري گرديده است
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 گردانـد و    او همه پدران مقدس را كه بعلت ايمان راستين خويش به معادن تبعيـد شـده بودنـد بـاز                   
 آورد و او را نيـك گرامـي داشـت تـا ايمـان       را نيز در جمع آنان بـه نـزدش در بيـزانس    نرسس بزرگ 

شرور ثابت شود، زيرا او از روح القدس بعنوان       } 170{ هاي ماكدون  راستين وي نسبت به ناسزا گويي     
خداوند پيروي نمي كرد و حتي پدر و فرزند را قابل پرستش و ستايش نمي شمرد بلكه آنرا با طبيعـت                     

و . پروردگار بيگانه، اكتسابي، بنده و كارگزار دانسته و يك شخصيت بلكه تصوري بيش نمي پنداشت              
ــاريوس روم1271ســيوسداما ــسطنطنيه1272، نكت ــه، 1274، مليتــوس اســكندريه1273، تيموتئــوس ق  انطاكي

 1277، گريگوريــوس نازيــانزي قيــصريه1276 نيــسا، باگالســيوس گريگــوريس اورشــليم1275گوريلــوس
صد و پنجاه پدر روحاني در شهر پادشاه نشين بيزانس          ”  و ساير سكوبا ها، جمعا      قونيه 1278آمفيلوسيوس

  .گرد هم آمده ماكدون و كليه منكران روح القدس را طرد و نفرين كردند
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   نگشت با بي ميلي نزد شاپور رفت و بازاينكه آرشاك

  
 خويـشاوند    را كه با آرشـاك     1279 بنام آالناوزان   هم از جنگ فارغ شده شخصي پهلويك       شاپور باز 

آرشـاك از او دوري جـست زيـرا بـسياري از            . بود با هنگي نيرومند به سـوي آرشـاك گـسيل داشـت            
ادشاه آرشاك دست به سوي آالناوزان دراز كرده به ميل خويش نزد شاپور مـي  ناخارارها با نفرت از پ  

رفتند و از طرف او مورد تقدير قرار مي گرفتند و به كشور ما باز مي گـشتند، بـه او كمـك و يـاري                          
تـو   “ فرسـتاد مبنـي بـر اينكـه    آرشاك با ترديد از اين امر، پيغامي براي فرمانـده سـپاه پارسـي        . ندادند

همخون و خويشاوند من هستي، چرا با چنين شدت مرا تحت فشار قرار مي دهي؟ مي دانم كه تو علي                    
لشكر كشيده اي زيرا نمي توانستي با فرمان شاپور براي حمله به خويشانت يعني من              ) برمن(رغم ميلت   

ت كوتاهي را كمي سست تر كن تا من خويشاوندت بتوانم مد) فشار و تعقيب را(مخالفت كني اكنون 
 بـروم و امـا تـو كـشور مـا را تـصرف             در محلي پنهان شوم و نفسي تازه كرده بتوانم به كـشور يونـان             

  .”خواهي كرد و نعمات عظيم از من بعنوان خويشاوند صميمي خواهي يافت

                                                           
١٢٧١ ‐ damasios) Damasus(  
١٢٧٢ ‐ nek’t’arios) Nectar(  
١٢٧٣ ‐ t’imoteos) Timothy(  
١٢٧٤ ‐ melit’os) Melitius(  
  )k’yurghos) Cyril  در ارمني‐ ١٢٧٥
١٢٧٦ ‐ Geghasios) Gelasius(  
١٢٧٧ ‐ Nadziandzi‐Grigorios) Gregory of Nazianz(  
١٢٧٨ ‐ ampyuloksios) Amphilocius of Iconium(   
١٢٧٩ ‐ alanaozan  



  ٢٤٦  

 هاي خويشاوند بـا مـا كـه از نظـر آيـين و               اگر تو به كامساراكان   «:  به او چنين پاسخ داد     آالناوزان
كيش خويشاوندان نزديك تر از من به تو بودند و در همان كشور سكني داشتند، امان ندادي، چگونـه                   
مي تواني اميدوار باشي كه من بتو امان دهم كه چه از نظر آيين و چه اقامتگـاه از تـو دورم و بـر چـه                      

معلوم نيست به آن برسم و از نعمت هـاي پادشـاه خـود چـشم پوشـي                  اساسي دل به نعمات تو ببندم كه        
  .”كنم

تحت .  در تنگناي شديد قرار گرفت و بر خالف ميلش نزد شاپور رفت و زنداني شد     سپس آرشاك 
زرگـان   مي نويسد كه به قصر بياد و شاپور فرمـان مـي دهـد كـه كليـه ب                   زور و اجبار به زنش پاراندزم     

  .همراه پاراندزم بيايند
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  در باره مصيبت هايي كه شاپور براي ارمنستان

  موجب شد و چگونگي مرگ آرشاك
  

بث شـده   متـش  به شاپور پادشـاه پارسـيان   كه پيش از آرشاك  آن دسته از شاهزادگان اشراف ارمني     
بودند زماني كه آگاهي يافتند زنانشان را نيز همانند همسران شاهزادگان وفادار به آرشاك فرا خوانده                

 رفته و هنگ كوچكي مامور اين امر گرديده، متحد شدند و آنـان              است، نيز وقتي ديدند كه آالناوزان     
 نيـز بنـا بـه نـداي شـوهرش      ملكه پارانـدزم .  گريختندرا تعقيب كردند و با زنان و فرزندانشان به يونان         

 فرسـتاد و   مستقر شد، او پيغامي براي فرزندش پاپنرفت بلكه با گنج هايش در استحكامات آرتاگرس 
شـاك را بـا زنجيرهـاي       شاپور بدين سـبب برآشـفت پاهـاي آر        . اميد داشت از دست شاپور رهايي يابد      

  فرستاد و سـپاهي گـران بدسـت مهـروژان          1280واقع در خوژاستان  } 171{آهنين بست و به دژ آنهوش     
 گـسيل   د و به سرزمين ما ارمنستان      را انكار كرده بودند گردآور      كه مسيح   ماميكنيان  و واهان  آرزروني

و اگر چه به سبب استحكام و غير قابل دسـتيابي           . آنان آمده و دژ آرتاگرس را محاصره كردند       . داشت
دژ كاري نمي توانستند از پيش ببرند، اما از آنجا كه خـشم خداونـد متوجـه آرشـاك بـود، مـردان دژ                        

آنان و بانو پاراندزم را به اسارت       . خود و بدون مقاومت تسليم شدند     منتظر خبر پاپ نشدند بلكه با ميل        
  . بردند و در آنجا بر باالي ديرك ارابه بردند و بقتل رساندندكشيده همراه گنج هايش به آسورستان

 ندر همان زمان از پادشاه شاپور فرماني رسيد كه استحكامات كليه شهرها را ويران كـرده يهوديـا                 
 مـي   1281را به اسارت بكشند و بياورند؛ همچنين يهودياني را كه با آيـين يهـودي در شـهر وانِ توسـپ                    

                                                           
١٢٨٠ ‐ khuzhastan) گ.ا). (خوزستان.(.  
١٢٨١ ‐ t’osp  پايتخـت حكومـت آراراتيـان    ) وان فعلـي (وم از استان واسپوراگان، اين نام را براي قلمرو شهر توشـپا     واليت د

  .).گ.ا. (بكار مي بردند) اورارتو(
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 1282شـاپور اينـان را در آسـپاهان   .  بـه اسـارت آورده بـود    در زمان تيگران رشتونيزيستند و بارزاپران  
 را كه پادشاه تيگـران ايـشان را آورده           و واغارشاباد  مچنين يهوديان ساكن در آرتاشاد    ه. مستقر ساخت 

 كاهن 1283 ايمان آورده بودند، به اسارت بردند؛ زويتا  به مسيح   مقدس و تيرداد   بود و در زمان گريگور    
 نزد شاپور رفتند و در باره زويتا به سـخن چينـي              و واهان  آنگاه مهروژان .  نيز همراه آنان بود    آرتاشس

پرداختند مبني بر اينكه او بدين منظور همراه اسيران آمده تا آنان را معتقد به سخت كوشي در حفـظ                    
نجه زويتا داد تا ايمان به مسيحيت را رها سـازد و او موافقـت               لذا شاپور فرمان به شك    . آيين مسيح سازد  

پـس از سـي     } 172{ل با آگاهي از تمامي اين باليا  و مصايب همچون شـاو            آرشاك. نكرد و كشته شد   
  .1284سال پادشاهي به زندگيش پايان داد
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   و بر ما روا ساختباليايي كه مهروژان
   بر ارمنستانپادشاهي پاپ

  
 كـرد و     سپاهي گـران گـرد آورد و راهـي ارمنـستان            توسط مهروژان  شاپور پس از مرگ آرشاك    

 و همچنين فرمان هايي صـادر        را به ازدواج وي در آورد      خواهرش هرمزدخت . كشورمان را بدو سپرد   
پادشاهي ). به او اعطا مي كرد (نمود كه بر اساس آنها روستاها و دستگرهاي بسياري در سرزمين پارس       

ارمن را به او قول داد تنها به اين شرط كه شاهزادگان و اشراف را به اطاعت خـود و كـشورمان را بـه                         
آمد و فرمان داد زنان بسياري از آنان را در دژهـاي گونـاگون              او پذيرفت و    . آيين مزديستي در آورد   

او در صـدد اخـتالل در كليـه نظـام هـاي             . نگهدارند بدين اميد كه شوهرانشان از ديـن خـود برگردنـد           
هـر كتـابي را كـه       .  نمود مسيحي بود و سكوباها و كشيشان را به علت مالياتشان دستگير و راهي پارس             

 فرا گيرند و كسي اقـدام        نياموزند بكله پارسي   مي زد و فرمان مي داد تا كتابت يوناني        مي يافت آتش    
و آنهم به ايـن دليـل كـه ارمنيـان هيچگونـه آشـنايي و                . به سخن گفتن و يا ترجمه به زبان يوناني نكند         

شند ليكن هدف او توقف تعاليم مسيحيت بود زيرا ارمنيـان در             نداشته با  مناسبات دوستانه اي با يونانيان    
  .  آن زمان صاحب خط و كتابت نبودند و مراسم كليسايي به زبان يوناني صورت مي گرفت

 روا داشته شد بود و نيز به مرگ          از تمام اين باليايي كه بر ارمنستان       اينك وقتي كه نرسس بزرگ    
 پـاپ ) تئـودوس . ( ملتمس شد و از او طلب ياري نمـود         برحاكم مطلق تئودوس     آگاهي يافت،    آرشاك

. پسر آرشاك را به تخت پادشاهي نشانده سپاهي گران تحت اختيار سپهساالر ترنتيانوس شجاع قرار داد  
ود همداستان نمود چه آنانكه خواهان حكومت پـاپ         و نرسس بزرگ تمام شاهزادگان واشراف را با خ        

                                                           
١٢٨٢ ‐ asp’ahan   
١٢٨٣ ‐ ze’vita  
١٢٨٤ ‐ savugh)  انگليسيSaulگ.ا).  (٤، آيه ٣١، باب ، كتاب اول سموئيل، كتاب مقدس.(.  



  ٢٤٨  

.  گامساركان را با اتحاد آنان، پاپ را به سرزمين مان آورد     بودند و چه مخالفين را، همچنين اسپاندارات      
حت تعقيب  او را ت  .  شرارت پيشه را بر تخت شاهي ارمنستان مي يابند         آنان وقتي كه مي رسند مهروژان     

اما مهروژان به نگهبانان دژ فرمان مي دهـد زنـان   .  پس مي گيرندقرار داده كشورمان را از دست او باز    
شاهزادگان  را از باروهاي دژها بياويزند تا بميرند و اجسادشان را بر دار باقي گذارده تا متالشـي شـده                  

  .و بريزند و خوراك پرندگان گردند
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   شرير و هالكت مهروژان1285رد بزرگ دزيراودر باره نب
 ياري بسيار داد؛ لذا      در كشور خراسان به شاپور آگاهي داد كه توئودوس چگونه به پاپ            مهروژان

بـدين سـان، پـاپ و    .  برودرمنستان فرمان داد همراه مهروژان براي جنگ به ا شاپور به تمام سپاه پارس    
 1286 خبر مي دهند كه شاپور فرمان به جنگ به تمام سپاهيانش بجز سـپاه دربـار                 ترنتيانوس به تئودوس  
 فرمـان داد بـه كمـك پـاپ          1287 به كنت بـزرگ آده     آنگاه تئودوس اگوستوس  . در برابر ما داده است    

 حتي پاسداران پياده شهرها را نيز كه درفش هاي ابريشمي منقش به نشان اژدها     يه سپاه يونان  برود و كل  
  .با خود حمل مي كردند، فراموش نكنند

جوانـان دليـر اشـراف و       .  روي داد و طرفين به يكديگر نزديـك شـدند          نبرد در دشتي بنام دزيراو    
 اسبد پـسر     با ميل خود دالورانه وارد صحنه شدند در حاليكه توسط سپهساالر سمبات            شاهزادگان ارمني 

 بيرون آمدنـد  آنان نيز از صفوف پارسيان افراد.  بود رهبري مي شدند كه از نسل باگراتونيانباگارات
هنگامي كـه جوانـان     . به اين سو يا آن سو حركت مي كردند و پراكنده مي شدند            و در ميان دو جبهه      

 مي گشتند، جوانان ما بي درنگ از پس آنان مي رسند و همچون توفان كـه بـرگ درختـان                      باز پارسي
 پيكـر سـرد آنهـا را        جنگل را مي ريزد با نيزه هايشان آنان را به سرعت از اسبشان به زير مي اندازند و                 

وقتي كه پارسيان افراد مـا را       . نقش بر زمين مي سازند، زيرا ايشان توان ورود به صفوفشان را نداشتند            
 مي شدند كه در پـس سـپرها پـشتيباني مـي شـدند و همچـون                  پس مي راندند اينان وارد جبهه يونانيان      

 فرمانده سپاه پياده، بـدين      1288زيرا گورگونوس . دشهري مستحكم هيچگونه آسيبي دريافت نمي كردن      
  .  را همچون بارو با سپر محافظت نمودگونه جبهه پاپ

 با سالحهاي زرين و سيمين مسلح بودند و اسبانشان نيز همانگونـه آراسـته         از آنجا كه سپاهيان يونان    
نان با زره هاي چرمي و زنجيره هـا لبـاس هـايي چـون     بودند، لذا آنان همانند بارو بودند و بسياري از آ        

                                                           
١٢٨٥ ‐ dzirav         در نزديكـي رودخانـه آرازانـي و كـوه          ( قديم    ارمنستان  دشتي است واقع در واليت باگرواند از استان آيرارات
  .).گ.ا. (در اينجا رخ داد و به پيروزي سپاه ارمن انجاميد. م٣٧١جنگ در سال ) نپات
  ’dranik سپاه دربار يا ‐ ١٢٨٦
١٢٨٧ ‐ adde  
١٢٨٨ ‐ gorgonos  



  ٢٤٩  

سنگهاي سخت بتن داشته گيسوان صاف بر روي آنها همچون نشانهايي ويژه مانند برگ هـاي درختـان                  
كه در اثر باد متورم شده دهانـشان را  ) نقش بسته بر درفش ها(پر برگ در اهتزاز بودند و اما اژدهايان    

 كرده بودند به هيچ چيز نمي توانم تشبيه نمايم بجز يك كوه الماس كـه بطـرف                  بگونه اي ترسناك باز   
، زيرا اينان نيـز همچـون رودي نيرومنـد          دريا سرازير است يعني تمامي جبهه يونان بطرف سپاه پارسي         

ي بودند كه به يك سو جاري بود و زره هاي تن آنان براسـتي رنـگ آب را در  فكـر انـسان مجـسم مـ               
  . ساخت

 رفت و دستانش را بسوي آسـمان        1289 همه اينها را ديد، بر باالي كوه نپات        آنگاه كه نرسس بزرگ   
دست به نيايش بر داشـت تـا        } 174 مقدم پيغمبران  دراز كرد و بدون اينكه پايين بياورد همچون موسي        

  . تن به شكست داد1290دومين عماليق
ا وقتي كه آفتاب رو در روي سپاهيان ما طلوع كرد بازتاب سپرهاي مسين گويي از ابري بزرگ                  ام

 كـه نيـك زره      افراد متعلق به شاهزادگان واشراف ارمنـي      ) از اين جبهه  (بر كوهها درخشيدن گرفت و      
 تنها از ظـاهر آنهـا بـه    پوشيده بودند همچون پرُتوان درخشان چنان بيرون مي جهيدند كه هنگ پارسي     

نمـي  ) از روبـرو  (اما هنگ ما نيز كمي در هراس بود زيرا بعلت آفتاب طلـوع كـرده                . هراس مي افتاد  
اما زماني كه با يكديگر درگير شدند، ابري سايه انـداخت و از جانـب مـا                 . توانست به روبرو نگاه كند    

 بـا گـروه    كامساراكاندر گرماگرم نبرد، اسپاندارات. وزيدن گرفت  بادي شديد بر عليه هنگ پارسيان     
 دلير در ميان آنان بود و در مركز جبهه استوار     1292 هاي  پادشاه غك  1291بزرگي رويارو شد كه شرگير    

وه را شـكافت و آن دليـر را         اسپاندارات دسـت بـه حملـه زد و گـر          . ايستاده و فرمانده هنگ مياني بود     
 و  و بـدين سـان سـپاهيان يونـاني        . همچون يك صاعقه زده بر زمين غلتاند و گروه را به گريز واداشت            

ارمني بطور كلي با برخورداري از نيروي ملكوتي، سرتاسر دشت را مملو از اجساد دشـمنان كردنـد و                   
 كـه بدسـت      پادشـاه آلبانيـا    1293ت به تعقيب زدند اورنـاير     بازماندگان را وادار به گريز نموده سپس دس       

  . زخمي برداشته و از نبرد بيرون كشيده شده بود همراه اينان بود ماميكنيان پسر واساكموشغ
 راه فراريـان بـسرعت دور شـود و سـمبات     شرير بعلت زخمي شدن اسبش نتوانست هماما مهروژان 

سپهساالر ارمن، بي درنگ به او رسيد و سپاهيان همراه او را نابود ساخت و آن عاجز را در كنار نيـزار                      
ين علت  او را نجات خواهد داد، بد دستگير نمود، با اين انديشه كه شايد نرسس بزرگ       1294گوگايويت

سپاه را همراهش نبرد بلكه براي نيستي آن مرد شرير در همان محل ها، چادر نشيناني مي يابد كه آتش           
                                                           

١٢٨٩ ‐ ne’p’at’  
پس عمـاليق آمـده در رفيـديم بـا          “: ٨، سفر خروج، باب هفدهم آيه       كتاب مقدس ) amaghek’) Amalek  ارمني ‐ ١٢٩٠

  .).گ.ا. (” جنگ كردنداسراييل
١٢٩١ ‐ Shergirگ.ا. ( به معني شيرگير.(.  
  .).گ.ا. ( گزليان’Ghek ها  غك‐ ١٢٩٢
١٢٩٣ ‐ u’rnayr  
١٢٩٤ ‐gogayovit’  



  ٢٥٠  

او با گرم كردن سيخ دو حلقـه گـرد ماننـد افـسر              . افروخته بودند تا با سيخ آهنين گوشت كباب كنند        
 بـودي بـر ارمنيـان       مهروژان تو را افسر مـي دهـم زيـرا مايـل           « : ساخت و آنرا سرخ كرده گــــــفت     

سـرخ  ) سـيخ (و ” پادشاهي كني و اين دين من اسبد است تا به رسم حكومت پدرانم افسر بر سرت نهـم               
پس از آن كشور    . شده همچون آتش را بر سر مهروژان نهاد و بدين سان آن شيطان به درك واصل شد                

  . آرامش يافتبا به تصرف در آمدن توسط پاپ
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   چگونه به نرسس قديساينكه پاپ

  داروي مرگ آور داده او را از زندگي محروم كرد
  

 و  ميـان پادشـاه پـاپ   آنگاه كه نبردا پايان يافت و كشور در آرامش قرار گرفـت، نرسـس بـزرگ            
اعمالـشان مطـابق آيـين    اشراف و شاهزادگان پيماني برقرار نمود كه در مسير عدالت گـام بردارنـد تـا              

. مسيحيت باشد و پادشاه همچون پدرش عمل نكند بي عدالتي از او سر نزدند و باعث محروميت نگردد  
بلكه در قبال شاهزادگان عدالت را با توجه پدرانه مراعات كند آنان نيز به او بي احترامـي نكننـد و از                      

  تمامي چيزهايي را كه پدرش آرشـاك       پاپ در اين موقع   . وي دوري نجويند و وفادارانه خدمت كنند      
 و ناحيـه آرشـاگوني كـه متعلـق بـه تيـره               غصب كرده بـود يعنـي شـيراك         كامساراكان از اسپاندارات 

دانه پـدرش آرشـاك بلكـه بعنـوان          پس داد و آنهم نه بعنوان بي عدالتي آزمن         كامساركان بود، به او باز    
شاهزادگان ديگـر را  .  ها را به هالكت رساندپيشكشي در برابر خدمت اسپاندارات دلير كه پادشاه غك 

نيــز در برابــر محروميــت هايــشان پــاداش داد؛ او رفتــاري غيــر مالپرســتانه از خــود نــشان مــي داد و   
  . سخاوتمندانه مي زيست
سطه شهوات شرم آور زنـدگي نفـرت انگيـزي را مـي گذرانـد و بـدين سـبب             و اما از آنجا كه بوا     

 سرزنش و تقبيح مي شد، با چشم ترديد به او مي نگريـست و در صددآسـيب وي           توسط نرسس بزرگ  
فيانـه  مخ) لـذا ( جرات نمي كرد آشكارا به او آسـيبي برسـاند؛            حاكم مطلق تئودوس  ) از ترس (بود اما   

دواي مرگباري به نرسس قديس كه سي وچهار سال كرسي اسقفي را در اختيار داشـت، خورانـد و او                    
 و روسـتايي    نرسس خوش سعادت از اين جا به واليـت يكغيـاتس          . }175{را از زندگي محروم ساخت    

 برده بخاك سپرد و واقعيـت را     1296 به آبادي تيل    پيكر او را   پادشاه پاپ .  منتقل شد  1295موسوم به خاخ  
  .پنهان داشت
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١٢٩٥ ‐ khakh  
١٢٩٦ ‐ til  



  ٢٥١  

   بدست تئودوس و كشته شدن پاپدر باره جلوس ساهاك
  

 با مشاهده اينكه كليه ارمنيان در سوك نرسس خوش سـعادت نشـسته انـد،                پس از آن، پادشاه پاپ    
 را جـستجو كـرد و يافـت كـه دور از تقـدير و                 بنام سـاهاك   اصل و نسب آغبيانوس   بناچار شخصي از    

او چهارسال مقر را در اختيـار       .  جانشين نرسس نمود   ستايش نبود و او را بدون سكوباي بزرگ قيصريه        
  .داشت

 شد و بعلـت     1297 با سپاهش وارد تسالونيكه     بزرگ هنگام عزيمت به روم      شنيد كه تئودوس   اما پاپ 
مسئله اقامت ميان او و شهرنشينان اختالف افتاد و جنگـي در گرفـت و حـاكم مطلـق پيـروز گرديـده                       

مـان كـرد كـه      پاپ با آگاهي از ايـن امـر چنـين گ          . پانزده هزار نفر از شهر نشينان را به هالكت رساند         
اختالفات دير زماني طول خواهد كشيد، لذا به او بي احترامي كرد و بر عليه وي شوريد و با تـرس از                
كشتار خود تهييج و تحريك گرديد و ترنتيانوس و سپاه او را تحت تعقيب قرار داد و به تدارك نبـرد     

 گشت و بخت بـا       درنگ باز  اما ترنتيانوس دلير از تئودوس بزرگ فرماني دريافت كرد و بي          . پرداخت
حمله نمود، برخي را با شمشير بقتل رسـاند و ديگـران را             ) پاپ(او چنين ياري كرد كه ناگهان بر سپاه         

 و اسپهبد سپاه شرقي پاپ دليرانه به مقابله با او  1298 رهبر آندزواتسيك  در اينجا گنل  . به گريز واداشت  
بقتل رساند، سر او را با شمشير به دو نيم كـرد            ” او پيروز شد وي را شخصا     ترنتيانوس كه بر    . پرداخت

. پاپ به او التماس كرد تا وي را نكشد و خود به حـضور قيـصر بـرود                 . و پادشاه پاپ را دستگير نمود     
او بـا زنجيرهـاي آهنـين نـزد تئـودوس           . ترنتيانوس شجاع به او رحم كرد و خـواهش وي را پـذيرفت            

س از هفت سال پادشاهي به نشانه پاداش بي شرمي هايش توسـط تبـر سـر از تـنش                بزرگ برده شد و پ    
  .جدا شد
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  در باره پادشاهي و دستگيري وارازدات
  

شخــصي ) پادشــاهيش( نيكوكــار ملقــب بــه بــزرگ در بيــستمين ســال  اگوســتوسو امــا تئــودوس
ايـن وارازدات از حيـث سـن        .  به تخت پادشاهي نشاند     را بجاي پاپ    نام از همان نسل اشكاني     وارازدات

                                                           
١٢٩٧ ‐ tesaghonike) Thessalonica(  
١٢٩٨ ‐ andzevatsik    در قديم آغري نام داشـت      . مقر و اقامتگاه خاندان ناخاراري همنام     .  واليت يازدهم استان واسپوراكان

.  يـاد شـده اسـت      Enzi يـا    Alzi  ،Anziبابلي بـصورت    ‐در الواح آشوري  . علي گواه اين امر است    و وجود روستاي آخسي ف    
  .).گ.ا.). (گ.ا(
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جوان، بي باك، چهارشانه، نيرومنـد و برخـوردار از همـه ويژگـي هـاي دالوران و بـسيار پرتـوان در                       
. فته در آنجا دالوري خويش را نـشان داده بـود         او با فرار از نزد شاپور به دربار قيصر ر         . تيراندازي بود 
بر مشت زنان پيروز گشت و بدين خاطر در جـشن المپيـايي بـازي هـاي كـشتي      } 176{نخست در پيسا  

گيران شكوه وجالل و احترام كسب نمـود و امـا اعمـال دالورانـه و جـسورانه اي كـه بـر عليـه ملـت                            
 قديس برابـر بودنـد، زيـرا        ، به جرات مي گويم كه با كارهاي تيرداد         از خود نشان داد    1299النگوباردها

 جانب دشمنان پنج حريف بر او تاختند و او آنان را يكي پس از ديگري به هالكت رسـاند و راهـي                       باز
زودرسي كه  دژي شده هفده جنگنده را از باالي سنگر دژ مورد اصابت تير قرار داد و چون انجيرهاي                  

  . در اثر توفان شديد مي ريزند آنان را يكي پس از ديگري بر زمين افكند
آنگاه كه در سال پنجاه و پنجم پادشاهي شاپور بعنوان پادشاه به كشور مـا آمـد در اولـين نبـرد بـا                        

رار واداشـت و     در محلهاي صعب العبور داراناغي روبرو شد، آنها را به فـ            چند راهزن و اوباش آشوري    
 از پل گذشته چوب را به رودخانـه اندختنـد، امـا او         اما آنها در محل تنگ فرات     . به تعقيبشان پرداخت  

به اندازه بيست   } 178{رسيد و در حالي كه مي دويد از روي فرات پريد، يعني بيشتراز كيون الكوني              
پا بـه منـصد ظهـور مـي         } 179{ش از رود اسكاماندروس    جديدي با پر   ؛ در اينجا آشيل   1300و دو آرنج  

  .راهزانان از او هراسيده سالحهايشان را بر زمين اندخته تسليم شدند. نهاد
بدين سان با سرمستي از دالوريهاي دوران جواني، در هنگام پادشاهي نيز از توصيه هـاي سـپاهيان                  

كرد، بلكه سفيراني نزد شاپور فرستاد تـا يكـي از دختـرانش را بـه ازدواج وي در                  پيروي ن  ناظر يوناني 
. سرداران يوناني با آگاهي، اين امر را به قيـصر خبـر دادنـد         .  را به او بازگرداند    آورد و خود ارمنستان   

لـذا  .  نرود وي را دستگير كنند      حاكم مطلق فرمان داد در صورتي كه بميل خويش نزد قيصر           تئودوس
 را تكـذيب نمايـد، امـا قيـصر          بناچار با ميل خود نزد قيصر رفت به اين اميد كه گفته هاي اگوسـتوس              

حتي او را شايسته ديدار هم نديد بلكه فرمان داد او را پس از چهار سال پادشاهي با بنـدهاي آهنـين بـه            
  .  ببرنداقيانوس} 180{جزيره توليس

 سـكوباي بـزرگ ارمنيـان     بود در سال دوم پادشاهي وارازدات       كه از خويشاوندان آغبيانوس    زاون
  . گرديد
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   و واغارشاكپادشاهي آرشاك

  
                                                           

. ، شاخه اي از نژاد ژرمن كه در سده نخست ميالدي در كرانه غربي رود البـا سـكونت داشـتند                    ’ghank’vart ارمني ‐ ١٢٩٩
خودشـان نيـز در اقـوام محلـي         .  را تـسخير كردنـد      شمال و مركز ايتاليـا     بتدريج به سوي دانوب و كوه هاي آلب حركت كرده         

استان بزرگ شمالي ايتاليا به نام ايشان لمبارديـا  . مستحيل شدند و پس از سده هشتم ميالدي ديگر نامي از آنان ياد نمي شود        
  .).گ.ا. (ناميده مي شود

  .). گ.ا. (بطول آرنج تا نوك انگشت وسط”  اينچ، معموال٢٢ تا ١٨ آرنج يا ذراع، مقياس قديمي طول معادل ‐ ١٣٠٠
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 پادشاه   را بر ارمنستان    و واغارشاك  ، يعني آرشاك   دو فرزند پاپ   دات بزرگ بجاي واراز   تئودوس
مادر ايـن نوجوانـان را پـيش خـود نگـاه            . گردانيد با اين فكر كه دو نفر براي شورش متحد نمي شوند           

اينـان راهـي    . كرد و ناظران معتمدي را نيز از سوي خود تعيـين كـرد            داشت و آنان را با سپاهي گسيل        
از آنـان، آرشـاك   .  كـشورمان را متـصرف و صـاحب شـدند         شده با جنگهاي دالورانه بر عليه پارسـيان       

.  را به ازدواج خويش در آوردند      ، اما واغارشاك دختر اسبد ساهاك      پيشواي سيونيك  1301دختر بابيك 
  . در همان سال در گذشت1302او

 به مدت پـنج سـال        و زاون   خويشاوند ساهاك  1303، آسپوراكس و اما در سال دوم پادشاهي ارشاك      
  .سكوباي بزرگ بود

بيمار شده در گذشت و پادشاهي را       } 181{ شهر ميدوالنن   بزرگ به جنگ پرداخت و در      تئودوس
 كه اينان شايـسته و     را براي هونوريوس    و روم   را براي آراكاديوس   براي پسرانش باقي گذارد، بيزانس    

  .  سزاوار حسن اخالق پدر خويش نبودند
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   بدو بخش تحت حكومت دو پادشاهتقسيم ارمنستان

   و روم و فرمانبرداري از دو ملت پارساشكاني
  

 درست انديش نيست، با اوصلح برقرار مي سازد، زيرا بدست پـدر             شاپور با آگاهي از اينكه آركاد     
آركاد نيز با انعقاد صلح موافقـت مـي كنـد بـويژه بـه               .  بزرگ منهزم و متالشي شده بود      وي تئودوس 

خواست سرداران سپاهش زيرا اگر چه در زمان تئـودوس خـوش سـعادت، خداونـد پيـروزي را بـه او            
موافقـت  لذا تن بـه  . ليكن سرداران از مشقات جنگ دائمي خسته و بيزار شده بودند    . ارزاني داشته بود  

.  برقـرار سـازد     را تقسيم كرده مرزهاي نو     داده داوطلبانه تعهد نمود بين النهرين و سرزمين ما ارمنستان         
ها  را ر   و تمامي نواحي واقع در بخش پارسي       - آيرارات - پادشاهي اصلي پدرانش   بدين جهت، آرشاك  

كرده براي حكومت به بخش غربي كشورمان رفت و نه بخاطر مادرش كه در شهر قيصر اقامت داشت                  
بلكه ترجيح داد برطرف ضعيف صاحب گردد و از پادشاه مسيحي فرمانبرداري كند تا بر نواحي بسيار                 

از او پيـروي     سـاكن در بخـش شـاپور         شـاهزادگان ارمنـي   . حكومت كند و تحت يوغ مشركان درآيد      
  .كرده همراه زنان و فرزندانشان مال و روستاها و دستگردهايشان را گذرانده و رفتند

چرا با بردن شاهزادگان بخش مـن باعـث         “:  مي نويسد  شاپور بدين خاطر غضبناك شده به آرشاك      
ان بـا حكومـت   زيرا آنـ “: او از آرشاك چنين پاسخ مي گيرد      . ”تحريك جنگ ميان من و قيصر شدي؟      

                                                           
١٣٠١ ‐ babik’  
  .).گ.ا. ( منظور واغارشاك‐ ١٣٠٢
١٣٠٣ ‐ asp’urak’es  



  ٢٥٤  

اكنون اگر حكومت بخش تـرا بـه مـن بـسپاري            .  موافق نبودند، لذا از پس من آمدند       يك رهبر پارسي  
اما اگر ايـن امـر برايـت دلپـسند     . همچون بخش قيصر، من حاضرم هم به تو و هم به قيصر خدمت كنم     
. ”د مـن جلـوگيري نخـواهم كـرد        نيست و شاهزادگان و اشراف به ميل خود بخواهند به طرف تو بياين            

 بـه پادشـاهي      را در ارمنـستان     نام از همـان خانـدان اشـكاني        شخصي خسرو   شاپور با شنيدن اين مطلب،      
رساند و به اشراف و شاهزادگان بخش خويش كه همراه آرشاك رفته بودند فرمـاني بـا ايـن مـضمون                     

  : نوشت
  

  شاپور به ناخارارهانامه 
  
من شاپور شاهنشاه دلير در ميان پهلوانان به آن دسته از ناخارارهاي ارمن كه زمين هاي حكـومتي              «

  .شان جزو بخش من در آمده است، درود مي فرستم
گر چه شما به نيكي رفتار نكرديد و قلمروتان را ترك نموديد و اگر چه بواسطه آنها خـسارتي بـه           

من با توجهات سرورانه خويش بر شما و كشورتان ترحم كردم با اين انديشه كه گله                ما روا نشد، ليكن     
 نـام را    بدين علـت شخـصي خـسرو      .  بدون ناظر و قيم خوب     بدون چوپان نمي تواند باشد و نه چوپانان       

بنـابراين  .  شـما اسـت    براي شما بر تخت شاهي نشانديم كه از آيين خودتان و از نـسل حكـومتي بـومي                 
مـا بـه آتـش،      . دوباره بازگرديد و هر يك بر دارايي خويش صاحب گرديد چنانكه تاكنون بوده است             

 را بـدون حيلـه گـري و         آب و به شكوه نياكان جاوداني مان سـوگند يـاد مـي كـنم كـه مـا ايـن كـار                      
ني كه به فرمان ما گوش فرا ندهند ما       اما كسا . فريبكاري انجام مي دهيم و آن را استوار خواهيم داشت         

  .»سالمت باشيد. دستور داديم خانه هاي آنان را همراه روستاها و دستگردهايشان بنفع دربار ضبط كنند
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   به مايملك خودتغيير مكان اشراف ناخارار ارمني
  و خدمت هركدام به پادشاه خويش

  
 صاحب قلمرو بودند وقتـي كـه         كه در نواحي واقع در بخش پارسي       آن دسته از شاهزادگان ارمني    

 را ترك    مومني را به پادشاهي رسانده سوگند نامه او را ديدند، آرشاك           شنيدند شاپور، پادشاه اشكاني   
. ان و از نزديكـان صـميمي پادشـاه بودنـد          بجز سه جوان كه همـشير     .  گشتند كرده به موطن خويش باز    

 صـاحب    كه پـسر اسـپاندارات      بود، گازاون   پدر زن آرشاك و رهبر سيونيك      يعني دارا كه پسر بابيك    
 1306، كنان  از نسل گنوني   1305آتات.  بود 1304اردمانيان بود و پروز كه از نسل گ        و آرشارونيك  شيراك

                                                           
١٣٠٤ ‐ gardman ،اين.  امروزيتووز و شامكور واقع در جمهوري آذربايجان  واليتي باستاني در استان اوتيك مترادف غازاخ 

  .).گ.ا. ( بودسرزمين موطن خاندان ناخاراري گاردمان
١٣٠٥ ‐ At’at’  
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 و چند نفر افـراد بـي نـشان ديگـر از آنهـا             1308 از نسل موك رستُم آراونيان     1307، سورا از نسل آماتوني  
 موروثي آنـان را بـه نفـع دربـار ضـبط كـرد و        بدين جهت بفرمان شاپور امالك خسرو. پيروي كردند 

  .زمينهاي پسر را براي پدر و زمينهاي برادر را براي برادرش باقي نگذارد
  و نـزد آرشـاك     و اما در ميان ناخارارها افرادي هم يافت مي شدند كه حكومتشان در بخش يوناني              

.  بيايـد   برادر آرشاك بود و مايل بـود نـزد خـسرو           اسبد كه پدر زن واغارشاك     واقع بود مانند ساهاك   
آرشاك با چشم بد به او مي نگريست و پيوسته توسط زنش تحريك مي شد مبني بر اينكـه در نـزد زر       

 بـر  ان او از ناحيه اسپردر اين زمان خويشاوند . و زيور درباري قرار دارد كه از دامادش باقي مانده بود          
پـس از آن سـاهاك در   . عليه او به دسيسه چيني پرداختند و به همين جهت آرشاك او را شكنجه كـرد             

، 1309 خورخـوروني  سـورن . جستجوي فرصت براي گريز از نزد آرشاك و رساندن خود به خسرو بود            
امـا  .  با او همداستاني و مـشاورت مـي كردنـد          1311 از نسل ديماكسيان   1310 و آشخاردار  يان آراوغ واهان

) نيـت (هنگام عزيمت ساهاك آنان توسط سپاهيان آرشاك توقيف شده موفق نشدند به او برسند، لـذا                 
  .ندخويش را پشت نقات رياكاري پنهان ساخته در انتظار روز مناسبي نشست
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   اسبد تجليل كرد و چگونه از ساهاكاينكه خسرو

  1312دالوري هاي وي در مقابله با راهزانان قوم وانانديان
  

ي اراضـ .  اسبد بينهايت شـادمان شـد و او را اسـپهبد سـپاه خـويش سـاخت                  از آمدن ساهاك   خسرو
 باقي   كه نزد آرشاك    از بخش پارسي   1313 گردانيد، مال و مزارعي نيز از ارث آنان        اجدادي را به او باز    

  . اعطا كرد ماندند،
                                                                                                                                        

١٣٠٦ ‐ k’enan  
١٣٠٧ ‐ sura  
١٣٠٨ ‐ rost’om  
١٣٠٩ ‐ suren khor’khor’uni  
١٣١٠ ‐ ashkhadar   
١٣١١ ‐ dimaksian  
١٣١٢ ‐ vanand     مركز آن بـود و بـه همـين       ) قارص امروزي (شهركارس  . در دره رود آخوريان   .  واليت نهم از استان آيرارات

  .).گ.ا. (مناسبت اين واليت به نام قارص معروف گرديد
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بلكـه در   .  شـوريدند و بـه هـيچكس پنـاه نبردنـد            بر خـسرو   در اين زمان، گروهي از قوم وانانديان      
 استحكام يافتند؛ آنها همچـون راهزنـان   جنگل هاي كوهها و گذرگاه هاي تنگ ميان صخره هاي تايك        

 مي تاختند، كشورمان را دچار ناامني كرده باعث ناراحتي و آزار مـي              به مرزهاي هر دو پادشاه ارمني     
و بر آنها لشكر كشيد؛ بسياري از آنان را به هالكت رسـاند و بـسياري                 اسپهبد خسر  اسبد ساهاك . شدند  

  رفتـه تـا بـه يونانيـان        1314زيرا آنان نه به كشور خاغتيك     .  چهارم تعقيب كرد   ديگر را تا نواحي هايك    
ند چند راهزن كه در نواحي هايـك چهـارم بودنـد،     شتافتند مانپناهنده شوند و نه پيش پادشاه آرشاك      
 راهزني را انجام مي دادند      زيرا وانانديان با اشتياق فراوان كار     . براي پناه يافتن به مرزهاي شام شتافتند      

ساهاك راهي دراز آنان را تعقيب كـرده بـه منـاطق دور تـا         . كه بعنوان كاري درست مطلوب آنان بود      
  . مي رانديمرزهاي ماناناغ
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   و، واهاندر اين باره كه سورن
   آمدند نزد خسرو با گنجهاي آرشاكآشخادار

  
 گنجهـايش را از دژ       وقتي كه آرشـاك     ديماكسيان  و آشخادار   آراوغيان  خوخوروني، واهان  سورن

غصب كردنـد و    ) اين گنج را   ( آنان.  منتقل مي كرد فرصتي مناسب يافتند      هاني بيرون آورده به سوفن    
 از   ماميكنيـان  زيـرا سـامول   . وقع انجام دهند   بر آمدند، اما نتوانستند به م      در صدد عزيمت به نزد خسرو     

نزديكان آرشاك، با هنگي نيرومند، به تعقيب آنان پرداخت و ايشان با گريز درون غارهاي مستحكم و                 
نگـي بـراي بـاال    محلي براي ورود به غار نبود، تنها از يـك سـو گـذرگاه ت         .  رسيدند امن ناحيه ماناناغي  

در جلو مدخل نيز تخته سنگ يكنواختي راست ايستاده بود اما در            . رفتن از سربااليي تند وجود داشت     
بااليش صخره اي به طرف بيرون بصورت برجسته و مشرف به دره هاي ژرف بود و هـر چـه كـه مـي                        

لـذا سـامول    . رد نمي يافـت   افتاد با شدت غير قابل مقابله، بي امان به زير مي غلتيد و مانعي براي برخو               
او به آرشاك خبر داد تا براي سـاختن صـندوق آهنـين             . بعلت صعب العبور بودن محل مردد مانده بود       

فرمان دهد و مردان دليري در درون آن بنشاند و چون طناب از باال بطـرف پـايين آويـزان كنـد و بـه                         
را دور نگـه مـي      ) صندوق(ا بوته ها    نيز خطري باعث نشد زير    ) وسيله(اما اين   . مدخل غار فرود آورد     

  .داشتند
 كه راهزنان را  با تمام هنگ خسرو بودند از بخت نيك اسبد ساهاكوقتي كه آنها سرگرم اين كار    

 نرم آنها را رها كرده به مقابله ايشان مي پردازند كه با غار دست و پنجه          . تعقيب مي كرد به آنجا رسيد     
                                                                                                                                        

   يعني ناخارارها‐ ١٣١٣
١٣١٤ ‐ khaght’ik     در زمـان باسـتان گهگـاه تحـت         .  واقع در جنوب شرقي درياي سـياه        سرزمين باستاني در آسياي صغير

  .).گ.ا. ( نشين بودارمني”  عمدتا١٩١٥اين سرزمين تا سال .  قرار مي گرفتحكومت ارمنستان



  ٢٥٧  

 را همراه گنجهـا بيـرون مـي آورد و شـتابان             و آشخادار  ، واهان آنها را تعقيب كرده سورن    . مي كردند 
خسرو گنج ها را دريافـت كـرده بخـش شـاپور را بـر مـي دارد و بـه فرمـان او                        . نزد خسرو مي رساند   

 بودنـد امـا نـزد    كه از بخش پارسـي ) ناخارار ها را(ز ارث آن روستاها و دستگردهايي عالي و مناسب ا      
  .بدين سبب ميان آرشاك و خسرو جنگي در مي گيرد.  مانده بودند به ايشان مي دهدآرشاك
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   شده در جنگ مغلوب خسروآرشاك
  بعلت بيماري مي ميرد

  
 براي جنگ با يكـديگر دسـتگيري نكـرده و بـه آنـان                و آرشاك   از خسرو   آركاد اگر چه شاپور و   

از اين رو وقتي كه مذاكرات سفرا بپايان رسيد، آرشاك سپاهش . ياري ندادند ولي ممانعت نيز نكردند
 1315يش كه در نزديكي درياي گغامخسرو نيز از اقامتگاه خو . را آماده ساخت و بر خسرو لشكر كشيد       

 بود به مقابله آرشاك رفت تا وارد مرزهايش نشود اما بـدان سـرعت نتوانـست                 1316و موسوم به مورس   
 بـه يكـديگر رسـيدند،       1317آنها در دشت يرول   .  شده بود  برسد كه آرشاك وارد مرز يعني ناحيه واناند       

  وارد جنـگ شـد و        سـپاه آرشـاك متالشـي و اسـپهبد او دارا سـيوني            .  گرفـت  جنگ بسيار سـختي در    
 دالور، اسپهبد خـسرو از پـس او مـي رفـت و              اسبد ساهاك . آرشاك با مردان قليلي ناچار به گريز شد       

 با دالوري هاي بزرگ و حمالت پي در پـي            پسر اسپاندارات  در اينجا گازاون  . تعقيب مي كرد  ” شديدا
  .تعقيب كنندگان را پراكنده مي سازد و فرصتي براي آرشاك بوجود مي آورد تا فرار كند

ال گشته او در آنجا به سل مبت     .  رفت  به ناحيه يكغياتس    گشت، اما آرشاك    به محل خويش باز    خسرو
 و دو سـال و نـيم بـر نيمـي از          در حالي كه پنج سال بر تمـام ارمنـستان         . از تب مضمحل شده درگذشت    
 در بخش خود پادشاهي تعيين نكردند بلكه شاهزادگان از آن پس يونانيان. ارمنستان پادشاهي كرده بود

 رهبري مي كرد و يونانيان كنـت هـايي بـراي اداره حكومـت كـشور بخـش                    دلير آن طرف را گازاون   
  .خويش گماردند
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   خوش سعادتدر باره مسروپ

  

                                                           
١٣١٥ ‐ geghamگ.ا. ( درياچه سوان امروزي در جمهوري ارمنستان.(.  
١٣١٦ ‐ mors  
١٣١٧ ‐ yerevel  



  ٢٥٨  

را موضـوع  ) كـشور ( با مشاهده اينكه پايان پادشاهي ارمنيان فرا رسيده اسـت، اختالفـات            مسروپ
 پـرورش  در نزد نرسـس بـزرگ     .  بود 1319تارون در   1318او اهل هاتسك  . صبر وبردباري خويش ساخت   

او راه گوشـه نـشيني را       . يافته كسب علم نموده بود و پس از مرگ او بعنوان كاتب دربار گمارده شـد               
برگزيد و چنانكه يك نفر گفته است، كشتي گرفتار در درياي متالطم بسوي بندر مي شتابد اما انـسان                   

او نيز اينگونه از اشتغاالت دنيوي دوري جست و شـرف جـسماني             . ر جستجوي بيابان است   پرهيزگار د 
فرقه مـشركان   .  رفت و در انزوا زيست     به ناحيه گوغتن  . را بدور انداخت و به دنبال ارج ملكوتي رفت        

ده  و در دوران ضـعف پادشـاهي       تـا آن زمـان مخفـي مانـ         پنهان شده در اينجا را كه از روزهاي تيرداد        
در .  نـام داشـت از بـين بـرد         1320 دوباره نمايان گرديده بود، او به كمك حاكم محل كه شابيت           اشكاني

 بـه    معجزات خدايي نمايان شد؛ ديوهـا بـا شـكل و هيبـت جـسماني و                 قديس اينجا چون زمان گريگور   
 كارهايي انجام داد كه كمتر از ايـن هـا            حاكم سيونيك  به كمك واغيناك  .  رانده مي شدند   نواحي ماد 

  .نبود
 خوش سعادت به تعليم مشغول بود، زحمت كمي متحمل نمي شد، زيرا خود هم               زماني كه مسروپ  

م و آنگاه كه او در آنجا نبود اگر كس ديگري مي خواند بعلت نبودن متـرجم                 خواننده بود و هم مترج    
از اين رو وي تصميم گرفـت راه چـاره اي بيابـد و حروفـي بـراي           . مطالب براي مردم قابل درك نبود     

  . گرديد شده با آزمايش هاي گوناگون متحمل رنج و زحمت  ابداع كند و مشغول كارزبان ارمني
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  بازگشت ناخارارها از نزد آرشاك

  پيش خسرو
  

 بر ايشان پادشاهي تعيـين نكردنـد، فقـدان رهبـري را              با مشاهده اين كه يونانيان     ناخارارهاي ارمني 
از ايـن رو نامـه اي بـدين         .  شـدند  رودشورا يافتند و داوطلبانه حاضـر بـه فرمـانبرداري از پادشـاه خـس              

  :مضمون براي وي نوشتند
  

  نامه ناخارارها به خسرو
  

                                                           
١٣١٨ ‐ hatsek’  
١٣١٩ ‐ Taron     سپس جزو قلمـرو شـاخه تـاروني        .  بود ن ماميكنيان تا سده نهم موطن خاندا    .  واليت سوم در استان توروبران

  .).گ.ا. ( در آمدخاندان باگراتوني
١٣٢٠ ‐ shabit  



  ٢٥٩  

 پادشـاه سـوي      بـه سـرورمان خـسرو       بخـش يونـاني    سپهساالر كازاون و همـه ناخارارهـاي ارمنـي        «
  . فرستند درود ميآيرارات

 پادشاه فراموش نشدني ما كه تا مـرگ او اسـتوار            سرورا، تو خود از وفاداري ما نسبت به آرشاك        
اكنون ما تصميم گرفته ايم با چنين وفاداري بتو خدمت كنـيم، اگـر ايـن سـه            . نگه داشتيم، آگاه هستي   

بياد نمي آوري كـه بناچـار بـر عليـه تـو             امر را طي قرار دادي بر ما به اثبات رساني؛ نخست گناه ما را               
 واقـع اسـت بـه    جنگيديم و نه به ميل خويش؛ دوم، تمام مايملك موروثي مـا را كـه در بخـش پارسـي              

 خواهي گرداند؛ و سوم، به هر تدبيري مـا را از دسـت قيـصر نجـات          تصرف دربار در آوردي به ما باز      
و اين پيمان را مي نويـسي و بـا مهـر چليپـا              . ن اين بخش دچار خطر نشود     خواهي داد تا زندگي حاكما    

  .»سالمت باش، اي سرور ما. ما با مالحظه آن سعي در خدمت به تو خواهيم كرد تأييد مي كني، 
  : پاسخ مي دهدخسرو

  
   به ناخارارهانامه خسرو

  
 و تمـام ناخارارهـاي مـا درود هـاي فـراوان مـي               ه ارمنيان به گازاون    اشرف انسان ها پادشا    خسرو«
  .فرستد

اينك پيمـان و قـرار داد را   . شاد باشيد و ما نيز تندرستيم و با كسب خبر سالمت شما شادمان شديم           
اه هـم نمـي     نخست، اينكه گناهتان را ياد نمي كنيم كه البته ما گنـ           . مطابق تقاضايتان برايتان مي فرستيم    

 مي دانيم كه به او خدمت مي كرديد، شماريم، بلكه وفاداري مردان حق شناس نسبت به پادشاه اشكاني       
دوم اينكـه آن مايملـك مـوروثي را كـه بـه تـصرف               . همانگونه اميدواريم كه نسبت به ما خواهيد بود       

اند بجز آنهايي كه به برخي پيـشكش كـرده ايـم، زيـرا               خواهيم گرد  دربار در آورده بوديم به شمار باز      
گناهي مرتكب نشده باشند، پس گرفته نمي شود، بويژه آنكه اينهـا            ) ستانندگان(هداياي پادشاهان اگر    

شـما را از    ) ارثـي (اما بجاي آن كمـي و كـسري هـاي           . وارد ديوان سرور ما شاهنشاه شاپور شده است       
 خواهيم كرد ولـو اينكـه        آزاد ه شما را از دست گماشتگان يوناني      سوم اينك . دربار جبران خواهيم كرد   

  .به جنگ با قيصر متوسل شويم و يا با آرامش
ــا اي گــازون ــه بخــاطر   }182{و ام ــرام خــواهم گــذارد ن ــرا احت ، اي همخــون و صــميمي مــن، ت

) قـوم ( مـادرت آرشـانوش، از ايـن رو تـرا از             خويشاوندي ديرينه تو، بلكه براي اصليت فعلي اشكاني       
  .» خارج نموده بنام اشكاني وارد قوم مادري يعني وارد نسب من خواهم نموداجدادي كامساراكان

تقاضـاها و    مـي فرسـتد و بـه تمـام            با مشاهده اين امر بزودي همه ناخارارها را نزد خـسرو           گازاون
 بـا    ماميكنيـان  امـا سـامول   . قولهاي داده شده نايل شده خوشبخت و از احترام بسيار برخوردار مي شود            

زيـرا او   .  مـي رود   دستيابي به نامه خسرو و نسخه نامه ناخارارها از آنان جـدا شـده نـزد قيـصر آركـاد                   
  و آرزرونيـان    را بعلت ارتداد كشته بود، لذا با ترس از پارسـيان            و نيز مادرش تاچاتوهي    پدرش وارتان 

آركاد به او نيكي كرد و فرمـان داد نـسخه           .  جدا شود  يعني از دايي هايش جرأت نمي كرد از يونانيان        



  ٢٦٠  

 در ديوانش نگهدارند تا يادگار قومهاي شورشي حفـظ گـردد و تـا    ه ها را به كتابت يونانيهاي اين نام 
  . امروز نيز باقي است
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   و انتقال بر ارمنستانحكومت استبدادي خسرو

   بزرگسكوبايي بزرگ به ساهاك
  

 از او    مسلط گرديد، چنانكه مايل بود، خطاب به آركـاد          بر همه ناخارارهاي ارمني    آنگاه كه خسرو  
 را نيز به وي بسپارد و او با آباد نگهداشتن آن همچون گماشـتگان                ارمنستان تقاضا نمود تا بخش يوناني    

و آركاد بـا سـوءظن از يكپـارچگي ناخارارهـاي ارمـن و              . اهد پرداخت وي خراج ها را با صداقت خو      
 خواهند داد، لـذا تقاضـاي       اينكه آنان  با اتحاد يكديگر بخش مربوط به خود را از او گرفته به پارسيان               

  . خسرو را انجام مي دهد
.  پـسر نرسـس بـزرگ      سـاهاك   ،و خسرو  رهبر سكوباها چشم از جهان فرو بست         سپس، آسپوراكس 

او با .  را به جانشيني او برمي گزيند       قديس پسر گريگور   ،، پسر ورتانس  ، پسر هوسيك  پسر آگاتانگينس 
زيـرا  او ماننـد اسـپوده        . مني ها شبيه اجدادش بود و از حيث دعـا و نيـايش مقـدم بـر آنهـا                  همه پاكدا 

پايتخت ها شصت شاگرد، مردان متدين، ملبس به پوشـاك مـويين، پوشـيده از آهـن، پـا                   } 183{هاي
برهنه، گرد آورد كه همواره با او مي گشتند و توسط آنان مراسم عبادات كليسايي را بي وقفـه ماننـد                     

 مـسروپ . بان نشين ها انجام مي داد و مانند صاحب منصبان دنيوي به امور كشورمان توجه مي نمود                بيا
پـس  .  نزد او آمد و ديد كه وي آرزوي بيشتري در اين خـصوص دارد  به مناسبت مسئله حروف ارمني    

از . التماس از خداوند دست به دعـا و نيـايش برداشـتند            هم براي    از تالش فراوان كه بي نتيجه ماند، باز       
يكديگر جدا شدند، مسروپ به اقامتگاه خود رفت و تسليم زنـدگاني پررياضـت شـده هـر چـه بيـشتر                      

  .  كوشش و تالش مي كرد
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   و پادشاهيبه بندكشيده شدن خسرو

   به جاي او1321برادرش ورامشاپوه
  

) وي( دوستي برقرار كرده بـدون فرمـان         با آركاد ”  خشمگين بود زيرا وي شخصا     ز خسرو شاپور ا 
خـسرو  .  بزرگ را سكوبا تعيين نمود لـذا او را تهديـد نمـوده تقـصيرهايي را بـه او نـسبت داد       ساهاك

                                                           
١٣٢١ ‐ ve’ramshap’uh  



  ٢٦١  

احترامي پس فرستاد و بي درنگ بـا آركـاد     مغرور شده با تكبر و جسارت پاسخ داد و سفيران را با بي              
به مذاكره نشست تا پيماني را كه با شاپور بسته بود نقض كرده با سپاه به او ياري دهد و اما خود تمام                       

 را بـا    شاپور با فريب از ناخارارهاي جاسوس ما بـي درنـگ پـسرش اردشـير              . كشورمان را به او بسپارد    
 مي فرستد و از آنجا كه آركاد از ياري به خسرو امتناع ورزيـد، وي از سـاير              انسپاهي گران به ارمنست   

  .ملل كمكي دريافت نكرده نه از عهده مقابله با شاپور و نه گريز از او برنيامده نزد وي رفت
 را  ين نمود، اما نه سـاهاك      او را از پادشاهي عزل كرده به جايش برادر او وارمشاپوه را تعي             اردشير

 را، بلكه آنان را از مقام و منزلتشان         ابقاء كرد و نه هيچيك از ناخارارهاي گمارده شده از طرف خسرو           
در ( حفـظ كننـد و هنـگ بزرگـي           محروم ساخت؛ همچنين فرمـان داد تـا نظـام پيـشين را بـا يونانيـان                

 شد زيرا پيري پدرش را در نظـر داشـت، ضـمن             باقي گذارده خود بي درنگ راهي تيسفون      ) ارمنستان
 به همراه او گازاون.  مي برداينكه خسرو را پس از پنج سال پادشاهي براي زنداني كردن به دژ آنهوش    

) خانـدان هـاي  ( به دالوري او مضنون بود و فرمان داد خانـدان او و نيـز   را نيز با غل و زنجير برد زيرا     
از آنجا كه ايندو با هفتـصد       .  را جزو دارايي دربار در آوردند      1322  آماتوني  و پارگو  برادرش شاوارش 

شسته بودند تا پادشاهشان خـسرو      سربار خويش بر سر راه كارواني كمين كرده در پي فرصت مناسب ن            
لذا جنگ سختي روي داد كـه در        .  كنند، اما موفق نشدند زيرا پاهاي او با زنجير بسته شده بود            را آزاد 

اما با بستن   .  پسر پارگو كشته شدند و بسياري ديگر كه همراه اينان بودند           1323طي آن شاوارش و مانول    
د اردشير بردند و او فرمان داد تا از او خيك بـسازند و بـاد كـرده همـواره در پـيش                       پارگو او را به نز    

  .روي خسرو قرار دهند
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   و بزرگ به تيسفونعزيمت ساهاك
  بازگشت توام با تقدير و احترام

  
اي مـا جـزو نخـستين    چند تن افراد مقدس و برجسته كه در ميان شاهزادگان و ناخارارها و سكوباه 

كـه فرزنـد       بـزرگ رسـيدند،      افراد و بانيان و باعثان روشنگري ما بودند با تناسل و زاد و زه تا ساهاك               
.  در آمـد    ماميكنيان  داشت كه به ازدواج هامازاسپ     1324مذكري نداشت بلكه دختري بنام ساهاكانويش     

 امـا پـس از    درگذشت ساهاك قديس از پادشـاه خـسرو  سبد ساهاك، اسپهبد شجاع ارمنيو زماني كه ا 
بگمـارد،  ) بجاي اسبد ساهاك  (را  ) هامازاسپ(دستگيري وي از برادر او وارمشاپوه التماس مي كرد تا           

رمان پادشاه امتناع مي ورزيد و متـذكر مـي شـد كـه بـرادرش       بدون ف از انجام اين مار ولي ورامشاپوه 
                                                           

١٣٢٢ ‐ pargev-amat’uniگ.ا. ( به معني هديه و پيشكش، پارگو.(.  
١٣٢٣ ‐ manvel  
١٣٢٤ ‐ sahak’anuysh  



  ٢٦٢  

به استدعاي دختـرش  ) ساهاك قديس (لذا  . خسرو توسط همينگونه اعمال ما متحمل درد و غم مي شود          
 رفت كه پس از هفتاد سال پادشـاهي          پارسي نزد پادشاه اردشير  ” گرفت و شخصا  ) از پادشاه (نامه هايي   

  .پدرش، چهارسال پادشاهي كرد
 و دوم  هـا  او توسط آنان مورد احترام فراوان قرار گرفت نخست به علـت قـوم اشـرافي پهلويـك                 
) پادشـاه . (بعلت اينكه خداوند خدمتگزاران خويش را در برابر بي ايمانان محتـرم و گرامـي مـي دارد                 

 و سـپس در بـاره        عمـل پوشـانيد، نخـست در قبـال دامـاد او هامازاسـپ              جامـه ” تقاضاهاي او را كـامال    
 سـاهاك . (كه در مكـان هـاي نـامعين پنهـان شـده بودنـد               ، و اماتوني  بازماندگان تيره هاب كامساراكان   

فرمان خداوندي است كه فرزنـدان بخـاطر گناهـان          خواهش ترحم به حال آنان را كرد چنانكه         ) قديس
بـه  ) پادشـاه . (  بويژه آنكه پدران گناهكار بخاطر همان گناهانـشان مردنـد           1325پدرانشان محاكمه نشوند  

بازماندگان آنان زندگاني ارزاني داشت و دستور داد خانه هاي اين دو قـوم كـه بـه تـصرف دربـار در                       
هند، اما آنها را در مقام پيشين اجدادي مستقر نسازند، بلكه بسيار پايين تر از  پس دآمده بود به آنان باز    

 را  اما قوم هامازاسپ يعني خاندان ماميكنيـان      . اكثر ناخارارها و در رديف كهترين ناخارارها قرار دهند        
 بخود اختصاص دهنـد و در ديـوان         تعالي بخشيد تا پنجمين مكان را در ميان شاهزادگان اشرافي ارمني          

  .خويش نيز چنين بنويسند
آنگاه كه پادشاه جديـد صـاحب اورنـگ           اين دو نظام را محفوظ مي داشتند،      ) پارسيان(از آنجا كه    

شاهي مي شد  بي درنگ سكه هاي موجود در خزانه دربار را تغيير مي دادند و تمثال پادشاه جديـد را                      
كردند و نوشته هاي ديوان را بنام او تغيير مي دادند و كهنه را نابود نمي ساختند بلكه كمي          ضرب مي   

اما اگر مدت طوالني پادشاهي مي كرد و آمارگيري جديدي صـورت مـي داد،               . دگرگون مي نمودند  
در اين صورت آنچه را كه از قديم دگرگون شده بود بدور مي ريختند تا تمامشان بنـام جديـد نوشـته                      

 بعلت پادشاهي كوتاه مدت مهلت انجام آمارگيري جديد را نيافت بلكه فرمـان داد               اينكه اردشير . شود
بـه همـراه    ) ياد شده (دگرگون شده از دوران كهن تمامي آنها را بنويسند و مقام و منزلت              ) ديوان(در  

 بدهند؛ و بـه  آن بود به هامازاسپحكومت بر روستاها و دستگردها و نيز اسپهبدي ارمن را كه خواهان     
  : فرمان زير را نوشتپادشاه ما ورامشاپوه

  
   به ورامشاپوهنامه اردشير

 پادشاه ارمن نثار     شاهنشاه دلير مزديسنان درودهاي بيكران خود را به برادرمان ورامشاپوه          اردشير«
  .مي كند

 نوشته بودي دريافت كـردم و حـق شناسـي پيـشينيان او را     نامه هايت را كه در باره سكوبا ساهاك 
 همنام مـن و   بودند و با كمال ميل حكومت و سرداري اردشير          پهلوي بياد آوردم كه شاهزادگان سورن    

                                                           
  .).گ.ا. (٧، آيه ٣٤، سفر خروج، باب  كتاب مقدس‐ ١٣٢٥



  ٢٦٣  

جد مرا پذيرا شدند و آنقدر او را بيشتر از خويشاوندانشان دوست مي داشتند كـه بـه جنـگ بـر عليـه                        
 نياي شـما    به كشورتان آمده خسرو   ) اردشير( اكتفا نكردند بلكه بخاطر او       ايشان تنها در سرزمين پارس    

 پـسر قاتـل،     اما گريگـور  .  بودند با مرگشان دريافت كردند     را كشتند و سزاي قتلي را كه مرتكب شده        
 گردانيد و بدين سبب حق شناسي  بيمار را شفا داده زندگاني و پادشاهي از دست رفته وي را باز      تيرداد

را بـه فرمـان مـا بـه         ) سـكوبا سـاهاك   (انـده    فرزنـد خو   لذا هامازاسپ . بيشتري در قبال شما نشان دادند     
اسپهبدي سپاهت بگمار و گاه پنجم افتخار را در ميان ناخارارهايت به او بده و بگذار آنان بر روستاها و                 

قـوم  ) دو(همچنـين خانـه هـاي آن        . دستگردهايي صاحب گردند كه پيشينيان تو به اجداد او داده انـد           
 بود، رها سازد تا بازماندگان آنان بدون ترس به ارث برند امـا              گناهكار را كه به تصرف دربار در آمده       

سالمت . مقام و منزلت اجدايشان را به آنها ارزاني مكن، چنانكه ما هم فرمان داديم و در ديوان نوشتند                 
  .»باش

  
 ير پادشـاه پـارس     را مقرر داشـت، اردشـ       بزرگ آمد و كليه سفارش هاي اردشير       آنگاه كه ساهاك  

او تنها .  نيز ناميده شده جانشين او گرديد و ده سال پادشاهي كرد1327 كه كرمان1326درگذشت و ورام
 نيـز    و آركـاد    و ساهاك بزرگ حفظ كـرد؛ ميـان بهـرام           پادشاه ارمنستان  دوستي خود را با ورامشاپوه    

بخـاطر  . آرامش برقرار بود و ورامشاپوه بر كشورمان حكم مي راند و از دو پادشـاه تبعيـت مـي كـرد                    
  . به آركاد باج مي پرداخت به بهرام و براي بخش يونانيبخش پارسي
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  در باره حروف دانيل

  
جنبـشي عظـيم و آتـش       } 184{ توسـط يوحنـاي بـزرگ      ار شد، در بيـزانس     بيم در آن زمان آركاد   

 مـي    دچار آشفتگي گرديد؛ سپاهيان بر عليه يكـديگر و پارسـيان           سوزي هايي روي داد و پادشاه يونان      
 نموده به نظم     برود و آنان را آرام      فرمان داد تا به ميانرودان      به پادشاه ما ورامشاپوه    لذا بهرام . جنگيدند

آنگـاه او رفـت و      . گماشتگان دو طـرف تـصميم گيـري كنـد         ) اختالفات(و آرامش در آورده در باره       
 ز كـه مـسروپ  زيرا از آن رو. تمامي اينها را به نظم درآورد و به سبب كاتب زحمت كمي متحمل نشد  

.  بكار مـي بردنـد     از دربار دوري جست، او هيچ كاتب زبردستي نمي توانست بيابد زيرا حروف پارسي             
از   را داد كه اسقف دانيل      نام به حضور او رسيد و قول ابداع حروف ارمني          بدين مناسبت كاهني هابيل   

 مـشاهده كردكـه كليـه       پادشـاه بـي توجـه مانـد و بـا ورود بـه ارمنـستان               . نزديكانش مرتب كرده بود   
.  بزرگ و مسروپ جمع شده اند و درباره ابداع حروف ارمنـي مـي انديـشند                سكوبايان برگرد ساهاك  

                                                           
١٣٢٦ ‐vramگ.ا(‐  يا بهرام.(.  
١٣٢٧ ‐ k’rman  



  ٢٦٤  

.  كه راهـب گفتـه بـود بـراي آنـان شـرح داد             زماني كه پادشاه را در اين باره آگاه ساختند، او آنچه را           
  . آنگاه كه اين را شنيدند، از او تقاضا كردند تا در باره اين امر مهم توجه مبذول دارد

 صـاحب احتـرام و نـسبت بـه او      كه در ارمنـستان 1329 نام از قوم خادون1328لذا او شخصي واهريچ  
او را با خود برداشته .  ياد شده گسيل داشت  ار مشتاق اين امر بود بعنوان نماينده نزد هابيل        وفادار و بسي  

 به نيكي ساخته و پرداخته شده و همانند          از دير باز   با هم رهسپار شدند و رشته حروفي كه توسط دانيل         
تقديم كردند و اينـان خـود       } 185{ بزرگ و مسروپ    آوردند و به ساهاك     مرتب گرديده بود   يوناني

آنان را فرا گرفته به بچه ها نيز ساليان كمي ياد دادنـد و بـدين نتيجـه رسـيدند كـه ايـن حـروف و آن               
  .ابق الزم را ندارند هماهنگي و تطترسيم خواسته شده براي تلفظ صحيح واكهاي كلمات ارمني
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   كه با موهبتدر باره حروف مسروپ
  ملكوتي اعطاء شد

  
 مـي شـود و چيـزي         و نزد همان دانيـل      همراه شاگردانش راهي ميانرودان    پس از آن خود مسروپ    

 يك ناطق مشرك كه رياست ديوان را داشـت مـي             نزد افالطون  افزون بر مورد پيشين نيافته عازم ادسا      
 بياد مي آورد و گـرد مـي آورد لـيكن بـا              او با شادماني استقبال كرد و هر قدر كه سخنان ارمني          . شود

كـه  ولـي گفـت   . تالش بسيار خويش اين سخنور كمكي نتوانست بكند و بـه نـاداني خـود اقـرار كـرد      
آموزگاري داشته كه مردي بسيار زبر دست بود وبعدها با برداشتن نوشته هـاي سـخنوران         ” خودش قبال 

گفت، اور ا بجوي و بيـاب       « بود؛    را برگزيده است و نامش اپيپانوس      از ديوان ادسا رفته و آيين مسيح      
  . »تا آرزويت را برآورده سازد

 مـي رود   عبور كرده به ساموس از طريق فينيقيه1330 با كسب ياري از سكوبا بابيلس      آنگاه مسروپ 
 كه هنـر شـگفت      1331 در قيد حيات نبود، اما شاگردي باقي گذارده بود بنام هروپيانوس           زيرا اپيپانوس 

مسروپ نزد وي مـي رود و از        .  را نيك مي دانست و در ساموس منزوي شده بود          وشتن يوناني انگيز ن 
او نيز ثمري نمي يابد و دست به دعا بـر مـي دارد و نـه رويـايي در خـواب مـي بينـد و نـه شـبهي در                                

د كـه بـر     بيداري، بلكه در كارگاه قلبش كف دست راستش به چشمان روح و روان او نمايـان مـي شـو                   
و } 186{روي سنگ مي نوشت بطوري كه سنگ اثر خطوط را همچون روي برف محفوظ مي داشت               

در فكر او همچون درون يك ظرف تجمع كـرده و  ) حروف(نه تنها ظاهر مي شد بلكه چگونگي نماي       
                                                           

١٣٢٨ ‐ vahritch  
١٣٢٩ ‐ khadun  
١٣٣٠ ‐ babilos   
   يا روفينوس‐ ١٣٣١



  ٢٦٥  

ده شده مسروپ  حروف آمااز پاي دعا و نيايش برخاست و حروف ما را ابداع كرد و همراه روفينوس          
مطابق واكهاي يوناني گردانيد و بي درنگ دست به ترجمـه زد            ”  را دقيقا  را شكل داد و حروف ارمني     

آغاز كرده بيست و دو كتاب نامدار و كامل و عهد جديـد را بـه زبـان                  ) سليمان(از امثال   ” و مخصوصا 
 يگغتساتـسي و هوسـپ      رش را بـه شـاگردانش هوهـان       ترجمه مـي كنـد و نيـز فـن نگـا           } 187{ارمني  

  . در عين حال به شاگرادان كهتر مي آموزدپاغناتسي
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   و آراني، گرجيدر باره كتابت ارمني

  
 كهتـر جانـشين وي گرديـد؛ او نيـز بـا كـشورمان و پادشـاه                   پسرش تئـودوس   پس از مرگ آركاد   

 پيوند مودت و دوستي حفـظ كـرد ولـي بخـش مربـوط بـه خـويش را بـه او نـسپرد، و بـه                            ورامشاپوه
 در ايـن اوان     مـسروپ .  پيمـان صـلح بـست       پادشـاه پـارس    نيز با يزدگرد  . گماشتگان خود واگذار كرد   

 بزرگ بچه هاي هوشيار و      او بفرمان ورامشاپوه و ساهاك    . بازگشت و حروف زبان  ما را با خود آورد         
برگزديـد و در تمـامي نـواحي مدرسـه هـايي بنيـان              } 188{تندرست، داراي صداي خوش و پـرنفس      

 زيـرا   به آموزش پرداخت البته بجز از بخش يونـاني        ) انارمنست (گذاشت و در همه مناطق بخش پارسي      
مي بايست، كتابت و زبان يوناني را بكار مي بردند و نه حتـي              ”  بودند و اجبارا   آنان تابع حوزه قيصريه   

  .آشوري
 شد تا براي آنان نيـز بـا برخـورداري از موهبـت ملكـوتي اعطـاء شـده                     رهسپار گرجستان  مسروپ

 بود، حروفي پديد آورد، و در ايـن راه           و ارمني   نام كه مترجم زبانهاي يوناني     1332همراه شخصي جاغا  
او بچه هايي برگزيد و آنان      .  برخوردار گرديد   و سكوبا موسي   1333از ياري و كمك پادشاه آنها باكور      

 را بعنـوان  1335 و موشـه تاروناتـسي  1334را به دو دسته تقسيم كرد و از ميان شاگردانش  ترخوردزاتسي      
  .آموزگار گماشت

 رئيس سكوبايان شد و آنان تعـاليم او  1337ارميا و 1336خود نيز راهي آران نزد پادشاهشان آرسواغن      
 را  او مترجم زبردسـتي بنـام بنيـامين       . را با كمال ميل پذيرا شدند و بچه هاي برگزيده اي به او سپردند             

 بي درنگ گـسيل داشـت و         او را بوسيله سكوبا آنانيا     1339 جوان والي سيونيك   1338فراخواند و واساك  
                                                           

١٣٣٢ ‐ jagha  
١٣٣٣ ‐ bak’ur يا پاكر paker.  
١٣٣٤ ‐ t’er-khordznatsi  
١٣٣٥ ‐ mushe- t’aronatsi  
١٣٣٦ ‐ arsvaghen  
  yeremia  ارمني‐ ١٣٣٧
١٣٣٨ ‐ vasak’  



  ٢٦٦  

 پديـد   1341، خـشن و ناهنجـار و نـاپرورده گارگاريـان          1340آنان حروفي براي زبان چاكنـائي     ) به ياري (
 را به سرپرستي آنجا گمارد و چند نوكشيش را براي دربار تعيـين كـرده                1342شاگردش هونانتان . آورد

از زبـان   ) كتـاب مقـدس   ( بزرگ سرگرم ترجمه      بازگشت و مشاهده كرد كه ساهاك      خود به ارمنستان  
 كتابهـاي يونـاني را در سراسـر    زيرا نخست اينكه مهروژان .  آن را نيافته بود     است چون يوناني   آشوري

 بـه هـيچكس اجـازه    سوزانده بود و سپس آنكه وقتي ارمنستان تقسيم شد، سرپرستان پارسـي   كشورمان  
  . آموختن يوناني را نمي دادند بلكه تنها آشوري را مجاز مي دانستند
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   و پس از او بر ارمنستانپادشاهي مجدد خسرو

  شاپور پارسي) پادشاهي(
  

 از خـود   پس از بيست و يك سال پادشاهي درگذشت و پسري يازده ساله بنام آرتاشـس     ورامشاپوه
 رفـت و تقاضـاي اسـترداد         پادشـاه پـارس     بزرگ به دربـار يزدگـرد      در آن زمان ساهاك   . بجاي گذارد 

 آزادانـه در دژ  1343رها شـده در زمـان بهـرام   ) از بند و زنجير  ( را كرد كه پس از مرگ اردشير  سروخ
داد و بـه    ) بـه خـسرو   (يزدگرد با خواهش او موافقت كرده حكومت را         .  نگهداري مي شد   1344آنهوش
 را تقاضـا كـرد كـه پـس از مـرگ پـدرش از دژ             پـسر گـازاون    1345او هراهـاد  . شت گسيل دا  ارمنستان
خـسرو  . فرسـتاده بودنـد   } 189{به ناحيه اي آنـسوي سگـستان      ) همراه سپاه ( خارج كرده    1346آنهيشلي

  .ديگر قادر به ديدن او نشد و اينبار تنها يك سال پادشاهي كرد
 نه از ميان آنان بلكه پسر خود شاپور را با اين نيت بـه پادشـاهي ارمنيـان گمـارد       و يزدگرد پس از ا  

كه ناخارارها به او تقرب جـسته بـا همنـشيني و حـسن روابـط، ضـيافت هـا و سـرگرمي شـكار و نيـز                            
                                                                                                                                        

١٣٣٩ ‐ syunik  
  .).گ.ا. ( انگليسيguttural و glottal چاكنائي به معني گلوئي و حلقوي، اصطالح زبانشناسي در برابر ‐ ١٣٤٠
  .).گ.ا).  (Mili( در جلگه رود گارگار واقع در دشت كنون ميلي  سرزمين گارگاريان‐ ١٣٤١
١٣٤٢ ‐ hovnatan  
١٣٤٣ ‐ Vramگ.ا. ( ارمني.(.  
١٣٤٤ ‐ anhush  
١٣٤٥ ‐ hrahat’از نام پهلوي  frahatو  پارسي، فرهاد afrahatگ.ا. ( آشوري.(.  
١٣٤٦ ‐ anhisheli گ.ا. ( به معني غير قابل يادآوري ، دژ فراموشي.(.  



  ٢٦٧  

 زديـسني خويشاوندي سببي به او خو گرفته و با خويـشاوندي جديـد نزديكتـر شـده شـايد بـه آيـين م                  
خداونـد نيـات مـشركان را در        “نادان نمي دانست كه     .  جدا شوند  گرويده بدين وسيله بكلي از يونانيان     

 نيـز   درگذشـت و سـاهاك  از آنجا كه هامازاسپ   . موفق شد ) انديشه او (اگر چه تا مدتي     ” هم مي پاشد  
از ايـن رو شـاپور بـه        . هيچكس هنگهاي ارمن را گرد نياورد و متحد نساخت        . سوكي بزرگ نشست  در  

 و تمامي تبعيديان را همراه خـويش آورد؛ امـا او موفـق بـه جلـب            آساني وارد سرزمين ما شد و فرهاد      
ه او بعنـوان پادشـاه      همكاري ناخارارها نشد بلكه همه از او نفرت داشتند و در هنگام شـكار يـا بـازي بـ                   

  .احترام نمي نهادند
يكبار چنين رخ داد كه گستاخانه در پي رمه هاي گورخر از نواحي ناهموار و سنگالخي گذشـتند،          

، اگـر مـرد      پارسـي  1348خـدازاده «:  با سرزنش به او چنين گفت      1347آتوم موكاتسي . شاپور عقب افتاد  
كبار ديگر چنين اتفاق افتاد كه با آتش در نيزارها به شكار خـوك وحـشي رفتنـد،                  ي. »هستي برو، برو  

شاپور جرأت نكرد اسبش را در انبوه ني ها بخوبي براند بگونه اي كه آتش او را در خود بلعيد و او به          
 : هـم مـي گويـد      آتـوم بـاز   . دو طرف مي نگريست و با اسبش به اين سو و آن سو حركـت مـي كـرد                  

مـزاح را كنـار    «: شـاپور مـي گويـد     . »خدازاده پارسي، آخر پدر تو خداوند است چرا مـي ترسـي؟           «
بگذار و نگاه كن تا از آتش بگذري تا من هم از پشت سر تو بيايم، زيرا اگر من جلـو بـروم، اسـبم رم                          

وم، مگر اينها هم سنگ هـستند كـه مـن جلـوتر بـر             «: در آن وقت آتوم با تقبيح به او گفت        . »مي كند 
 را از اصل و نـسب ديـوان ميـداني مـنهم شـما ساسـانيان را زن صـفت مـي                       1349اينك اگر اهالي موك   

اما با  . و به اسب شالق زده از ميان آتش همچون از جلگه پر گل گذشت و شاپور را نجات داد                  » خوانم
  . رفتعلم به اينكه شاپور از آن پس خاموش نخواهد نشست آنجا را ترك كرده به موكس

او بـا   .  موفق شد توپ را دوبـار از شـاپور بربايـد           يك بار در حين بازي چوگان شاواسپ آرزروني       
آري مي شناسـم كـه مـن هـم           « :و او پاسخ داد   » !خودت خويشتن را بشناس   «: چوگان به او زده گفت    

نت چنانكه ناميـده شـده ام بـه بـالش پادشـاه بوسـه                و حق دارم مانند برادرا     شاهزاده ام، از نسل ساناسار    
  .}190{با چنين گفتاري با بي اعتنايي تمام از ميدان اسب سواري بيرون تاخت. »زنم

 مـست از ميخـوارگي در حـضور    1350 گاردماناتـسي يك بار ديگر در حين مجلس مهمـاني، خـسرو       
شـاپور بـا    . بال زني افتاد كه با انگشتان ماهر خود چنـگ مـي نواخـت             شاپور همچون عاشق مجنون بدن    

عصبانيت فرمان داد او را بگيرند و در دهليز نگاهدارند، اما او دست راستش را بر شمشير گذارده بسان 

                                                           
١٣٤٧ ‐ At’om-Mok’atsi  
  .).گ.ا. (را بكار برده است) ast’vadsخدا  + ordiفرزند  (ast’vadsordi واژه  خورني‐ ١٣٤٨
١٣٤٩ ‐ mok’k   يا moks   كيلومترمربـع، مـوطن خانـدان ناخـاراري         ٢٩٦٢”  باستان به وسعت تقريبا     استان پنجم ارمنستان 
  .).گ.ا. (Bet Moksaije ، آشوريMokhoeneبه التين . همنام
١٣٥٠ ‐ khosrov- gardmanatsiگ.ا.  ( اهل گادمان، خسرو.(.  



  ٢٦٨  

ات نكردنـد او را     گذشت و به خانه اش رفت و هيچيـك از خـدمتگزاران دربـار جـر                 باگراتوني تيرداد
  .دستگير كنند زيرا آن مرد را از پيش آزمايش كرده بودند

  .درخواست بيجا تو ما را ناچار به تعريف اين مطالب نمود
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  رويدادهايي كه پس از رفتن شاپور از

   روي دادند و هرج و مرج ناشي از آنارمنستان
  

 از بيماري پـدرش آگـاهي يافـت و شـتابان رفـت و بـه                 شاپور پس از چهار سال پادشاهي خفت بار       
اما زماني .  ببردجانشين و فرمانده سپاهش فرمان داد تا بزرگان ارمن را دستگير كرده به سرزمين پارس

ان روز خـود  در همـ .  پس از يازده سال پادشاهي درگذشـت  رسيد پدرش يزدگردكه شاپور به تيسفون   
 دلير و خـوش بخـت كـه فرمانـده           1351اما نرسس چيچراكاتسي  . نيز توسط توطئه افراد دربار كشته شد      

 جنگيد و سـپاه آنـان        را با سپاهيانشان برداشت و بر عليه هنگ پارسي         سپاه شده بود، ناخارارهاي ارمني    
 سردار آنان را كشت، سپس خودشان نيز پراكنده شـدند و            1352را درهم شكست، اما آپرسام اسپاندوني     

خودسرانه در نواحي كوهستاني و مستحكم گذران زندگي مي كردند تـا گلـيم خـود را از آب بيـرون      
 سـه   بدين سان كشور ما   .  با دالوري برجسته خويشتن ظاهر شدند      در اين زمان تمام اهالي واناند     . بكشند

سال بي سرور باقي مانده طعمه جنگ و شورش گرديد و ويـران و خـالي از سـكنه شـد ، خـراج هـاي                          
  .دربار كاهش يافت، راههاي آمد و شد مردم بسته شد و هرگونه نظم و اصالحات مختل و محو گرديد

صدد انتقـامجويي از كـشورمان برآمـد،         پادشاه گرديد و در       دوم بر پارسيان   در همين روزها بهرام   
  .برخورد نكرد و صلح را با آنها حفظ نمود) ارمنستان (ليكن با بخش يوناني
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   به بيزانسفرستاده شدن مسروپ
  و نسخه هاي پنج نامه

  
مـشاهده نمـود، بـه نـواحي        ) ارمنـستان  (ين باليا را در بخش پارسي      بزرگ تمام ا   زماني كه ساهاك  

رفت اما چنانكه در شان او بود مورد استقبال قرار نگرفت؛           ) ارمنستان (غربي كشورمان و بخش يوناني    
  . فرستاد نزد قيصر تئودوسنامه اي به قرار زير به بيزانس را با  و نوه اش وارتانلذا مسروپ

  
                                                           

١٣٥١ ‐ nerses- tchitchrak’atsi  
١٣٥٢ ‐ ap’rsam- e’sp’anduni  



  ٢٦٩  

  }191{ به تئودوسنامه ساهاك
  
رود  د  تئـودوس   سكوباي ارمن توسط خداوند به قيصر صلحدوست، سـرورم اگوسـتوس           ساهاك«

  .مي فرستد
لـذا بـا اميـد بـستن بـه      . مي دانم كه آوازه زحمات ما به سـمع آن حـاكم مطلـق بايـد رسـيده باشـد               

نيكوكاري و ترحم تو، به سويت پناه آوردم؛ اما بفرمان واليان اينجـا در شـأن خـويش مـورد اسـتقبال                      
ه همين شخص آورده بود آنقدر از ما متنفر بودند كه حتي آن حروف را نيز نپذيرفتند ك . قرار نگرفتم 

پس از تالش سـخت و طـوالني در آشـور يافتـه             ) اين حروف را  (و او را نزد آن نيكوكار فرستادم؛ او         
از اين رو الطاف و عنايات آن سرور را خواهانم تا ما را در اينجا از مقام و منزلـت مـان در بخـش              . بود

  .»سالمت باشيد. يرندخويش محروم نسازند؛ فرمان دهيد تا ما و تعاليممان را بپذ
  :نامه زير را نيز به سكوباي شهر پادشاه نشين نوشت
  

  1353 به آتيكوسنامه ساهاك
  
، سكوباي دربار پادشاهي با دعاي خيـر درود مـي    سكوباي ارمن به آموزگارمان آتيكوس    ساهاك«
  .فرستد

 را گسيل داشتيم تا باليـا        و نوه ام وارتان     حضرت، آموزگار كشورمان، مسروپ    با اميدواري به آن   
عزيز نزد پادشاه بزرگ بـراي كمـك بـه مـا            ” و مشكالت ما را از آنان بشنويد و همچون برادري واقعا          

  . »سالمت باشيد. شفاعت كنيد
  

  :ز چنين نوشت سردار نيبراي آناتوليوس
  

   به آناتوليوسنامه ساهاك
  
  . سكوباي ارمن به آناتتوليوس سردار دلير درود مي فرستدساهاك«

از خداوند سپاسگزارم كه ترا براي امنيت و پناه ما آماده ساخت، از اينرو معـروض مـي دارم كـه                     
 به دربار فرستادم و      را همراه نوه ام وارتان     ي مشكالت ما طلبه مان مسروپ     براي يافتن راه چاره اي برا     

  .»سالمت باش. از آن دالور مستدعي هستم به آنان در مسافرت ياري دهد
  

                                                           
١٣٥٣ ‐ Atticusگ.ا. (م٤٢٥ تا ٤٠٥ از  بطريق شهر قسطنطنيه.(.  



  ٢٧٠  

ر آورد كه از پيش در باره او         را به خاط    با مالحظه نامه، يك باره آوازه رسالت مسروپ        آناتوليوس
گسترش يافته بود و استقبالي شايسته از آنـان بعمـل آورد و در ايـن مـورد توسـط قاصـدها بـه قيـصر                          

از اين رو . گزارش داد و از او فرمان يافت تا با احترام و بگونه اي شايسته بيدرنگ آنان را گسيل دارد    
بـا سرپرسـت آنـان      ) مـسروپ ( كـه    1355نـزد سـكوبا آكـاك      جمـع شـاگردان را در        1354در شهر ملطيه  

 سـكوباي  1357 را بـه گينـد   همراه خود بـرده بـود نگـاه داشـت امـا خـود مـسروپ و وارتـان                 1356غوند
 شدند و به حضور پادشاه      بدين ترتيب آنان وارد بيزانس    .  سپرده و با شكوه تمام بدرقه كرد       1358درجان

بزرگ رسيدند و به آنچه كه آرزومند بودند و آنچه كه آرزومند نبودند نايل آمدند و با چنين نامه اي                    
  : گشتندباز

  
   به ساهاكنامه تئودوس
  

  . سكوباي بزرگ ارمن درود مي فرستد به ساهاك قيصر روميان اگوستوسحاكم مطلق تئودوس«
ترا بسيار سرزنش نموديم كه با دل و جـان          . ما نامه ات را ديديم و به نوشته هايت رسيدگي كرديم          

در اين  بويژه  . سمت پادشاهان مشرك متمايل شدي و حتي جايز نشمردي ما را با نوشته اي آگاه سازي               
 جستجو مـي     مي دانيم كه با بي حرمتي به خبرگان شهر ما، حكمت را در نزد آشوريان               باره تقصير كار  

امـا  . بدين علت زماني كه خدمتگزاران ما در آنجا آن تعليم را تقبيح كردند ما خوشنود گـشتيم  . كردي
ما توضيح داد كه اين فن با موهبت ملكوتي صورت پذيرفت ما نوشتيم             براي  ”  بعدا از آنجاكه مسروپ  

تا با جديت تمام ياد بگيرند و ترا بعنوان آموزگار اصلي خويش گرامي بدارند و مانند سكوباي بزرگ                
 شهري براي پناه شـما و       و فرمان داديم آنجا در ارمنستان     .  هزينه ها و ارزاق از دربار داده شود        قيصريه

را بعنوان سردار سـپاه تعيـين       ) دامادت( پسر فرزند خوانده ات      تو وارتان ) احترام(به  . سپاه ما بنا كنند   
  .»سالمت باش. كرديم و مسروپ را در رديف آموزگاران قرار داديم

  
  : سكوباي بزرگ نيز بقرار زير نوشتنامه آتيكوس

  

                                                           
.  بـود واقع در جنوب غرب خاربرد و كنار رود فـرات )  كوچكارمنستان( كوچك  مليتينه شهري در هايك يا  شهر ملطيه  ‐ ١٣٥٤

و آثـار اسـترابون و      ) Melit’ena(اورارتو  ) Melid  ،Melida  ،Melide (آشوري) Melita(در سنگ نبشته هاي هتي      
  .).گ.ا. (استغيره ياد شده 

١٣٥٥ ‐ ak’ak’  
١٣٥٦ ‐ ghevond   
١٣٥٧ ‐ gind   
١٣٥٨ ‐ derjan    پرستـشگاه مـشهور   .  واقع اسـت اكنون ترجان نام دارد و در جلگه رود فرات     .  عليا  واليت ششم استان هايك

  .).گ.ا. ( در اينجا قرار داردbagaritchمهر در باگاريچ 



  ٢٧١  

   به ساهاكمه آتيكوسنا
  
 بحـق    سكوباي ارمني   به برادر گرامي و هم كرسي ما ساهاك         سكوباي مستقل قسطنطنيه   آتيكوس«

  . خداوند درود مي فرستد
خوشـنودم، امـا از اتهـام مبـرا نمـي           ”  بربر كامال  از خداوند بخاطر آوازه نيك تو در ميان آن ملت         

 و نرسس پيشينيان خوش سعادتت را بياد نيـاوردي و بيـشتر بـه ايـن                 داريم كه بيشتر محبوبيت گريگور    
 قـديس مـا بـاقي گـذاردي كـه بـا             1359خاطر در شگفيم كه چگونه چشمه كليسا را بـراي پـدر هـوانس             

ها اين پايتخت جهاني را كه تمام مسيحيان گيتي را روشنايي بخشيد و به همين علـت او را   تعاليمش نه تن  
اما شما با غفلت از او سعي در فرو نشاندن تشنگي تان با آبهاي باران كرديد تا                 .  ناميدند 1360زرين سخن 

و به  . ف روح القدس گردانيد   اينكه قادر مطلق با مالحظه زحمت و رنج بيهوده شما را قرين نعمت و لط              
 حاكم مطلق مان به تو اجازه داده مي شـود           اينكه بفرمان اگوستوس  . همين خاطر اكنون شادمان هستيم    

را متقاعـد و سـر بـراه        } 192{ هـا  طرف ما به آموزش بپردازي و فرقـه بوربوريتـون         ) ارمنستان(تا در   
 فرستاده ترا به عضويت كليـساي       و مسروپ . ازي و يا از موضع خود مورد تعقيب و آزار قرار دهي           بس

  .»تقديس نموديم} 193{ارتدكس
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  آموزش نواحي غربي؛

  برقرراي آرامش عمومي و پادشاهي اردشير
  

او بـا دريافـت فرمـان    .  را در نزديكـي مرزمـان يافتنـد    سپهساالر، سردار آنـاتول     و وارتان  مسروپ
زيرا حاكمان، گماشـتگان، سـران و بطـور       . درباري با اطمينان و جديت و توجه بيشتر كارها را نظم داد           

 شـده باشـند و      كلي شخصيت هاي برجسته آن نواحي با كمال ميل و گويي با نداي خداونـدي دعـوت                
 آموزش را آغاز كرده بخـش غربـي         همراه تمام طبقه كاهنان در يكجا گرد هم آمدند و بي درنگ كار            

  .آموزش دادند) ارمنستان(را نيز به سرعت مانند بخش شرقي 
 بـزرگ آمدنـد تـا او بـا شـفاعت       براي دعوت از سـاهاك در اين زمان بسياري از ناخاراهاي ارمني   

 با آگاهي بر اينكه بدون شاهزادگان ارمني نمي توانـد            پارسي چون پادشاه بهرام  . همگان را متحد سازد   
 كـار ) ساهاك(از اين رو    .  مذاكرات صلح را آغاز كرد     كشورمان را حفظ كند لذا توسط اسبد سمبات       

ــي   ــوزش در بخــش غرب ــستان(آم ــسروپ) ارمن ــه م ــاك  را ب ــايش هماي ــوه ه ــوده ن  و 1361 واگــذار نم
                                                           

   يوحنا‐ ١٣٥٩
  .).گ.ا vosk’eberan] (Chrysostom[‐) ارمني( يا زرين دهان ‐ ١٣٦٠
١٣٦١ ‐ he’mayak’  
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اي  هـ   را نزد او باقي گذارد و فرمان داد به كار بوربوريتـون            ، برادران سپهساالر وارتان   1362هامازاسپيان
تباهكار رسيدگي كنند و اگر با ماليمت و يا سختگيري به راه راست نياينـد، بـا شـكنجه و آزار مـورد                       
تعقيب قرار دهند و چون دشمن از آنان انتقام بجويند تا با مرگ مستحق، مرگ نـاحق روانـشان رسـوا                     

د هم آورده اسبد سمبات و نـوه اش          شد و تمامي ناخارارها را گر      شود و اما خود راهي ناحيه آيرارات      
  .   گسيل داشتسپهساالر وارتان را به دربار پادشاه پارس

منعقد ساخت  ) ناخارارها(اما پادشاه با برقراري صلح نامه اي با مضمون بخشش و فراموشي گناهان              
 را بـدون قَـيِم       ناميـده ارمنـستان    ا بعنوان پادشـاه، اردشـير      ر  پسر ورامشاپوه  و به خواهش آنان آرتاشس    

  .وي شش سال حكومت كرد.  به او سپردپارسي
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   ناميده مي شود كه تئودوپليس1363بناي شهر كارين

  
 فرمان دربار به كشورمان آمده با گشت و گذر از نواحي متعدد براي بناي     با دريافت  سردار آناتول 

 را پسنديد و با اين حساب كه آنجا در مركز قـرار دارد              شهري حاصلخيز، پرآب و پرثمر ناحيه كارين      
 دريا مـي ريزنـد و    آغاز مي گيرند و با جريان ماليم پيش رفته به         و از جاهايي كه چند سرچشمه فرات      

شكل باتالق بخود مي گيرند، زياد دور نيست، در اينجا ماهيان بيشمار و انواع مختلف پرندگان وجـود                  
دارند كه رشد مي كنند و ساكنان تنها با تخم هاي آنان تغذيه مي نمايند و در كناره بـاتالق نيزارهـايي                      

كوهها پر از نخجيرهاي    . بذري بسيار مي رويند   در دشتها علفهاي بلند و گياهان       . مملو از ني قرار دارند    
جانوارن شاخدار اهلي بزرگ پيكر و درشت، با بـدني پـر و چـاق               . نشخاركننده و سم شكافته مي باشد     
  .بوفور در اينجا پرورش مي يابند

او در دامنه يك كوه زيبا منظر محلي يافـت كـه چـشمه هـاي متعـدد كوچـك بـا آبـي زالل مـي                           
با خندقي ژرف آن را محصور نمود و پي حصار را         . حل شهر را طرح ريزي كرد     جوشيدند و در آنجا م    

 نـام  عميق ساخت و برجهاي بسيار بلند بر روي آن بنا كرد كه اولي را به گراميداشت قيصر، تئـودوس                 
شبيه دماغه كشتي ها و گـذرگاههايي بـا گـودي فـرو             } 194{كمي آنسوتر برجهاي صخره مانند    . نهاد
اما . دشت شمالي نيز شبيه آن را ساخت) در ناحيه مشرف. (فته كه بطرف كوه مشرف بودند، بنا نمودر
و اما درون شـهر بـر فـراز تپـه اي            . شرق و غرب، برجهاي مدور بر پا  كرد        ) در سمت هاي مشرف به    (

ز جاهـاي متعـدد از طريـق        و ا .  ناميـد  1364، آگوسـتيون  انبارهاي متعدد بنا نمود و به افتخار اگوسـتوس        
شهر را پـر از سـالح و هنـگ هـاي نگهبـاني نمـود و                . مسيرهاي پوشيده و پنهان آب را وارد شهر كرد        

                                                           
١٣٦٢ ‐ hamazasp’ian  
١٣٦٣ ‐ k’arin گ.ا. ( فعلي شهر ارض روم.(.  
١٣٦٤ ‐ ogost’ion  
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جاوداني شود و اما چشمه هـاي جوشـان آب گـرم را     ) پادشاه( ناميد تا با ذكر نام شهر، نام         تئودوپليس
  . توسط سنگهاي تراشيده پوشانيد
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   و عزيمت مترجمان به بيزانس مجدد مسروپموعظه
  

او .  و جاهاي خنك مانده آموزش نخستين گروه ها را بپايان برد           1365 در بيابان شاغگومك   مسروپ
سـپس سرپرسـتاني از   . به آنان هنر نمي آموخت بلكه گويي چون رسوالن به شاگردانش الهـام مـي داد          

 را در ناحيـه  1366، امـا دانـان   سـكوباي آنـان را در درجـان   ، گيند و ينوك را در اسپر    نش، غوند شاگردا
  . نخستين محل اقامتگاهش مي رود آمده به گوغتن مي گذارد و خود به آيراراتيكغياتس

از آنجا كه ريشه ناگوار باقي مانده از آيين شرك در دوران هرج و مرج دگرگون نمايان گـشته و                    
 پـسر خلـف     1367در ميان بـسياري از افـراد گـسترش يافتـه بـود، آن خـوش سـعادت بـه كمـك گيـت                       

 ايـن   نيز آگاهي يافت كه آموزگـاران اصـلي       .  كه حاكم آن ناحيه بود، آنان را نابود ساخت         1368شابيت
او بدانجا رفت و بسياري را ارشاد نموده افراد كمـي را بـه              .  هستند 1369آيين دروغين در نواحي باغاس    

 1370 آموزش آن نواحي را به سـكوبايي بنـام موشـغ           كار.  راند گونه اي بازگشت ناپذير به كشور هونها      
بـا  .  بازگشت زيرا شنيد كه پيروان همان فرقه در آنجا نيز بوده انـد             گاردمانسپرده خود به نواحي دره      

 بـود   1371 را كـه نـامش خـورس       حاكم گاردمانيان . يافتن ايشان، آنها را نيز به راه راست راهنمايي كرد         
 از او دعـوت بعمـل آورده در         1373 گوگاريـان  1372 بدشخ آشوشا. دگر بار به راه راست رهنمون گرديد      

او نيـز راهـي     .  قلمرو تحت حـاكميتش بيايـد      1374خواست مي كند تا براي همان كار به ناحيه تاشيرك         

                                                           
١٣٦٥ shaghgomk  
١٣٦٦ ‐ danan  
١٣٦٧ ‐ git’ يا giut’گ.ا. (”كشف، پيدايي“ به معني  نام و واژه ارمني.(.  
١٣٦٨ ‐ shabit يا savatگ.ا. ( به معني شنبه نامي آشوري.(.  
١٣٦٩ ‐ baghas  يا baghasak’an-ashkharh يا baghsak’an-k’oghmer  يا پايتاكاران اسـتاني در ارمنـستان  

چندين نام جغرافيايي ديگـر     . گرفته شده است  ” باغ“يا  ” بال“ازنام  قوم    ” اين نام احتماال  .  كيلومتر مربع  ٠٠٠،٢١بزرگ بوسعت   
  .).گ.ا. (از اين قوم تا كنون باقي مانده است

١٣٧٠ ‐ mushegh  
١٣٧١ ‐ khurs  
١٣٧٢ ‐ ashusha  
زمـان  در  ) مرزبـان هـا   ( باستان و يكي از چهار قلمرو بدشخ هـا           يكي از استانهاي ارمنستان   . gugark  مردم گوگارك  ‐ ١٣٧٣

  .).گ.ا. (اشكانيان ارمني
١٣٧٤‐ tashirkگ.ا. ( واليت چهارم از سرزمين بدشخي گوگارك.(.  
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در ايـن زمـان شخـصي بنـام         . بهتر و اساسي تر از شـاگردان ديگـران بـه تعلـيم پرداخـت              . آنجا گرديد 
  . شده بود پادشاه گرجستان1375آردزيل

 و دوست ديگـرش كـه از        1376 بزرگ همان شاگردان، هوسپ     سپس بازگشته او و ساهاك     مسروپ
 گسيل داشتند تا كتابهايي  نام داشت را به شهر ادسياي ميانرودان     1378 بود و يزنيك   1377روستاي كوغب 

را در آنجا از نخستين پدران مقدس بيابند و بي درنگ به زبان ما ترجمه كرده همراه خود بياورند تا بـا                  
آنان از چند تن دروغگو نامه هاي فريبنده دريافت كردند          .  فرستاده شوند  همين گونه كارها به بيزانس    

رگ و مسروپ در تدارك فرستادن ديگران به بيزانس مي باشـند، از ايـن رو                مبني بر اينكه ساهاك بز    
راهي بيـزانس شـدند   ” آنان نسبت به تعاليم خير عالقه مند شده بدون فرمان آموزگاران از آنجا مستقيما           

 كـه  دوستان هم شـاگردي آنهـا  .  اقدام به ترجمه و نگارش نمودند و با كسب تبحر كامل در ادب يونان       
 بود به آنان حسد بردند و خودكامانـه برخاسـته و بـه بيـزانس نـزد ايـشان                    1379 و كوريون  نامشان غوند 

 نيز نزد آنان شـتافتند كـه سـاهاك و مـسروپ پيـشتر بـه آنجـا                   1381 و آردزان  1380آنگاه هوهان . رفتند
سكوبا ماكسيميانوس  .  مدتي دراز اقامت كردند     در قيصريه  ا مسافرت آرام  فرستاده بودند و اما ايشان ب     

  . بيزانس از تمام آنها پيشواز پرشكوهي بعمل آورد
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   كه بعلتدر باره شوراي افسوس
   شرور تشكيل شدنسطور

بر مقر سـكوبائي بيزانـسيان تكيـه زد وبـا پيـروي از تفـسير عبرانـي بـه                شرور   در اين زمان نسطور   
او (زيـرا   . او مادر يك انسان است و نه خدا       ) چنين گفت كه  (مقدس ترين دوشيزه بي احترامي كرده       

كه مولود از او نشأت گرفت؛ فرزند زاده شده از مريم فردي ديگـر و فرزنـد زاده شـده از                     ) مي گفت 
جاوداني نيز فردي ديگر بود؛ بگونه اي كه آنان دو فرزنـد هـستند و تثليـث بـه         پدر پيش از زمان هاي      

 مشرف  بدين مناسبت پدران روحاني با قرائت اسناد كتبي در شهر آسيايي افسوس           . تربيع بدل مي شود   
 از ، هبنـاغيوس 1383ريه سيريل از اسـكند   1382 سكوباي رم  كلستينوس: به دريا گرد آمدند كه عبارتند از      

                                                           
١٣٧٥ ‐ ardzil  
١٣٧٦ ‐ hovsep  
١٣٧٧ ‐ koghb روستايي رد واليت tchak’at’kگ.ا. ( واقع در استان آيرارات.(.  
١٣٧٨ ‐ yeznik’ .و يكـي از برجـسته تـرين       فيلـسوف مـشهور ارمنـي     .  كه به كوغباتسي معروف اسـت       اهل كوغب  يزنيك 

  .).گ.ا.  (انديشمندان و شخصيت هاي اجتماعي و فرهنگي سده پنجم ميالدي است
١٣٧٩ ‐ k’oriunگ.ا( . ماشتوتس صاحب تذكره مسروپ.(.  
١٣٨٠ ‐ hovhan  
١٣٨١ ‐ ardzan نام مذكر منشعب از واژه ardzanگ.ا. ( به معني تنديس همانند نام صنم كه همان معني را دارد.(.  
  .).گ.ا. ((Celestine) يا سلستين k’elest’inos  ارمني‐ ١٣٨٢
  .).گ.ا. (Cyril ، فرانسه Kyrulos  نام مرد از ريشه يونانيkiuregh  ارمني‐ ١٣٨٣
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ــا1384اورشــليم ــس، پــولس1386 از افــسوس، ممنــون1385 از انطاكيــه، يوحن  از ، تئودوتيــوس1387 از هٍمٍ
  مـسيح  وحاني كه با نفرين به نسطور، حضرت عيـسي        دويست پدر ر  ”  و بسياري ديگر جمعا    1388آنگيورا

  . را  خدازا  شمردندما را فرزند خدا دانستند و مقدس ترين مريم عذرا
ريل  در آن شـورا شـركت نجـستند لـذا اسـكوبا هـا، سـي                 و مـسروپ   او از آنجا كه نرسـس بـزرگ       

 ملطي بوسيله نامه به ايشان هشدار دادند زيرا شـنيده بودنـد              و آكاك   قسطنطنيه اسكندراني، پروكلوس 
را بـا   } 195{ اسـتي  - آمده اند و كتابهاي تئـودوروس مـامو        كه برخي از شاگردان بدآيين به ارمنستان      

آنگاه مترجمان كه نامشان را پـيش تـر         .  و شاگرد تئودور بوده است     د كه آموزگار نسطور   خود برده ان  
نامـه هـا و قـوانين شـوراي         .  يافتنـد   بزرگ و مسروپ را در آشتيـشاد       ذكر كرديم بازگشتند و ساهاك    

  .  را تحويل ايشان دادنداي مستند كتاب مقدس شش قانون وضع شده و نيز نسخه هافسوس
، ترجمـه اي را كـه شـتابان صـورت       )نـسخه كتـاب مقـدس     ( با دريافـت      بزرگ و مسروپ   ساهاك

امـا از آنجـا   . نـد گرفته بود، يكبار ديگر ترجمه كردند وبار ديگر همراه آنها اصالح و تجديد نظر كرد        
بدين سبب، .  از بسياري جهات ناقص در آمد   ما آشنايي نداشتند، از اين رو كار      } 196{كه ايشان به فن   

ساهاك بزرگ و مسروپ ما را براي فراگيري زبان پرافتخار و كـسب كمـال در دارالعلـوم واقعـي بـه                      
  .}197{اسكندريه گسيل داشتند
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  سفرهاي علمي و خود اودر باره آموزگاران، 

  }198{همانند زينت آسماني 
  

آنان كه مدام از حكمت پيروي مي كنند و علوم رياضـي را بررسـي مـي نماينـد مـي گوينـد كـه                         
ستارگان روشنايي خود را از ماه مي گيرند، ماه از نور آفتاب پر مي شـود امـا آفتـاب نيـز از آسـمان                          

ر مي گستراند و اين دو نوار بر حسب ترتيـب و حركـت  و                اثيري؛ بگونه اي كه اثير نور را در دو نوا         
ما هـم ماننـد آن همـواره از پرتـو هـاي تجـسمي پـدران روحـاني                   . زمان از آفتاب روشنايي مي گيرند     

كمي در ژرفاي ديوان سيركرديم     .  رسيديم نوراني شده با گشت و گذار در نواحي جنوبي به شهر ادسا           
  .و زيارت سرزمين مقدس و مدت كوتاهي براي مطالعه رهسپار شديمواز آنجا براي عبادت 

                                                           
  .).گ.ا. (Juvenal يا hobnaghios  ارمني‐ ١٣٨٤
  .).گ.ا. (Emesaاهل همس يا ) hovhannes) John  ارمني‐ ١٣٨٥
١٣٨٦ ‐ memnon  
  .).گ.ا). (Paulيا  (p’oghos  ارمني‐ ١٣٨٧
  .).گ.ا. (آنگيورا شهر آنكاراي فعلي در تركيه است). Teodotios) Theodotius of Ancyra  ارمني‐ ١٣٨٨
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پس از چنين گشت و گذاري وارد مصر شديم، سرزمين نام آوري كه از سرما و گرماي بي حـد و                     
سيل و خشكسالي بري بوده در محلي زيبا بر روي زمـين قـرار داشـت و مملـو از انـواع ميـوه و بطـور               

 نه تنها آنجا را حفاظت مي كند بلكه قادر است خـوراك كـافي    طبيعي محصور توسط رود نيل بود كه      
و آنچه كه در سـرزمين  . و خشكي يا رطوبت كشور را بوسيله آبياري براي كشت و زراعت ميسر سازد     

موجود نيست اين رودخانه به آساني مي آورد و باعث فراواني مي شود و بـا تقـسيم بـه دوازده شـعبه                       
 در  در اينجا شهر بزرگ اسكندريه    . ي پيمايد و در همه جا جريان دارد       همچون جزيره، تمام كشور را م     

موقعيتي مناسب بنا شده و از آب و هواي پـر بركـت دريـاي بـزرگ برخـوردار اسـت؛ و درياچـه اي                
مصنوعي ساخته شده است و بواسطه آن هواي دلنشين چه از آنجا كه آبهاي درياچه به دريا مي ريزنـد                

از مكان هاي نزديك دريا پديد مي آيد؛ در اينجا اغلب باد مي وزد كه از سوي دريا، ماليم و از                     و چه   
  .سوي درياچه غليظ مي باشد و آميزش آن دو براي سالمتي بسيار نافع و مفيد است

كنـد  قرار ندارد تا جهان بـي حـد را محـصور            ) شهر( با پنج قله خود در جلو        1389اكنون پلوتنيوس 
 با تبليغ و وعظ انجيل خـويش؛ مقبـره هـاي پهلوانـان اژدهـا نـژاد وجـود ندارنـد؛ بلكـه            بلكه ماركوس 

 1390نه جشن كاذب و تحريف شده بيست و پنجم مـاه تـوبي        . قربانگاه هاي قديسان نورافشاني مي كنند     
رهاي بي زهر و تقسيم كلوچه هـا   بر پا مي شود كه با نهادن افسر بر سر جانوران باربر و با خدمت به ما                

برگزار مي شـود بلكـه در يـازدهم همـان مـاه تـوبي جـشن ظهـور و تجلـي الهـي گرفتـه مـي شـود و                               
. جانباختگان پيروزمند را ستايش مي كنند، بيگانگان را پذيرا مي گردند و بـه فقـرا صـدقه مـي دهنـد                     

 را تقـديس مـي نماينـد و          بلكه خون قرباني مسيح     ديو شرير قرباني نمي كنند     1391ديگر براي ساراپيس  
 پيام نمي خواهند بلكه دانش هـاي گونـاگون را از افالطـون            } 199{ ساندارامت 1392ديگر از پروتئوس  

م خود را بدون نقـص و در        نوين مي آموزم يعني از معلم من كه شاگرد نااليق او نبودم و علو             } 200{
  .كمال از او كسب نمودم

 گـشتيم و    راهـي ايتاليـا   ”  برويم، لـيكن بعلـت توفـان شـديد اجبـارا           1393خواستيم با كشتي به هالس    
 نمانـديم و از      مقدس را زيارت كرديم ولي مدتي دراز در شـهر روميـان             و پولس  آرامگاه هاي پتروس  

                                                           
  .).گ.ا (.)Pluto( يا پلوتون ‐ ١٣٨٩
١٣٩٠ ‐ tubiگ.ا. ( يكي از ماههاي مصري .(.  
١٣٩١ ‐ sarap’is   يا Serapis                   يكي از خدايان افسانه اي مصر كه در زمان بطالمه مقامي بزرگ در ميان خـدايان مـصري 

  .).گ.ا. ( و بويژه رود نيل و نيز خداي زمين و دوزخ بودداشت و فرمانرواي آبها
پدرش پوزيدون موهبت پيشگويي و .  قديم بود خداي دريا در اساطير يونانProteus ، پروتئوسp’rodeiad  ارمني‐ ١٣٩٢

  .).گ.ا. (تغيير صورت بدلخواه را بدو ارزاني داشت
١٣٩٣ ‐ Hellasبه ارمني نام ديگر يونان  yellada) .گ.ا.(.  



  ٢٧٧  

زمستان را گذرانديم و با عـشق       .  رهسپار شديم و مدتي كوتاه در آتن مانديم        1394طريق هالس به آتيكه   
  . گشتيمديدار وطن راهي بيزانس
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  در باره اتحاد شوم ارمنيان كه نابودي خويش را دنبال مي كرد
  

 چنان در اميال نفساني غرق شد كه همه شاهزادگان  و اشراف از او متنفـر                  پادشاه ارمنستان  اردشير
 بزرگ مراجعه نمودند و بانگ اعتراض سر داده او را نيز به ياري خواستند تا از               آنان به ساهاك  . شدند

 را بـراي  گوي كند و پادشاه خود را معزول نموده يك پارسـي    سعايت و بد   نزد پادشاه پارس  ) اردشير(
گفته هاي شما را رد نمـي كـنم، مـن نيـز در              «: گفت) ساهاك بزرگ (اما  . اداره كشور سركار بياورند   

بـدفعات او را سـرزنش كـرده ام امـا وي انكـار كـرده                . مورد كردار دردناك و شرم آور او شنيده ام        
 بيـابيم    قيـصر يونـان    مدتي كوتاه او را تحمل نمود تا راهي براي كمك به تئـودوس            اكنون بايد   . است

  .»ليكن او را تسليم بي ايمانان نخواهيم نمود تا در معرض رسوايي و استهزا قرار گيريم
  :و گفـت لـيكن ا . اما آنان نمي پذيرفتند و كوشش مي كردنـد وي را بـا خـود هـم داسـتان سـازند                 

هرگز، غير ممكن است كه من گوسفند گمراه خود را تـسليم گـرگ هـا كـنم و از بيمـار و مجـروح                         «
اگر من در نزد و مقابل پادشاه مومن بـودم درنـگ نمـي              . دلسوزي و دستگيري نمايم و مخلوعش سازم      

سـرنگوني  اما تـسليم كـردن او بـه مـشركان       . كردم به اميد آنكه يك سرنگون شده را سر پا نگاه دارم           
آنـرا كـه بـه تـو        « : به مصداق اين سخن كه    . بزرگتري را بدنبال خواهد داشت كه من بعهده نمي گيرم         

زيرا اگر چه بدكار و فاسـق اسـت امـا مهـر تعميـد خـورده       . »اقرار كرده است طعمه درندگان نگردان   
. ي ايمـان نيـست    پليد و آلوده است اما از نظر روح بـ         ” ليكن مسيحي است، جسما   . او بدكار است  . است

او نسبت به زنان ضعيف است امـا در برابـر نيروهـاي             . داراي كرداد ناپاك است اما آتش پرست نيست       
و چگونه مي توان اين گوسفند بيمار را با يك جانور درنـده سـالم               . عناصر طبيعي سر فرود نمي آورد     

  . »تعويض نمود كه همين سالمتي او براي ما بال و مصيبت است
ادگان با اين انديشه كه وي بقصد فريب آنان چنين مي گويد تا عمليات آنان را بتعويـق  و اما شاهز  

از آنجا كه تـو نخواسـتي بـا مـا هـم راي و هـم                 «: بياندازد و پادشاه را آماده سازد لذا چنين مي گويند         
ان يـك   و همـه آنـ    . »داستان شوي تا او بر ما پادشاهي نكند، لذا ما نيز نمي خواهيم تو كشيش ما باشي                

 پادشـاه  1397 نـزد بهـرام  1396 اهـل آرتـسكه  1395دل و يك راي همراه كشيشي جاه طلب بنـام سـورماك   

                                                           
١٣٩٤ ‐ At’t’ik’e   يا Attica      اينك يكي .  در شمال شرقي پلوپونز، روبروي جزيره او به      يا آتيك قسمتي از سرزمين يونان

  .).گ.ا. (از شهرستان هاي يونان بشمار مي رود
١٣٩٥ ‐ surmak’  
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ت  بزرگ بدگويي كنند دال بر اين كه آنان به سم           پادشاه خود و نيز ساهاك     تا از اردشير  .  رفتند پارس
  . متمايل شده انديونانيان
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  انقراض پادشاهي ارمنيان بنا به درخواست

  خودشان و بي احترامي به مقر سكوبايي بزرگ
  

 1398از او. وانـد  بزرگ را به دربار خـويش خ  شاه ارمن و ساهاك   ، اردشير  پادشاه پارس  سپس بهرام 
 تا اردشير را متهم و محكوم كند ليكن او از ابراز هر گونه گفتار خوب يا بـد امتنـاع                     1399مي خواستند 

 بود فرمـان داد تـا بعنـوان خويـشاوند            سورن  كه از خاندان پهلوي    هزاربد آريائيان ) بهرام(آنگاه  . كرد
از آنجـا كـه     «: و او با سخنان گيراي خـود مـي گفـت          .  نصيحت كرده متقاعد سازد    خود او را دوستانه   

همخون و خويشاوند من هستي، لذا خير ترا خواسته مي گويم كه اگر اكنون با شاهزادگان و اشـراف                   
ام  را در مق   و او نوه ات وارتان    . متحد شوي مورد احترام و بزرگداشت شاه پارس قرار خواهي گرفت          

  :امـا او قبـول نمـي كـرد و مـي گفـت         . » مي گمـارد   برابري با يك پادشاه محترم چون او بر ارمنستان        
چگونه مي توانم در اثر جاه طلبي و مقام پرستي در باره يك دوست سخن چيني و بدگويي كنم و يا                 «

براي من روشن نيست كه او قصد       ” اينكه چرا شما مي خواهيد اردشير را اينگونه سرنگون سازيد؟ كال          
و اگر او را بخاطر كردار ناشايست متهم و محكوم مي كنند، اگر چه مطابق مذهب . شورش داشته باشد

در هر صورت هيچگونه سـخني از       . ما محكوم  است اما طبق مذهب ناپاك شما او شايسته احترام است            
  .»طرف من نخواهيد شنيد

 برآشفت و در صحن بزرگ دادگاه به تحقيق مي پردازد بدون اينكه بـه سـخنان       در اين زمان بهرام   
  گوش فرا دهد در حاليكه به سخنان ساعيان و بدگويان بويژه گفته هاي بسيار شـنيع سـورماك                  اردشير

 داده بودند، لذا در اثر از آنجا كه شاهزادگان مقر و مقام سكوبايي بزرگ را به او قول          . توجه مي كند  
سرانجام بهـرام فرمـان داد تـا پادشـاهي از           . تحريك خودپسندي زبانش را چون تيغ برنده بكار مي برد         

                                                                                                                                        
١٣٩٦ ‐ ardsk’e     ناحيه اي در واليت بزنونيك be’znunikدر سنگ نوشته هاي اورارتو .  واقع در شمال غرب درياچه وان

.  ناميده اند كه تبديل به الجواز يا اديلجواز كنوني شده اسـت   dat-al-chauz آن را     ياد شده تازيان   ziukuniبصورت شهر   
   .).گ.ا(

١٣٩٧ ‐ vramگ.ا. (م٤٢١‐٤٣٩جم  پن، بهرام.(.  
  ).گ.ا. ( بزرگ سكوباي بزرگ ارمن يعني ساهاك‐ ١٣٩٨
  ).گ.ا. ( منظور شاهزادگان‐ ١٣٩٩
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در مورد . تمام دارايي وي بسود دربار مصادره كنند. زنداني كنند) در پارس(اردشير گرفته شده او را 
 عمل كردند تا خاندان جاثليقي در تـصرف دربـار قـرا گيـرد و بجـاي او،          بزرگ نيز همانگونه   ساهاك

 كه نـامش وه     سورماك عهده دار مقام سكوبايي بزرگ گردد و اما هداياي گران همراه مرزبان پارسي             
  . بود براي شاهزادگان فرستاد1400ميهرشاپوه

او . اقي نماند و بدسـت همـان شـاهزادگان خلـع شـد             بيشتر از يك سال در مقامش ب       و اما سورماك  
ولـي شـاهزادگان مـا از       .  دريافـت كـرد    بعدها مقام موروثي سكوبايي واليت بزنونيك را از شاه پارس         

او بـا   . نمـود  را تعيـين     1401 بنـام بركيـشو     مسئول ديگري را مي خواسـتند و او شخـصي آشـوري            بهرام
همراهاني بدتر آمد وزناني كدبانو همراه خود آورد و زندگي فاسد و پرتجمل مي گذرانـد و دارايـي                   

شـاهزادگان  . بدين سان او سه سال در مسندش باقي ماند          . هاي سكوبايان در گذشته را چپاول مي كرد       
كردنـد او را عـوض كـرده        نتوانستند اينگونه اعمال وي را تحمل كنند و بـار ديگـر از بهـرام التمـاس                  

  . بزرگ را مي خواستندگروهي نيز ساهاك. شخص ديگري را مطابق با آيين و مذهبشان معرفي كند
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   بزرگ و جانشينشرهايي و اعزام ساهاك

  از پارس 1402شامول
  

 بـدو دسـته تقـسيم شـدند و مردانـي را بـراي درخواسـت        همانگونه كه گفتيم، شـاهزادگان ارمنـي   
 فرمانـده   و همايـاك  واچه پيشواي آرزرونيـان   :  گسيل داشتند  جانشين مقدم سكوبايي نزد پادشاه پارس     

  و اسـپاندارات    پيشواي آپاهونيان  1404انچ خواهان كسي بودند كه پادشاه مايل باشد اما م         1403آشوتسك
 اهـل   1405 هـاووك   سردار يونانيان  همچنين آناتول .  بزرگ شدند  ، خواستار ساهاك  پيشواي آرشارونيان 

مايل به نگاهداري ) پارس( گسيل داشت و درخواست نمود كه اگر پادشاه          كارين را از    1406كوكاياريچ
                                                           

١٤٠٠ ‐ veh-mihr-shap’uh   
١٤٠١ ‐ be’rkisho  
١٤٠٢ ‐ shamvel  
١٤٠٣ ‐ ashotsk  
١٤٠٤ ‐ manetch  
١٤٠٥ ‐ havuk’  
١٤٠٦ ‐ k’uk’ayaritch  
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 قشر سكوبايان نيز همـراه مـسروپ      .  تحويل دهد  نيست به بخش يوناني   ) ارمنستان (وي در بخش پارسي   
 از روســتاي 1408 فرزنــد موســسيك1407ليــسا، كــشيش تيــروكخــوش ســعادت و تمــام مقــام هــاي ك

 حاضر به انجام در خواسـت        را با همين درخواست گسيل داشتند، بهرام       1410 واقع در واناند   1409زاريشاد
مقام سـكوبايي بـزرگ برگزيـد تـا در           را بعنوان دارنده      بنام شامول  هاي طرفين گرديد و يك آشوري     

برابر و رقيب ساهاك بزرگ قرار گيرد و وظيفه او را  مشخص مي كنـد تـا بـا مرزبـان از در دوسـتي                          
و اما سـاهاك  . برآيد و بر امر تقسيم خراجهاي دريافتي دادگاه ها و ساير نظام هاي دنيوي نظارت كند      

وي را برايش گذارد تا تنها در موضع خود بـاقي           ) جاثليقي(زه   نموده چند روستا از حو     بزرگ را آزاد  
بماند و بتواند به تعليم و آموزش عادي پرداختـه آنـان را كـه شـامول موافقـت كنـد بعنـوان روحـاني                         

  .تقديس نمايد
او را در برابر ديـوان پـس از حاضـران فـرا مـي خوانـد و مـي                    ) بهرام(ليكن پيش از فرستادن وي      

 ترا به ايمانت قسم مي دهم تا تحت تابعيت ما وفادار بماني و در اثر فريب هـم كيـشان يونـاني           «: دگوي
 خيرخواهانـه    را به نيستي بكشانيم و كـار       در انديشه شورش و نافرماني نيفتي و باعث شوي ما ارمنستان          

 بزرگ بپا خواست و در حاليكه قيافـه متواضـعانه و            اين زمان ساهاك  در  . »خود را به شر تبديل نماييم     
محجوب همچون زمان نطق و خطابه بخود گرفته بود بـا نگـاه باوقـار و صـداي فروتنانـه تـر بـه ايـراد              
سخنراني پرداخت و خدماتي را كه در حق آنان انجام داده بود و ناشكري آنان نـسبت بـه خـود را بـر                        

در ” توامـا . ر عين حال سخنان مغرضانه شيرين و مقاصد و كردار شـوم آنـان را فـاش سـاخت                  د. شمرد
سخن گفت و كيش آنان را رسوا ” هم كيشان گمراه“كه گفته بود ) پادشاه(ضديت با توهين نامعقوالنه    

كرده نطق خود را تا آنجا كه گوش مشركان مي توانست تحمل كند با فلسفه شگفت انگيـز مبتنـي بـر       
جهت استهزاء بـي ايمانـان مطـرح نكـرد تـا ماننـد              ” هيات بپايان برد بدون اينكه آيين درخشان را كال        ال

مرواريد زير پاي خوك ها  له نشوند بلكـه همچـون رعـد آنقـدر آنـان را درخـشاند تـا زبـان مغـان را                            
 خـوش  خاكستر كرد و خود پادشاه متعجب و شگفت زده ماند و همه جمعيت حاضـر و تمـام پارسـيان                  

اندام گوشها را تيز كرده با دقت گوش مي كردند بطوري كه بهرام دستور داد بعنوان يك سـخنران و                    
  . فراوان به او بدهندناطق جسور كه با چنان جسارتي در برابر پادشاه سخن مي گويد، سيم

 او بـراي    بگـذار سـيم   «:  چنين گفت   پهلوي ليكن او نپذيرفت و به خويشاوند خود از نسل سورنيان         
خودش بماند، ولي تو او را قانع كن تا اين دو مطلب را برايم انجام دهد، نخست ايـن كـه فرمـان دهـد                   

بـاقي   تعيين كرده بود و تا امروز حفظ مـي شـود،   و مقام شاهزادگان همانگونه كه اردشير } 201{گاه
.  حق دادن گزارش هاي اغراق آميز و تغيير خودكامانـه آنهـا را نداشـته باشـند      بماند و مرزبانان پارسي   

                                                           
١٤٠٧ ‐ t’iruk’  
١٤٠٨ ‐ movsesik’  
١٤٠٩ ‐ zarishat’ گ.ا. (به آرپا چاي تغيير نام يافته است” زاوشاد فعلي كه اخيرا روستاي.(  
١٤١٠ ‐ vanand  
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 خويشاوند من و تو بازگردانده شود       فرزند جوان فرهاد  } 202{دوم اين كه خاندان و مايملك گازاون      
 دارد، حداقل او را در هر گـاه و مقـامي      نفرتي كه نسبت به نام اشكاني     و در غير اينصورت با توجه به        

 و  كه مايل است در سلك شاهزادگان قرار دهـد، همانگونـه كـه در مـورد خويـشاوند او كامـساراكان                    
رين درجـه تنـزل داد و يـا حـداقل            انجام داد و آنان را از مقـام نخـست مـوروثي بـه پـايين تـ                  آماتوني

تا اينكـه بـه لطـف       . و فرزندانش با اعتمادي متساوي واگذار نمايد      ) آماتوني(كارگزاري دربار را به او      
اكنون كوشـش   . رحمت خداوندي گاه و مقام پدري بدست هر يك از پادشاهان به او بازگردانده شود              

  .»كن همچون ميانجي ماهر او را متقاعد سازي
”  را مجـدا    متقاعد شده فرمان داد تمام درخواست ها را انجام دهند و نوه او سپهساالر وارتان               بهرام

  .  گسيل داشت گماشته به ارمنستانبه فرمانروايي قوم ماميكنيان
 را بايد مي نوشتيم، بگذار       بزرگ در ديوان پارسيان    اما اگر كسي بگويد كه ما بايد سخنان ساهاك        

بداند كه تمام واقعيت امر از طريق هيچكس به گوش ما نرسيده است و لذا ما مايل بـه يـادآوري آنهـا                       
ون مـن بـد  .  ترجمـه هـستم  زيرا من هم مردي پير، بيمار و گرفتار در كـار . در كتاب تاريخ خود نيستيم 

توجه به زيبايي سخن شتابان نوشتم تا بتوانم خواسته ترا بر آورده سـازم و از سـخنان و خـواهش هـاي                       
من بر خالف اينكه برخي از شعرا پادشاهان را از نسل و نـژاد و از نزديكـان و دم                    . مصرانه تو رها شوم   

  .ا مي پنداريم خدايان مي دانند، از نظر نيازها ترا يك انسان برابر با مخور
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   بزرگ همقطار ناشايست ساهاككردار هاي شامول

  
 پيروي نموده از نظر  فرا رسيد و مقر سكوبايي را متصرف گرديد و از راه و روش بركيشو         شامول

يان در گذشته را بتصرف خود در مي آورد         زيرا او تنها اموال سكوبا    . طمعكاري از او نيز پيشي گرفت     
 بـزرگ   چون اجازه نمـي داد سـاهاك      . ليكن وي اموال و حوزه سكوبايي زندگان را نيز تصاحب نمود          

جديدي را تقديس و دستگذاري نمايد و جانشين در گذشتگان سـازد و از طرفـي امـوال و      ) سكوبايان(
. چكترين تعلل در پرداخت خراج به دربار، مصادره مي نمود         حوزه سكوبايي همه زندگان را بخاطر كو      

بدين سان وي مورد نفرت و سرزنش و تقبيح همه سكوبايان قرار گرفت و حتي اگر هزاران مصيبت و              
 كه حوزه   ستم از سوي او بر آنان وارد مي آمد رغبت نمي كردند نزد وي بيايند، بجز از آن سورماك                  

سـكوبايان ديگـر نيـز بـر او         .  بدستور دربار و با غضب اموال ديگران بزرگ تر نمـود           سكوبايي اش را  
  را در برابر او انجام داده توسط شاهزادگان خـويش بـه پادشـاه پـارس                حسد برده با جسارت همين كار     

  .روي آوردند
 يـك دم از تغذيـه معنـوي و روحـاني فرزنـدان كليـسا        بزرگ بـا همكـاري مـسروپ      و اما ساهاك  

 مستقر نمود و اما خود در واليت باگروانـد          فروگذاري نكرده وي را در كليساي جامع شهر واغارشاباد        
  .قي ماند شاه و همه ارمنيان را غسل تعميد داد، با مقدس تيرداددر مكاني كه گريگور
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در ايـن هنگـام همـه شـاهزادگان و     .  در سرزمين ما پنج سال زنـدگي كـرد و درگذشـت            اما شامول 
 بزرگ رفتنـد و بـه گناهكـاري خـويش اقـرار نمـوده التمـاس                 ناخارارها گرد هم آمدند و نزد ساهاك      

 را نيـز خواهنـد گرفـت،        ييد پادشاه پـارس   نيز قول دادند كه تا    . كردند تا دوباره به مقر خود بازگردد      
در اثـر   . آنگاه همه پيمان بستند تا مسند او را بطور مـوروثي بـه نـوه هـايش بدهنـد ولـي او نپـذيرفت                       

التماس بيش از حد آنان مجبور شد اين رويا را برايشان تعريف كند كـه مـدت هـا پـيش ،رويـدادهاي                       
دگان با شنيدن و درك اين سخنان كه بفرمـان خداونـدي مقـام اعظـم     شاهزا. آينده به او الهام شده بود    

واي بـراين جهـان   «به گريه و زاري پرداختند، مطابق اين سخن انجيل كه     . روحاني از نسل او سلب شد     
 آنگـاه   1411” .بسبب لغزشها زيرا كه البد است از وقوع لغزش ها ليكن واي بر كسيكه سبب لغزش باشد                

  . او را تنها گذاشتند
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   سعيد بزرگ و مسروپرخت از جهان بر بستن ساهاك

  
  پادشاهي كرده درگذشت و حكومت را براي فرزندش يزدگرد        بيست و يك سال بر پارسيان      بهرام

 مـستقر    به پادشاهي به سپاهيان يونـاني      وي پيمان صلح را فراموش كرده به محض رسيدن        . باقي گذارد 
اينـان آمدنـد و بطـور       .  نيز فرمان داد وارد سرزمين ما شـوند        به سپاه آترپاتكان  .  حمله كرد  در نصيبين 

  .   اردو زدند1412نامنظم در نزديكي شهر قربانگاه ها
 بزرگ نازل شد و شـاگردانش وي را بـه روسـتايي بنـام               هاكدر اين هنگام بيماري مرگباري بر سا      

 بود و اينان باعث آزار و اذيـت آنـان بودنـد              كه محلي دلنشين و مصون از نفوذ سپاه پارسيان         1413بلور
ل دوم جلـوس    در اينجا وي رخت از جهان بر بست در حاليكه پنجاه و يـك سـال از سـا                  . منتقل كردند 

 پادشـاه پارسـيان در پايـان مـاه           آخر پادشـاه ارمنيـان تـا آغـاز سـال نخـست پادشـاهي يزدگـرد                 خسرو
او در حاليكـه بعنـوان      .  مصادف با روز تولدش، بر مسند سكوبايي بـزرگ تكيـه زده بـود              1414ناواسارد

گار خويش را جاودان گذاشت، تمثال خداوندي را گرامي داشـت و      ياد. موجودي فاني بدنيا آمده بود    
انتقال يافـت و سـاليان دراز چنـان زنـدگي           ) جاوداني(به زندگي   ) دنيوي(با عزت و احترام از زندگي       

كرد كه هيچگونه عيب و نقصي ناشي از پيري بر چهره او پديدار نگرديـد و دچـار هيچگونـه بيمـاري            
 اوست پـدر مقدسـمان را       ه اي شكوهمند نوشت و چنان كه شايسته و در خور          در باره او بايد رسال    . نشد

آن را در جا    . ولي براي اينكه اطاله كالم باعث خستگي خواننده نشود        . مورد ستايش و تمجيد قرار داد     
                                                           

  ).گ.ا. (٧ آيه ١٨ انجيل متي، باب ‐ ١٤١١
١٤١٢ ‐ bagnats-avanيا باگاوان  bagavan) .گ.ا.(  
١٤١٣ ‐ blurگ.ا. ( به معني تپه.(  
١٤١٤ ‐ navasardگ.ا. (ف با نوسرد يا نوسرذ متراد نخستين ماه از تقويم ارمني.(  
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هيم به انجـام خـوا   } 203{و زماني ديگر، خارج از اين كتاب همانگونه كه در ابتدا نيز قول داده بوديم              
  .رساند

جنازه عزيز او را يرميا، رئيس شماسان با شاگردانش و نيز عروسـش دسـتريك خـانمي از خانـدان                    
 بـرده بخـاك      واقع در واليت تارون     بود به روستاي خود آشتيشاد      كه همسر سپهساالر وارتان    ماميكنيان
اگردانش همچون راهباني روحاني در واليـت خـويش پراكنـده شـده وبـه بنـاي كليـساهاي                   ش. سپردند

  . بزرگ پرداخته و برادران همكيش گرد آوردند
 سـعيد نيـز در شـهر     مـسروپ 1415 بـزرگ روز سـيزدهم مـاه مهكـان    شش ماه پس از وفات ساهاك 

زيـرا تكبـر و     . او برتمامي افراد پاك دامـن زمـان برتـري داشـت           . ن فرو بست   چشم از جها   واغارشاباد
چاپلوسي در كردار او جايي نداشتند بلكه با برخورداري از متانـت و نيكوكـاري و نيـك انديـشي، در           

زيرا كه چهره اي فرشته گونه، انديشه اي       . نزد ديگران آراسته به رفتار و منش ملكوتي جلوه مي نمود          
پر توان، كرداري پرهيزكارانه، جسمي شكوهمند، رفتـاري بـي ماننـد، پنـدهاي بـزرگ،                ژرف، سخني   

از آنجـا كـه در      . ايماني راسخ، اميدي صبورانه، مهري بـي آاليـش، درسـي غيـر خـسته كننـده داشـت                  
  .به شرح تشييع جنازه او مي پردازم} 204{برشمردن كليه نيكي هاي او ناتوان هستم

د و قابل اعتماد شنيدم پرتو ضعيف چليپاگونه بر خانه اي كـه آن سـعيد                همانگونه كه از افراد متعد    
در آنجا از دست رفت، مي تابيد و اين پرتو بزودي ناپديد نشد و بر كسان كمي نمايان نشد بلكه تمـام                      

در اين هنگـام    . شاهد بودند بگونه اي كه بسياري از بي ايمانان غسل تعميد يافتند           } 205{انبوه جمعيت 
يت گرد آمده بخاطر محل دفن جسد اين پرهيزكار كه پيش از مرگ ، خود را آمـاده رخـت                    ميان جمع 

اينان به سه دسـته تقـسيم شـده بودنـد، بخـشي از آنـان                . بربستن نموده بود آشفتگي و مناقشه روي داد       
پرداخته بود، و گروهي نيز      را كه براي نخستين بار به تدريس         ، گروهي ديگر گوغتن   زادگاهش تارون 
 دلير كه صاحب     آماتوني از ميان آنان واهان   .  و قبرستان قديسين را پيشنهاد مي كردند       شهر واغارشاباد 

ان مقـام هزاربـدي سـرزمين        در اين زمـ    ايماني قوي تر و بدني تنومند بود، چيره شد، زيرا كه پارسيان           
.  بخـاك سـپرد  1416او جسد وي را با شايستگي تمـام در روسـتاي اوشـاكان   . ارمن را به او سپرده بودند   

پرتو نور چليپائي نيز بر روي جسد و در برابر مردم حركـت مـي كـرد تـا اينكـه واهـان خـدمتكارش                         
 سـعيد شـاگردش     بنـا بـه دسـتور مـسروپ       . يد شد تاتيك او را بخاك سپردند و پس از آن اين نور ناپد           

 بود بعنوان جانشين بر مسند      1418 واقع در وايوتس دزور    1417كشيش هوسپ كه اهل روستاي هوغوتسيم     
  .سكوبائي جلوس كرد

  
                                                           

١٤١٥ ‐ mehek’anگ.ا. ( هفتمين ماه تقويم باستاني ارمني.(  
١٤١٦ ‐ oshak’an گ.ا( . كيلومتري ايروان كه اكنون نيز وجود دارد٢٠ روستايي در نزديكي آشتاراك در.(  
١٤١٧ ‐ hoghotsim  
١٤١٨ ‐ vayots-dzorگ.ا(. ، واليتي در استان سيونيك.(  
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   از خاندانسوگ سلب پادشاهي ارمنستان

   قديس ازخاندان گريگور آرشاگوني و سكوبايي
  

 1419در سوگ تو نشسته ام اي سرزمين ارمن، سوگوارم براي تو كه برتر از تمام ملت هاي شـمالي                  
آرامش از بين رفت، بي . هستي زيرا كه پادشاه و كشيش و مشاور و آموزگار خود را از دست داده اي   

  .ريشه دوانيده، راست ديني ناپديد شد و ارتداد از طريق ناداني و جهالت استحكام يافتنظمي 
برايــت .  محــروم شـده اي 1420 كـه از جــاه و جـالل و چوپــان و همقطـارش   اي كليـساي ارمنــستان 

 رامديگر گله انديشمندت را در حال تغذيه كنار مرغزارهاي سبز و خـرم و آبهـاي آ   . دلسوزي مي كنم  
و نه اينكه براي مصونيت از گرگان، در آغل مي بينم، بلكه آنان را پراكنده در بيابـان هـا و سراشـيبي                       

  .پرتگاه مشاهده مي كنم
، زيرا كه زماني روي داد كه داماد و ساقدوشش دور شـدند             }206{خوشا آن تحوالت اول و دوم     

زدواجت را همچـون كـسي كـه يكـي از پيـشينيان      اما تو چون عروس تحمل كردي و با نيك انديشي ا 
 نيز وقتي يك نفر چون عاشق گـستاخانه         1421بار ديگر . }207{حكيمانه گفته است، پايدار نگاه داشتي     

اگر چه داماد بزود طـرد شـد،        . بر حجله پاكت حمله كرد تو، عروست، پاك و بي آاليش باقي ماندي            
 كردند، همانند آن فرزند خواندگان كـه پـدر          به والد خود بي احترامي     1422زماني كه فرزندان سركش   

ليكن تو اين بار نيز از همـه چيـز   .  را بحق و منصفانه مورد بي حرمتي قرار مي دهند         1423خوانده بيگانه 
 كودكانـت را نـه بعنـوان        1424شده تو بدست همقطـار چوپـان      ) داماد(محروم و مطرود نشدي و منتظر       

 در بار سوم،    1425اما با جدايي  . فرزندان نوازش دادي  برادر شوهر بلكه همانند پدر دوم و صاحب همان          
  .    اكنون اميدي به بازگشت نيست زيرا همراه دوست و همكارش  از جسم و بدن جدا شد

 بيارامند و گـروه هـاي فرشـتگان را     استقرار يابند و در آغوش ابراهيم      شايسته است آنان نزد مسيح    
ن اين تو هستي كه در بيوگي بدون يار و غمخوار ماندي و اين ما هستيم كه از الطـاف                    ليك. نظاره كنند 

بودنـد، نيـست و     ) اسراييل(آنگونه كه در گذشته مردم      ) وضع ما (زيرا  . و عنايات پدري محروم شديم    
 جانـشين وي نگرديـد تـا        ع از ميان رفـت و يوشـ       زيرا موسي . }208{فالكت و بيچارگي ما بيشتر است     

                                                           
  ).گ.ا. ( است منظور ملل شمال قفقاز‐ ١٤١٩
  ).گ.ا. ( مي باشد ماشتوتس بزرگ و مسروپ منظور از چوپان و همقطارش، ساهاك‐ ١٤٢٠
  ).گ.ا. (د سكوبايي تكيه زدند بر مسن و بركيشو منظور زماني است كه سورماك‐ ١٤٢١
  ).گ.ا. ( بي احترامي كردند منظور ناخارارها هستند كه به والد خود ساهاك‐ ١٤٢٢
  ).گ.ا. ( است مقصود سورماك‐ ١٤٢٣
  ).گ.ا. ( است منظور مسروپ‐ ١٤٢٤
  ).گ.ا. (قديس است  و مسروپ منظور مرگ ساهاك‐ ١٤٢٥
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 از سوي ملت خويش طرد شد و فرزنـد نابـاب            1427رحبعام. 1426به سرزمين موعود رهنمون شود    ) مارا(
 عـروج  1430ايليـا . 1429 و مرد خـدا را نـه شـير بلكـه كبـر سـن از ميـان برداشـت              1428جانشين او گرديد  

 نيـز بـراي نـابودي       1433 براي مسح يوشع با روح مـضاعف نمانـد بلكـه حزائيـل             1432 ولي اليشع  1431كرد
.  نيز نبود تا دولت او را احيا كند        1437 و زربابل  1436 به اسارت رفت   1435صدقيا. 1434اسراييل دعوت شد  

جنگ ما را محاصه كرده . يا  مقاومت نكرد    مجبور به رها كردن آيين پدري كرد ولي مادات         آنتيوكوس
اكنون در داخل جنگ، در خارج مصيبت، مصيبت از سوي مشركان و    . بود ولي مكابه ما را نجات نداد      

جنگ از سوي منافقان و بدعتگزاران و آن مشاور اكنون نيست تا با نصايح خود آمادگي جنگي ايجـاد             
  .   كند

چگونه در برابر اين دردها مقاومت كـنم؟ چگونـه      .  اسفناك آه بر اين محرومان و آه بر اين تاريخ        
زيـرا  . انديشه و زبانم را استوار سازم و دين خود را بخاطر زايش و پرورش ما نسبت به پدرانم ادا نمايم          

آنان به ما هستي بخشيدند و با دانش خود ما را پـرورش دادنـد و بـراي كـسب كمـاالت نـزد ديگـران                          
نان در انتظار بازگشت ما بودند تا با دانش جامع و آمـادگي كامـل مـا شـاد و                 فرستادند و در آن زمان آ     

 شتابان بازگشتيم با اين اميد كه در مجلس عروسي با حركات تنـد و               و ما نيز از بيزانس    . خرسند گردند 
اي غمگين چاالك خود برقصيم و آوازهاي عروسي بخوانيم، اكنون بجاي اين شادي بر مزارش با ناله ه

به مرثيه خواني و سوگواري مي پردازم و حتي نتوانستم زمان بسته شدن چشمانشان خـود را برسـانم و                    
  .واپسين صدا و دعاي آنان را بشنوم

كجا است آرامـش    . اين غم و غصه سينه ام را مي فشرد و حسرت دوري پدرمان توانم را مي گيرد                
ت براي منحرفان؟ كجا است لبخند لبان شاد هنگام         آن چشمان پرمهر براي راست دينان و ترس و وحش         

مالقات با شاگردان خوب و آن قلب نيكخواه كه پيروان را جلب مي كرد؟ و آن اميدي كه دشـواري                    
راه هاي دراز را آسان مي كند و آزاده و بري از دشواري ها كجا است؟ مردم نابود شـدند و بنـدرگاه                       

  .آن صداي مشوق خاموش شدناپديد گرديد، يار و ياور ره سپردند، 
                                                           

  ).گ.ا. (صحيفه يوشغ باب اول آيه دوم ،  كتاب مقدس‐ ١٤٢٦
  ).گ.ا. (Rehoboam، انگليسي robovam  ارمني‐ ١٤٢٧
  ).گ.ا. (١٦‐٢١ آيه هاي ١٢ كتاب اول پادشاهان، باب  كتاب مقدس‐ ١٤٢٨
  ).گ.ا. (٢٤ آيه ١٣كتاب اول پادشاهان، باب   كتاب مقدس‐ ١٤٢٩
  ).گ.ا. (yeghia ، ارمني يا الياس‐ ١٤٣٠
  ).گ.ا. (١‐٦، آيه هاي ٩، كتاب دوم پادشاهان، باب  كتاب مقدس‐ ١٤٣١
  ).گ.ا. (Elisha، انگليسي yeghishe  ارمني‐ ١٤٣٢
  ).گ.ا. (Hazael، انگليسي azayel  ارمني‐ ١٤٣٣
  ).گ.ا. (١٣، آيه ١٣، كتاب دوم پادشاهان بابا  كتاب مقدس‐ ١٤٣٤
  ).گ.ا. ( سدكياSedekia  ارمني‐ ١٤٣٥
  ).گ.ا. (٧، آيه ٢٥، كتاب دوم پادشاهان، باب  كتاب مقدس‐ ١٤٣٦
  ).گ.ا. (، شاهزاده يهوديZerubabbel ، كتاب مقدسzorababel  ارمني‐ ١٤٣٧
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از اين پس چه كسي بايد تعلميات ما را ارج نهد؟ چه كسي بايد از موفقيـت شـاگردانش خوشـنود                     
گردد؟ چه كسي بايد شادي پدرانه را نسبت به فرزندي كه تا حدي نيز از وي پيشي گرفته است نـشان                     

ز پـدران گفتـه اسـت از هـر          دهد؟ چه كسي بايد از گستاخي مخالفان آيين راستين كه چنانكـه يكـي ا              
چيزي محروم شده و هستي شان نابود گرديده آموزگاران و كتاب هاي بسياري را عـوض كـرده انـد،         
ممانعت كند؟ آنان با هر سخني بطور يكسان مي رنجند ، و در تمسخر و اهانت بـراي مـا بعنـوان افـراد                  

كـسي بايـد آنـان را سـاكت و          چـه   . سست انديش و فاقد هنر شايسته براي ديگران سرمشق مي گردند          
  . خاموش كند  ما را با تحسين تسلي بخشيده حدي را براي سخن گفتن و خاموشي تعيين كند؟

 مي ريزد و مـي خـواهم   زماني كه در باره اين ها مي انديشم از قلبم آه و ناله بلند مي شود و اشك      
سوكنامه خود را چگونه به رشته تحرير درآورم        و نمي دانم    . سخنان غم انگيز و سوگوارانه بزبان آورم      

 بـي چـاره ام؟ كـه بعلـت مـشورت بـد و               1438و نمي دانم براي كه اشك بريزم؟ آيا براي پادشاه جوان          
ناشايست همراه با قوم خود كنار گذاشته شد و پيش از مرگ طبيعي با بي احترامي تاج و تخـتش را از                      

.  نيك زندگي شيرين و شكوهمند از سرم برداشـته شـد           دست داد و يا اينكه بحال خود بگريم كه افسر         
آيا براي پدرم و سكوبايم و آن انديشه بلند كه هر جا مي رفت سـخن نغـز و بـي نقـص را بـا خـود بـه          
ارمغان مي برد و توسط آن به اوضاع سرو سامان مي داد و زمام را در دست گرفته مردم را راهنمـايي                      

مي زد و يا براي خودم كه از روشنايي روح او محروم گشته و بـي    مي كرد و زبان هاي بيگانه را عنان         
آيا براي والد خود و آن سرچشمه تعليم كه عدالت را آبياري مـي كـرد و هماننـد سـيل،                     . خانمان شدم 

كج روي ها و الحاد را مي شست و با خود مي برد و يا براي من كه از تشنگي شنيدن خردها و پندهاي         
  راي مصيبت هاي رويداده در سرزمين ما و يا بخاطر بالياي آينده گريه كنم؟ آيا ب. او پژمرده شدم

چه كسي در اين باره هم سخن و هم صدا خواهد شد و در غم ما شريك مي شود؟ چه كسي يار و                       
خيز ، برياور ما مي شود تا با ما همدردي كند و يا آنان را بر تخته سنگها حكاكي كند؟ برخيز اي ارميا             

براي تمام مصيبت هايي كه تـاكنون بـر مـا نـازل گرديـد و      } 209{و در عين پيامبري، سوگواري كن   
همانگونـه كـه زكريـا بـراي اسـرائيليان          .  نادان بايد ظاهر شـوند     پيشگويي كن كه چوپانان   . خواهد شد 

  .پيشگويي كرد
و نه از خداوند، برگزيده شـده توسـط         آموزگاران بي شعور و خودپسند كه از يكديگر فخر يافته           

زرپرست، حسود، محروم از متانت كـه خداونـد در آن سـكنا دارد، تبـديل  بـه        . پول و نه روح القدس    
  . گرگان شده، گله هايشان را مي درند

  .روحانيان فريبكار، متظاهر، خودستا و شهرت پرست هستند تا خداپرست
 الف زن و تنبل هستند و متنفر از دانش ها و نوشته هاي دينـي و                  و مردان ديني مغرور، مفت خور    

  .مشتاق تجارت و مضحكه

                                                           
  ).گ.ا.  ( است منظور اردشير‐ ١٤٣٨
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شاگردان در يـادگيري تنبـل، امـا در آمـوزش كوشـا هـستند و هنـوز چيـزي فـرا نگرفتـه مـدعي                
  .خداشناسي

زان از   و كوشش، مي پرست و فاسق و گري        متنفر از كار  . مردان دنيوي گستاخ، بي ادب، گزافگو       
  . }210{ميراث

سپاهيان ترسو، خودستا، دور از اسلحه، تنبل، شهوت ران و راحت طلـب، چپـاولگر، مـي پرسـت،                   
  . دزد و رفيق راهزنان

شاهزادگان سركش، رفيق دزدان، رشوه خوار، پست، خسيس، بخيـل، غاصـب، ويرانگـر مملكـت،            
  .فاسق، همفكر بردگان

  .ر، قانون شكن، بي ثبات، ستيزه جوقضات نامرد، دروغگو، فريبكار، رشوه خوا
  . مهر و محبت، شرم و حيا در نزد همه ناپديد گرديده” و عموما

و در برابر تمام اينها چه چيز وجود دارد غير از اينكه خداوند از ما چشم پوشيده و عناصر طبيعت                    
” ، زمـستان شـديدا  خود را تغيير داده بهار خشك گرديده، تابستان پرباران، پائيز به زمـستان بـدل شـده           

بادها كوالك و گرماي سوزان به همراه مي آورند و بيماري هـا را           . سرد، توفاني و دراز گرديده است     
باران ها بي وقت و بي فايده و هـوا  . گسترش مي دهند، ابرها آذرخش مي افشانند و تگرگ مي ريزند 

خـاك بـي ثمـر و    .  گرديـده افزايش آبهاي بي حاصل اما فقدان آن ها فـراوان        . سخت و يخبندان است   
جانوارن نازا افزون بر آن زمين لرزه ها و حركات و عالوه بر همه اينها از هر سـو فتنـه و آشـوب، بـه           

  .1439”شريران را سالمتي نيست“مصداق اين سخن كه 
از آنجا كه پادشاهان سنگدل و بي رحم بر ما حكم راندند كه بارهاي سنگين بار مي كنند و فرمـان                     

بـه  . حكمرانان نظم و قانون را رعايت نمي كنند و بي رحم هستند           .  تحمل صادر مي نمايند    هاي غيرقابل 
. ياران و دوستان خيانت مي شود و دشمنان توانا گشته، ايمان بخاطر اين زندگي پوچ فروخته مي شود                 

مـي  راهزنان بيشمار از هر سو هجوم مي آورند، خانه ها چپاول مي شوند، مال و دارايي هـا بـه غـارت                       
افـراد شـريف بـه ديـار        . روند، مردان بزرگ به زنجير كشيده مي شوند، نامداران به زنـدان مـي افتنـد               

رعايا متحمل مشقات بيشمار مي گردنـد، شـهر هـا تـسخير و دژهـا ويـران مـي                    . غربت تبعيد مي شوند   
هـا،  قحطـي و گرسـنگي ، بيمـاري         . شوند، آبادي ها ويران شده ساختمان ها به آتش كشيده مي شـوند            

  .}211{امراض واگير گوناگون گسترش مي يابند
  .خداپرستي از ياد رفته و دوزخ در انتظار است

، ما و همگان را كه براستي به او ايمان دارند، از ايـن بالهـا حفـظ كنـد، شـكر و                       خداوندمان مسيح 
  .آمين. سپاس همه آفريدگان بر او باد

  

                                                           
  .).گ.ا.  (٢١، آيه ٥٧، كتاب اشعياء نبي، باب  كتاب مقدس‐ ١٤٣٩



  ٢٨٨  

  
  

  كتاب سوم تمام شد
   به پايان رسيد و با آن تاريخ بزرگان ارمني
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  1پيوست شماره 
  

  يادداشتهاي آكادميسين استپان مالخاسيان
  

  * همراه با اصالحات و اضافات توسط اديك باغداساريان
  
  

واژه ناخـارار بگونـه هـاي مختلـف تفـسير و ريـشه       : فئودال و يا شـاهزادگان  ناخارار يا اشراف  -1
  nafadaraايـن واژه از    “:  چنـين مـي نويـسد       آجاريان زبانشناس نامي ارمني    هراچيا. شناسي شده است  

كـه معـادل واژه ارمنـي    ) ا قومرئيس مردم ي (nafdar در سغدي )ناف، نژاد = nafa( اخذ شده    پارسي
nahap’et’   به معني پيشواي قوم     ( استnafapati (       شكل سرزمين پارسي نخست بصورت ناهارار بكار

مـرتبط گرديـده    )  نخـست، اول   nax(رفته و بعدها در اثر ريشه شناسي عاميانـه ناخـارار بـا كلمـه نـاخ                  
  . ردمبصورت ناخارار درآمده وبه معني رئيس و سردار دارايي ها و م

 بـه معنـي   nakhavara  شناس فرانـسوي ايـن واژه را بـا كلمـه سـرزمين پارسـي             آنتوان ميه ارمني  
  .مرتبط دانسته است” رئيس قوم“

ناخـارار از اشـرافيان عـالي مقـام و          . معادل فئودال اروپـايي اسـت     ” ناخارار“از نظر معني و مفهوم      
او در حكومت خود به انحـاء مختلـف از   . ك موروثي بشمار مي رفتصاحب سرزميني بزرگ يا كوچ   

. مردمش خراج مي گرفت، صاحب دادگاه و سپاه بـود بطـور كلـي سـرزمين خـود را اداره مـي كـرد                       
 و  ارمنـي پادشاهان اشـكاني . هنگامي كه جنگ پيش مي آمد، او مجبور بود با سپاهش نزد پادشاه برود       

  . نيز خود ناخارار بودند اما داراي مقام باالتر و سپاه و سرزميني بزرگتر بودنداگراتونيب
ناخارارها يا مهتر بودند يا كهتر، كه اين امر با وسعت سرزمين، شمار سپاهيان و گاه بامقام دربـاري       

  .آنان ارتباط داشت
ملت، قوم،   (azg آزگ   به زبان قديم ارمني   )  نوه ها  برادران، فرزندان، (ناخارار همراه خانواده اش     
)  و جـز اينهـا     ، قوم سيوني  مانند ملت يا قوم باگراتوني    (نام مي يافت    ) در ارمني امروزي به معني ملت     

ديدند كه رابطه خود قوم يا ملت ناخارار رشد و فزوني مي يافت و خانواده هايي از آن منشعب مي گر    
، tom يـا  tohm معادل پهلـوي ( نام مي يافتند t’ohmرا با قوم اصلي قطع مي كردند و خودشان توهم  

 هنـدي باسـتان    ،tokhm، پازنـد  tauma باسـتان  ، پارسـي taokhmanبه معني بـذر و تخـم، روسـتايي          

                                                           
 ذكر نشده است ليكن به منظور سهولت دسترسـي بـه            با توجه به عدم ضرورت برخي از اين يادداشت ها شماره هاي مربوط             *

  .).گ.ا. ( شماره هاي اصلي حفظ شده اند١٩٦٨ يادداشت ها درچاپ سال ،اصل ارمني
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tokhman،    كردي tom    اين واژه در زبـان     ) . ر كل به معني اصل و نسب و نژاد        ، فارسي امروز تخم، د
  .بكار مي رود” وزير“ارمني از سده نوزدهم به بعد، به معني 

 ناخـارار خـارج از      70 بعـالوه    154، گاهنامـه نرسـس      62  خـورني  شمار ناخارار هـا طبـق گاهنامـه       
خانـدان هـاي    ) سـپاهنامه (در فهرسـت نظـامي      .   اسـت   31 ، غازار پارپتـسي   32 گاهنامه، گاهنامه يغيشه  

  . سپاهي در اختيار داشتند19400 بوده و حداكثر 50، تعداد آنان  ارمنيناخاراري در زمان اشكاني
يا بطلميوس دوم، ملقب به محب االخ ) Ptolemaios Philadelphos ( برادر دوست بطلميوس-2

) Soter( يا مخلّص    جانشين بطلميوس يا بطلميوس اول ملقب به منجي       .). م.پ247-285(پادشاه مصر   
يا بطالسه، والي   ) Lagide(بنيانگذار سلسله الگيان    ) Lagos(، فرزند الگوس     مقدوني و سردار اسكندر  

وي لقب برادر دوستي را بعنوان تمسخر دريافت        .) م. پ 285-305(مصر و سپس پادشاه اين سرزمين       
شايان يادآوري  . وي بعنوان پشتيبان ادبيات، علوم و هنر شهرت يافت        . نمود زيرا برادرش را كشته بود     

برگـردان  “ برگرداندند كه  را از عبري به يوناني نفر از دانشمندان كتاب مقدس  72است كه بفرمان او     
  .خوانده شده است) سبعينيه(يا هفتادكرد ” هفتاد نفر

 بود و در سده سوم پـيش از          در بابل  كاهن نامدار پرستشگاه خداي بعل    ) Berossus ( بروسوس -3
تاريخ مشهوري در باره كلـده و آشـور         . مي زيست .) م.پ270-280( سوتر   نتيوكوسميالد در زمان آ   

 قيـصري در تـدوين     ايـن كتـاب مـورد اسـتفاده اوزبيـوس         . بياري گنجينه ميخي پرستشگاه نوشته است     
 بنا به گواهي اوزبيوس     .وقايعنگاري خود قرار گرفته ولي متاسفانه قطعات كمي از آنها بجا مانده است            

  .وي كتابي نيز در باره ستاره شناسي نوشته است
معنـي كلـي را مـي تـوان چنـين      .  اين عبارت يكي از معماهاي موجود براي پژوهشگران اسـت    -4

حـروف  . ه انـد   برگردانـد   هنرها و علوم گوناگوني نزد ساير ملل يافته و به يونـاني            دانست كه يونانيان  
. نخست از تركيب دو حرفي نشاندهنده هنرها و علوم است اما حرف دوم بيانگر ملل مختلف مي باشـد       

اما اينكه اينان كدام ملل و چه علومي بودند هنوز مـشخص نيـست و بگونـه هـاي متفـاوت تعبيـر مـي                        
. لـدانيان سـتاره شناسـي از ك  «: در حاشيه يكـي از نـسخه هـاي خطـي چنـين نوشـته شـده اسـت                  . گردد

  .    »، موسيقي از تراكيانرياضيات از فينيقيان، هندسه از مصريان
 بجز از منابع خاص تاريخي اغلب از منابع نيمه تاريخي و نيمه افسانه اي مردمي نيز يـاد         خورني -5

  . مي كند
  .20، آيه 37ب، باب ، كتاب ايو كتاب مقدس-8

ايـن واژه در    .  ساله است  3600 نشاندهنده دوره    sa-ar ، آشوري sar، در زبان بابلي   shar شار   -10
  .   از آن استفاده كرده است بكار رفته و خورنيوقايعنگاري اوزبيوس

 و  با استفاده از بروسـوس      است و اوزبيوس   ر زبان كلداني   د  نام نوح  Xisuthros كسيستروس   -11
ايـن نـام در نوشـته هـاي ميخـي مكـشوف در              .  از اوزبيوس اقتباس كرده است     پولي هيستور و خورني   

تان مفصل توفـان نـوح را نيـز شـامل مـي شـوند و آنهـا بخـشي                داس”  كه ضمنا   و نينوا  حفاري هاي بابل  
  . آشكار گرديد  جا گرفته،كوچكي از آن در كتاب مقدس
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بر پا  ) seth(، اخالف شيث     در اينجا سخن در باره دو تنديس است كه بنا به گواهي اوزبيوس             -12
يكـي از آنهـا     . ان حكاكي نمودند تا در آينده از ميان نروند        كردند و خالصه علوم آن زمان را روي آن        

سنگي بود و در برابر توفان و سيل بايد مقاومت مي كرد و ديگري آجري بود كه در برابر آتش بايـد            
  . اشاره مي كند” دو رويداد آينده“ به بدين علت است كه خورني. باقي مي ماند

نام كاهنه اي اسـت كـه       ”  باستان سي بيل اساسا     و روم  در يونان . سبروسو) Sibylle( سي بيل    -14
در باره سي بيل يا سي بيل هـا روايـات و داسـتان              .  بود مامور اعالم و شناساندن پيشگويي هاي آپولون      

ستين سي بيل دختر جواني به همـين نـام و دختـر         بنا به پاره اي از آنها نخ      . هاي گوناگوني نقل گرديده   
 بـود، وي كـه قريحـه        Teucerدختـر   ) Neso(اهل تـروا و نـزو       )  پسر زئوس  Dardanos(داردانوس  

طبـق  . پيشگويي داشت شهرت زيادي كسب نمود و نام سي بيل بطور كلي بر همه كاهنه ها اطالق شـد                  
دختـر پوزئيـدون    ) Lamia(ن زئوس و الميا     روايت ديگر نخستين سي بيل از نظر تاريخ يك از دخترا          

دومين . مي باشد كه مردم ليبي نام سي بيل بر او گذاشته و او در زمان خود به تفسير وحي مشغول بود           
.  در تروا دو دختر يكي از الهه ها و يك فرد انساني اسـت              Marpessos از اهالي    Herophileسي بيل   

پـدر وي تئـودوروس و      .  اسـت  در ليدي ) Erythrae(ه  مشهورترين سي بيل هلني، سي بيل شهر اريتر       
 بدنيا آمد و بالفاصـله پـس از         Corycosوي در يكي از غارهاي كوهستان       . مادر او يكي از الهه ها بود      

. در شرق و غرب سي بيل هاي مختلفي پديد آمدند         . تولد بزرگ شد و شروع به پيشگويي با شعر كرد         
 است كه سي بيل بابلي است بنام سابه  همين سي بيل ياد شده توسط خورنييكي از سي بيل هاي شرقي    

)Sabbe .( وي متشاد عبري داشت و دختر بروسوس و اريمانت)Erymanthe (بود.  
 ياد نشده اما آمده است كـه داويـت          banan و بانان    gorgiاز گورگي   ( در هيچ منبع ديگري      -16

 از دانـشمندي بنـام المپيـوس         هنگام تحصيل در يونـان     سوف نامدار ارمني  فيل) شكست ناپذير (آنهاغت  
  . دوروس در باره آنان شنيده است

 گونه tsutsk يا hergs tse’tsots yev p'aruts (tsuts به ارمني( آوازهاي نمايشي و رقص -18
  .ين واژه بتنهايي به معني گرد و مدور استا. معلوم نيست” اي رقص است اما مشخصا

  . خداي زمان و پدر زئوس است در اساطير يونانCronos  كرونوس-19
 خداي آتـش، پـسر زئـوس و هـرا ولـي بـزعم عـده اي هـرا او را                      Hephaistos هفائيستوس   -20

  .ا خلق كرده بودچون زئوس هم بدون كمك زني آتنا ر. بتنهايي بوجود آورد
و ) Eurymedon( فرزنـد اوريمـدون      در اساطير يونان  ) Promethee( پرومتئوس يا پرومته     -21
بـدين علـت زئـوس بـر او خـشم           . او آتش را از رعد و برق زئوس دزديد و باني به مردم داد             . هرا بود 

فرمان داد يك شاهين روزها منقار بر سينه و جگـر            به زنجير كشيد و      آورد و وي را در كوههاي قفقاز      
او همچنين بـه يابنـده      .  با اجازه زئوس شاهين را كشت و پرومته را نجات داد           سرانجام هركول . او بزند 

  .هنرها نيز مشهور است
 آنان بعنوان پيشوند نام پادشـاهان       در ميان .  به معني شاه يا شاهي      واژه اي است پارتي     آرشاك -22

 اين واژه تنها بصورت نام بكار رفته اسـت و جالـب توجـه اسـت كـه در              در زبان ارمني  . بكار مي رفت  
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ادبيات كهن ارمني نام آرشاك براي افراد ديگر بكار نرفته بگونه اي كه احساس مي شد معني پادشـاه                   
  .در اين نام مستتر باشد

اين سـرزمين شـامل     .  بكار برده ايم   mijerk’rayk  را براي واژه ارمني    نجا آسياي صغير   در اي  -23
 قـرار داشـت يعنـي سـرزمين ميـان دريـاي              و پونـت   بخشي از آسياي صغير است كه ميان درياي يونان        

بيوتانيـا، ميوسـيا، ليكيـه، فريگيـا، پاپالگونيـان،          : مين هـا بـود    مديترانه و درياي سياه و شامل اين سـرز        
، جزيـره قبـرس،     ، كيليكيـه  گاالتياي اول، گاالتياي دوم، ايساوبيا، ليكارنيا، پونت پولموني، كپدوكيـه         

  . اول، دوم و سوم، پونت كپدوكيههايك 
 به معني باكتريا و سرزمين همجوارش بكار رفته اسـت           زد نويسندگان ارمني  ـ تداليا يا تتاليا در ن     24

زيـرا  . اما در اينجا اين نام مربوط به كشور ديگـري مـي باشـد          .  نيز ناميده شده اند    كه كشور كوشانيان  
ي كـشورش را تـشكيل مـي داد بـه            بزرگ نمي توانست اين سرزمين را كه بخش مركـز          آرشاك” اوال

 و شـرق بـه دريـاي خـزر و           با مرزهـايي كـه تعيـين شـده بـود ارمنـستان            ” بدهد ثانيا ) والش(غارشاك  
آتورپاتكان منتهي مي شد و لذا تداليا بسيار دورتر در سمت شرق قرار مي گرفت و نمـي توانـست بـه             

  .   معني ياد شده بوده باشد
  . واقع بود اقامتگاه آرشاك درياي غربي همان درياي خزر است كه در غرب بهل-25
بعنـوان نتيجـه نهـايي بايـد        .  بررسي هاي جامعي صورت گرفته اسـت        در مورد منابع مارآباس    -26

بع غيرمستند بوده است و مولـف آن يـك فـرد             چنين منبعي در دست داشته و اين من        گفت كه خورني  
  تنهـا     مقـدوني   و اسكندر  نام هاي نينوا  . مسيحي كه سعي در تظاهر به آئين مشركين داشت، بوده است          

   تحت نام آشـوري      بوده كه  شايد هم يك ارمني   (مولف آن   . براي ظاهر استنادي اثرش بكار رفته است      
) از اين حيث قابل يـادآوري هـستند       ”  و پاوستوس  آگاتانگغوس “-مارآباس كاتينا خود را پنهان داشته     

  و آشـور در     خـود را از خـاطره و ذهـن مـردم ارمنـي اخـذ كـرده، حكومـت هـاي بابـل                       موضوع كار 
  و آرادر خدايان هايك.  و ارمنيان كهن تر را كه ما آنان را اورارتو مي ناميم و شاميرام  خدايانشان بعل 

جنگ بعل و شاميرام نيز انعكاس پيكار ديرينه بابل و آشور در برابـر اورارتـو                . تبلور و تجسم يافته اند    
و دوران دوم بـه سـود       ) هايك بعـل را كـشت     ( در دوران نخست به سود اورارتو تمام شد          مي باشد كه  

  ). اورارتو را تسخير كرده، آرا بدست شاميرام كشته شد وارمنستان سقوط كرد(آشور بود 
 نيست بلكـه سـرزميني در        واقع در مركز ارمنستان    استان آيرارات ) ararad ( سرزمين آراراد  -27

  .جنوب غرب آن و جنوب درياچه وان بود
 خانـدان بـزرگ و قـديمي پيـشوايان همچـون خانـدان هايـك              ). e’ndodsin( دستپروردگان   -28

بخشي از اينان جـزو نزديكـان همخـون درجـه اول و تـشكيل دهنـده اصـلي                   . متشكل از صدها نفر بود    
كنار اينان گروهي ديگر غير همخون مي زيستند و داراي اصل و نسب خود بودند،               در  . خانواده بودند 

اينهـا را   . ماننـد كـارگران، نـوكران و جـز اينـان          . اما از حقوق اعضاء اصلي خاندان برخوردار نبودند       
  . دستپرورده مي ناميدند
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 او را مطابق منـابع دوران بـت پرسـتي و نـام              خورني.  است  از نژاد حام    تيتان همان نمرود    بعل -29
تيتان جزو تيتان ها مي شمرد زيرا كه نام بعل نيز از منـابع دوران بـت پرسـتي اخـذ شـده و نـه كتـاب                            

دوران بـت   . از نـام ژاپـت يـا يافـث        مـاخوذ   ) يافـث ( را نيز هاپتوسـتيان      به همين ترتيب هايك   . مقدس
  .  پرستي مي دانند زيرا نام هايك نيز مربوط به همان دوران است و نه كتاب مقدس

اسـبرس، اسـب    . بصورت هاي اسب ريـس    . ( است واژه اي پهلوي  ) asp’arez ارمني( اسبريز   -31
 متر، راهـي    230يدان تاخت و تاز اسب به درازاي        به معني راه اسب، م    ) aspras و   aspresرز، پهلوي   

ميـدان اسـب   . عرصه اي كه اسب در آن تاخت و تاز مـي كنـد  . كه اسب به يك روز مي تواند بپيمايد   
  )د ارمني به معني زمينه، عرصه زندگي، ميدان زندگي(دواني، ميدان جنگ، ميدان نمايش 

  .اخذ شده است” باز“اين نام از . اچه وان يا دريbe’znuniats-dsov يعني درياي بزنونياتس -32
-medsروز دراز . (طي مي شـود ) تابستاني( منظور مسافتي است كه در نصف يك روز دراز      -33

or.(  
 كـه از اثـر      نتـسي سـبئوس    مسرو مارآبـاس .  مـي دانـد     را نام آماسيا    منشاء نام ماسيس    خورني -34

كنيـز  ) masek(او اين نام را ماخوذ از ماسـك         . خورني استفاده كرده اين ريشه شناسي را نمي پذيرد        
  . فرستاده مي داند كه او را به ارمنستانابراهيم
مه كمبود منابع تاريخي براي كتـاب نخـست خـود،            با اين ه    جاي شگفتي بسيار است، خورني     -36

) همانند افسانه هاي پارسي   ( را يا بيرون از كتاب       پيشنهاد مي كند كه دالوري هاي بيشمار در باره آرام         
ابهـاي   تشريح مي شود كـه ايـن داسـتان هـا در كت             14اين شگفتي در فصل     . نقل كند و يا كنار بگذارد     

 در كتـاب مارآبـاس  . نوشته نشده اند و به بياني مـستند نيـستند    ) شاهان و يا تواريخ پرستشگاهي    (اصلي  
چنين نوشته شده اسـت كـه ايـن داسـتانها را مـردان كوچـك و بـي نـام و نـشان از آوازهـاي عاميانـه                             

وجه به مطلب خورني بطور كلي كارهاي آرام را به     نيز با ت   منبع مارآباس سبئوس  . گردآوري كرده اند  
  .يك سو نهاده تنها نامش را ياد مي كند

چند سطر پايين تر آن را درياي      . درياي مديترانه است  ” احتماال) ovk’ianos ارمني ( اقيانوس -37
  . مي نامدآسيايي
 18 از زمان قيصر ژوستين از  بخش يوناني اول، دوم، سوم و چهارم تقسيمات ارمنستان    هايك -38
از آنجـا   . البته بيش از اين تاريخ نيز هايك اول و دوم وجود داشـته انـد              . به بعد مي باشد   . م536مارس  

ته اند، اين سوءتفاهم را بوجـود آورده اسـت كـه كتـاب               بكار رف  كه هر چهار هايك در تاريخ خورني      
ثابـت كـرده    ” درباره معمـاي خـورني    “ در كتاب    مالخاسيان.  نوشته شده است   536خورني پس از سال     

است كه نسخه كتاب خورني كه بدست ما رسيده است نسخه نخست نيست بلكه نسخه ويرايش شده در                  
اين مطالب  . دي مي باشد و آثار مطالب افزوده شده در آن بچشم مي خورد            سده هاي هفتم و هشتم ميال     

مي باشد كه   ” ونيز“نيز صدق مي كند و دليل آن هم واژه          ” هايك سوم و چهارم   “افزودني را در مورد     
  .مي افزايد” هايك اول و دوم“را به ” سوم وچهارم“دو بار بكار رفته است و دو بخش 



  ٢٩٤  

از ادامه نيز مي توان نتيجه گرفت كه        . ف وان بسيار درست و زيباست      تشريح محل تپه و اطرا     -39
 varagaكوه كوچك موجـود در شـرق ايـن تپـه واراگـا              .  بدون شك در آن محل بوده است       خورني

  . ناميده مي شود
  يـا ميلـه    stilusبلكـه همـان     . در اينجا قلمي نيست كه امروزه بكار مي بـريم         ” قلم“ مقصود از    -42

موم را روي تختـه     . فلزي است كه يك سر آن تخت و سر ديگر تيز بود و با آن روي موم مي نوشتند                  
پس از رفع نياز دوبـاره مـوم را صـاف مـي             . اي صاف پهن مي كردند و با سر قلم روي آن مي نوشتند            

 روش باسـتاني   از ايـن جالـب توجـه اسـت كـه خـورني     . كردند و به همين ترتيب روي آن مي نوشتند    
 اقامت كوتاهي در     بوده است و يا اينكه هنگام بازگشت از اسكندريه         آيا او در روم   . نوشتن اطالع دارد  

 چنين روش نگارش رايج بوده است؟ و اين احتمال          آن شهر داشته؟ و يا اينكه در برخي نقاط ارمنستان         
  .  به ارمنستان مي توانستند اين روش را ببينند كه ارمنيان هنگام لشكركشي روميانبعيد نيست زيرا

 سخن درباره سنگ نبشته هاي ميخي است كه روي تخته سنگهاي شـرقي تپـه وان را پوشـانده     -43
دمي اين سنگ نبشته ها توسط دانشمندي بنام شولتس در اختيار قرار گرفت كه تحت حمايت آگـا                . اند

ايـن سـنگ نبـشته هـا و         .  به وان رفت و از سنگ نبشته هـا نـسخه بـرداري نمـود               1827فرانسه در سال    
 خـورني . يادداشت شولتس بچاپ رسيدند اما خود وي هنگام بازگشت توسط راهزنان كرد كـشته شـد               

زيرا در ميان ارمنيـان     .  نسبت مي دهد   اين سنگ نبشته ها و ديگر نوشته هاي ميخي متعدد را به شاميرام            
  .يادگار مولفان اصلي يعني پادشاهان اورارتو فراموش شده بود

نام دو بانوي مشخص و متمايز است كه در داستان ها گـاهي  ) ’Niobeفرانسه  ( Niobe نيوبه -44
  .با يكديگر مشتبه شده اند

يـا  ( اسـت    ’T’ele’dice بنـام     و الهـه اي    Phorone’eيكي از آنـان از اهـالي آرگـوس دختـر             -1
Cerdo    و يا Pe’itho (                    وي نخستين بشر بود كه زئوس با او در آميخـت و از ايـن وصـلت آرگـوس و

بـوده  ” مـادر زنـدگان   “نيوبه دختر نخستين ايشان است و نخستين زن فناپذير          . پالسگوس بوجود آمدند  
  .است

 ازدواج كـرد و بنـا بـه راي          اه تبـه   نيوبه دختر تانتال و خواهر پلوپس بود وي با آمفيون پادشـ            -2
بيشتر افسانه نويسان صاحب هفت پسر و هفت دختر شـد و از داشـتن اوالد خـود افتخـار مـي كـرد و                         

اينان براي انتقام جـويي هـر       . مسخره مي كرد  )  و ديانا  آپولون(التونا را به خاطر داشتن تنها دو فرزند         
 چنـين  خورني. زن مصيبت زده از شدت اندوه تبديل به سنگ شد. را با تير كشتندچهارده فرزند نيوبه  

  . وجود داشته است نيز افسانه سنگ شدن شاميراماشاره دارد كه در ارمنستان
 كـه متـرادف     اما در سه نسخه بـصورت كانيـداس آمـده         .  در متن كانانيداس نوشته شده است      -46

khanithaعبري است  .  
 در نـسخه هـاي هـوانس      . آمـده ) وسـتامكار  (ve’st’amk’ar در متن اصلي اين نام بـصورت         -47

 karو  ) ve’st’am ( بجـاي آن بـدو صـورت وسـتام          ماگيستروس و ترجمـه گرجـي      چاثليق، گريگور 
  . قيد شده و در اينجا نيز شكل اخير برگزيده شد) كار(



  ٢٩٥  

 چهار كتـاب حماسـي       اين مرد دانا كه داناترين شخص ميان دانايان است كيست؟ كه خورني            -48
كـه  .  اسـت  چنين بنظر مي رسد كه او داويت آنهاغت فيلـسوف ارمنـي           . آنان را بخت يافته مطالعه كند     

نيز به اين سبب كه غير از داويـت شـخص برجـسته             . يگر نيز در فصل اول به او اشاره مي كند         يكبار د 
دوم اينكه از داويت آثار بسياري بجـا مانـده اسـت و             . ديگري در اين زمينه در سده پنجم سراغ نداريم        

 سـوم اينكـه يـك قطعـه سـه سـطري           . ”دارنده آثار بسيار  “: بحق كه خورني مصداق كالم را يافته است       
 تخصيص دارند يعني به افرادي كه موضـوع چهـار كتـاب       و تيگرانوهي  يافت شده است كه به تيگران     

اينكه چرا خورني نام اورا يـاد نمـي كنـد بنظـر مـا بعلـت نكتـه               . حماسي در مدح زمان آنان بوده است      
ه است كـه داويـت آنهاغـت خـواهر زاده     سنجي و همت واالي او بوده است زيرا كه چنين روايت شد     

  . خورني بود و لذا مولف يادآوري نام خواهر زاده خود را در كتاب شايسته نمي دانست
 و در   pavos  ،pavros ديگـر بـصورت       آمـده در متـون     paros در متن سـه نـسخه بـصورت          -50

  . آمده استpaos نيز ترجمه قديمي گرجي
 را   با سخنان تند مي گويد كه اين مردمان غير معتمد كيستند؟ كـه نـژاد باگراتونيـان                  خورني -52

 را مـد نظـر      دانشمندان جامعه مخيتاريان مي پنداشتندكه خـورني، پاوسـتوس        .  مي دانند  ناشي از هايك  
 مستورن مي زيسته و    و مارآباس  مي كردند كه خورني پس از سبئوس      برخي از پژوهندگان فكر     . دارد

از آثار آنان اقتباس كرده است، ليكن اين نطريه اشتباه است زيرا اكنون ثابت شده خـورني مقـدم بـر                     
  .آنان بوده و منبع استفاده آنان براي آثارشان مي باشد

يكـي از   . كه دگرگون گرديده تبـديل بـه آرگـاموزان شـده اسـت             همان نام آدر املك است       -54
  ) ساناسار: پسر ديگر( پادشاه آشور پسران سنكريم

 ايـن واژه را بـه معنـي سـربازان       نويسنده با پيـروي از يونـاني      ). merk’er ارمني(” برهنگان “-55
  .ر و ديگر سالح ها بكار برده استبدون زره، سپ

) بـزرگ ( و اصالحات ياد شده مربوط به تيگـران دوم            يروانديان  اين تشريح در مدح تيگران     -56
نـسبت  ) يروانـديان (ل   بدون داشتن منبعي مطمئن او را بـه تيگـران او            است كه خورني   پادشاه ارمنستان 

  .مي دهد
 باســتان بــه معنــي دختــر خــانواده پادشــاهي يــا در ارمنــي) بــه معنــي دوشــيزه (oriord واژه -58

  .   به معني خواهر يا دختر پادشاه مي باشددوشيزه ارمنستان. شاهزادگان بكار مي رفت
شـايد    ه اسـت و معلـوم نيـست فاعـل آن كيـست،              بطور نامشخص بكـار رفتـ     ” مي گويد “ فعل   -59
  ؟”نيازنامه“يا ” چهار كتاب حماسي“ كاتينا يا مارآباس
. م.پ55-95(كه تيگران بزرگ    .) م.پ560-535 ( يروانديان  را نه تيگران    شهر تيگراناگرد  -60

بسياري موارد بوده است كه به تيگران يروانديان نسبت داده اند كه در واقع به تيگران                . بنا كرده است  
  .بزرگ مربوط بوده است

) 2 اراضـي شخـصي پادشـاهان اشـكاني       ) 1 داراي اين معـاني اسـت         در ارمني  vost’an كلمه   -61
  .شرافيت ساكن در آنجاا) 3پايتخت، شهر شاه نشين 



  ٢٩٦  

 اسـت كـه      رياضيدان و جغرافيدان برجسته يوناني       كالوديوس ستاره شناس،    منظور بطلميوس  -62
او نخـستين بـا رسـعي نمـود براسـاس محاسـبات علمـي نقـشه              .  مـي زيـست    در سده دوم در اسـكندريه     

 درجـه را ترسـيم كنـد و منـاطق       65 درجه تـا طـول شـمالي         20ض جنوبي   از عر ) نيم كره (جغرافيايي  
مردانيكه به مسئوليت وي جهان را گشته انـد تـا           . جنوبي تر و شمالي تر آن را سرزمين ناشناخته ناميده         

همچنـين  . يـاد شـده انـد   ) ashkharatsuysts(اندازه بگيرند و بيان نمايند در جهان نمـاي شيراكاتـسي         
  . سيسيلي و سترابون را نيز ياد كرده اندديودوروس

  . به معني زمستاني و سرزمين يخ زده است كيميورون در يوناني-63
  .   منظور آوازهايي است كه شبيه شعرخواني است-64
دن آن   اسـت كـه پژوهنـدگان بـراي گـشو           اين ترانه هاي مرموز و معمايي در تاريخ خـورني          -65

واژه ) t’its (، تيـتس  )’khavart(خـاوارت   ) artakhur (چهار كلمه آرتـاخور   . تالش بسيار كرده اند   
در اول  )  باسـتان  زبان ارمنـي  (در گرابار   . اينها نيز اسامي گياه مي باشند     ” احتماال. هاي مشكوك هستند  

يك    z و اين امر باعث شده است گروهي معتقد گردند كه اين zart’akhur قرار دارد zواژه حرف 
 فارسي اسـت كـه      zardkhar يا   zardkhanپيشوند نيست بلكه جزئي از كلمه است و اين كلمه همان            

ــل زرد اســت  ــه اي گ ــوده دو واژه    . گون ــاه ب ــام گي ــن دو ن ــان اي ــسور آجاري ــر پرف  و ’khavartبنظ
khavardsi       تعيين معني دقيق ترانـه كـاري       ” كركي، پشمي، موئين  “به معني    صفت هاي آنان هستند و

 اسـت   bardzمورد ديگري كه پژوهندگان براي تفسير ترانه استفاده كرده اند كلمه            . بس دشوار است  
بـه معنـي بلنـدي، تپـه،      ( bardzunkبرخي اين واژه را بـه معنـي   . كه در اينجا بالين ترجمه شده است

 آرزو داشت اين و آن گياه را از بانو ساتنيك“نه را اينگونه معني مي كنند تفسير كرده اند و ترا) كوه
دانـسته انـد و   ) جاه، تخت، بـالين، بـالش   ( را به معني     bardzبرخي  . ” بدست آورد  بلندي هاي آرگاوان  

art’akhuyr    سـاتنيك چنـان    “: ي داننـد  تفسير كرده اندو معنـي ترانـه را اينگونـه مـ           ” تاج سر “ را نيز
 شده بود كه جاه و مقام و تاج شاهي را مي خواست در برابر تاج و جاه و مقـام آرگـام                       دلباخته آرگام 

 art’akhur(ak’) را به معني قسمت باالي سـاق پـا دانـسته همـراه بـا               bardzگروه سوم نيز  . ”فدا كند 
معني كـرده انـد و سـعي درتفـسير رئاليـستي و جنبـه هـاي              ” پوشاك ساق پا يا زير جامه يا تنبان       “آنرا  

زيرا كـه   . سرانجام معني عادي كلمه يعني بالش يا بالين براي آن در نظر گرفته شد             . جسماني نموده اند  
در ميان ارمنيان باستان معتقد به اعتقادات خرافي، براي عملي شـدن آرزوهايـشان گياهـان خوشـبو در                   

با اين تفسير معني بهتـري  . ر مي دادند تا عشق او را به خود جلب نمايند       زير بالين شخص مورد نظر قرا     
  .   براي ترانه بدست مي آيد

از . معاني گوناگوني نـسبت داده انـد      ” آزاد“به  .  است لقب و عنوان كوه ماسيس    ” آزاد“ واژه   -66
. اسـت ) معروف به كـوه آرارات    (كوه مرتفع   مي باشد كه شايسته چنين      ” شريف، واال “همه محتمل تر    

 ايـن كـوه مـي       بايد توجه نمود كه اين واژه يك سفت براي كوه نيست بلكه نام اصلي و بومي ارمنـي                 
. باشد و نام آرارات را هيچيك از نويسندگان كالسيك ارمني براي نشان دادن اين كوه بكار نبرده انـد        

  .ناميده است” آزاد“اين كوه را ) مورخ ارمني سده هفتم ميالدي (سبئوس



  ٢٩٧  

تنديـسي از آرامـازد     .  يعني آرامازد تـاس    k’und-vomn-aramazd در متن اصلي بصورت      -67
 به اين علت آرامازد را تاس       خورني” در آرگوس وجود دارد كه سر آن بي مو است و ظاهرا           ) زئوس(

  . ناميده است
 فردوسي نيز او را آژدهـاك     . لقب پادشاه افسانه اي ايران ضحاك است      :  بيوراسب  آژداهاك -70
. مـي باشـد  )اسـب +بيـشمار يـا ده هـزار    =دارنده بيور  (bavaraspaبيوراسب در زند بصورت     . مي نامد 

 وسايرين يك راي و يكزبـان گـواهي مـي كننـد كـه آنچـه                 امين،  ، مار محققان بزرگ چون گوتشميد   
فردوسـي  .  تعريف مي كند بـا توصـيف فردوسـي هماننـدي دارد             در مورد آژدهاك بيوراسب    خورني

كـه قـديمي تـرين      بر پايه توشه هاي اوليه نگاشته شده از پيش          (شاهنامه را در سده دهم ميالدي نوشت        
 بنابراين خورني يك سده پيش از آن نيز از اين داستان هـاي پارسـي              ) آن ها مربوط به سده ششمم بود      

 مـشوق خـورني نيـز نيـك مـي            بـاگراتوني  آگاهي داشت و اين مطلب را نه تنها خورني بلكه سـاهاك           
ت نيز از مورخ پير درخواست نمود تا اين افسانه ها را به رشـته تحريـر در آورد و   دانسته و به همين عل   

 تا چه ميزان در     اين پديده نشان مي دهد كه فرهنگ باستاني پارسي بويژه فرهنگ پارتي           . تفسير نمايد 
  . بويژه در ميان قشر سلطنتي و حكومتي رواج داشتارمنستان

 سخن گفته باشـد ايـن امـر نـشان دهنـده              با تنفر نسبت به افسانه هاي پارسي       ر هم كه خورني   هر قد 
. زوناني نمي داند” زيبا و فصيح“عدم آگاهي او از اين افسانه ها نيست بلكه آنها را كمتر از افسانه هاي           

 بيوراسب، پهلواني رستم و از كجا بودن او و قدرت برابر با يكصد و بيـست          او غير از افسانه آژداهاك    
، )7، بـاب  2كتاب (و نيز جزئياتي كه حتي فردوسي از آنها آگاهي نداشته،           ) 8، باب   2كتاب  (فيل او   

 2، يـان پارت(يك فصل كامل در مورد منشاء پهلوهـا        ) 70، باب 2 (داستان هاي كوتاه مربوط به اردشير     
  .اختصاص داده است) 70باب 

هـر دو كلمـه   ” بلخ پرنور، بلـخ منـور، بلـخ پرتـوافكن         “يعني  ) bahl-ar’avot’in( بامك    بهل -71
ايـن بلـخ   . وضعيت و موقعيت شهر بلخ را در مشرق جايي كه آفتاب زودتر طلوع مي كند نـشان دهنـد                 

 بـه آن  شهري باستاني و نامدار است و در سنگ نبـشته هـاي داريـوش      ،  كه باكتريا نيز خوانده مي شود     
 و مركز داد و ستد و فنون و صنايع واقع در كشوري             اشاره شده، خاستگاه زرتشت و پايتخت كوروش      

 سـرزمين   ميان كوههاي پاراپاميس و تيان شان بود و       ) آمودريا(همنام در جلگه حاصلخيز رود اكسوس       
.  داده بـود    به آناك   قول آن را مشروط به كشتن خسرو        ساساني اصلي پهلوها بشمار مي رفت و اردشير      

  .  بنا شده استاكنون ويران شده و در نزديكي آن شهر همنام در پهنه افغانستان
اسـت  ) sitirides(و چند واريانت آن دگرگون شده سيتيريدس        ) sirip’indes ( سيريپيندس -72

همچنين است سلوكيوس نيكاتور ياد شده كمـي بـاالتر امـا بايـد              . است” آهنين“ به معني    كه در يوناني  
   .   مي دهد” فاتح“نيكاتور باشد كه در يوناني معني 

نوشـته هـاي او     . در هاليكارناس . م. پ 484متولد  ” پدر تاريخ “،  دار يونان  مورخ نام   هرودوت -73
او مسافرتهاي بسياري كرده و داستان هاي زيادي از مللي كـه ديـده              . بيشتر طرف توجه مورخين است    
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، نواحي درياي سياه، سـرزمين      از جمله كشوهايي كه سفر كرد مي توان آسياي صغير         . شرح داده است  
  .  ساله است300كتاب تاريخ او شامل نه جلد است كه شامل دوره اي .  نام برد، مصر و ايتالياپارس

 از نظر جغرافيايي به سرزميني اتالق مي شد كـه در جنـوب ترابـوزان واقـع بـود و                      خاغتيك -74
الزيكا سرزمين ملت الز بود و در جنوب شرقي درياي سياه قـرار             .  نيز ناميده مي شد     يا پونت  وسپونت

 كـه بعـدها     ماژاك. دارد و بخشي از آن در قلمرو تركها واقع است و بخشي نيز در مرز باتوم مي باشد                 
 واقع بود و اما فريجيه با پريوكيه يا فريكيـه در غـرب كپدوكيـه واقـع                  كيه نام يافت در كپدو    قيصريه

  .بود
 در نزديكـي  آنها در مرزهاي غربي كوههـاي قفقـاز  .  يگري همان قوم چرگس يا چرگز است       -75

 ملـت  نيامـا دراينجـا بنظـر مـي رسـدكه خـور      . رود كوبان تا سواحل شرقي درياي آزوف مي زيستند      
آنقدر گـسترده نبـود كـه    ) واغارشاك (نخست اينكه لشكركشي هاي والش. ديگري را مورد نظر دارد   
 و  دوم اينكه واغارشـاك پـس از ايجـاد نظـم و آرمـش ميـان اهـالي پونـت                   . به اين نواحي رسيده باشد    
ايـن بـدين معنـي اسـت كـه يگريـان در           .  به سمت شمال حركت مي كند      يكيگريان از طريق استان تا    
اينان بدون شك آجارهاي كنوني هستند و شواهدي نيز در نزد كتاب جهان             . جنوب تايك مي زيستند   

  . وجود دارد شيراكاتسينماي آنانيا
 بعنوان اسم خاص قابل قبول اسـت   vghondur آمده كلمه    vghondur-vund  در متن ارمني   -77

 و  bagaturما اين كلمه را دگرگون شده كلمه مغولي         . يعني لقب و مقام رهبري سپاه براي ووند بلغار        
  .مي دانيم كه با قوانين آوايي ارمني مطابقت يافته است) behadur(فارسي بهادر 

 بـه قـوم شـامبات     )  يـا والش   بـالش  (سوم يادآور شده است كه واغارشـاك       در فصل     خورني -78
  . بخوانند اجازه داد تا خود را باگراتونيباگارات
-aspa باستان    در پارسي  achva-patiسانسكريت  در  .  يا اسبد روشن است     منشاء كلمه آسپت   -79

pati        در مورد اين لقب و معني آن نظـرات گونـان اسـت   .  به معني اسب سوار و دارنده اسب مي باشد .
اما هر كدام از اشراف و ناخارارها . همانند سپاهبد فارسي” رئيس سواره نظام“مي گويد ) Emin (امين

، سواره نظام و پيـاده      ليكن در سپاه ارمنستان   . اسبد نيز خوانده مي شدند      وراه نظام بودند،    كه صاحب س  
. مـي ناميدنـد   ) يـا سـپهبد    (’sp’arap’etرئيس يا فرمانده كـل سـپاه را         . نظام روساي مجزائي نداشتند   

 اين دو را دو مقام جداگانه مـي         اما خورني . اند بيزانداتسي اسبد را مترادف مقام تاجگذار مي د        نوراير
 سده هفتم ميالدي مقام اسبدي را بعنوان فرماندهي كل صدور فـرامين مـي                مورخ ارمني  سبئوس. داند

م خـورني بـه اكثـر مقـام هـاي مهـ           . مي داند ) فرمانده بزرگ (دانست و مترادف مقام هزاربدي پارسي       
مملكتي اشاره دارد اما به يكي از آنهاكه بسيار مهم است و او مـشاور نزديـك پادشـاه و فرمانـده كـل                        

بنظر ما خورني از اسبد همين مقام را مورد نظر دارد كه بـراي خـود و هـم                   . كشور بود اشاره نمي كند    
  .عصرانش آشنا و قابل درك است



  ٢٩٩  

.  اسـتنباط مـي گـردد      varazhnuni راژنـوني  كه به مناسبت نام او قومش ناميده شده اسـم وا           -81
 بنيـان   مي خواهد بگويد قوم ناخـاراري واراژنـوني در زمـان آرتاشـس          چنين بنظر مي رسد كه خورني     

  . بدون لقب ناخاراري بعنوان رئيس شكارگاه ها منصوب گرديد’datيافت و دات
 خـورني .  از نظر لغوي به معني جا، مكان، تخت، صندلي و غيره مي باشـد              gah  گاه به پارسي   -82

. اين كلمه را بعنوان مكان و جايي كه ناخاراها دور ميز پادشاه هنگام جشن مي نشـستند بكـار مـي بـرد                
و توسـط آن اهميـت هـر يـك از      بدقت تعيين شـده بودنـد   اين جاها از طرف پادشاهان سرزمين پارس    

اگر هر يك از آنان بعللي ازمقام خود عزل مي شـد وي گـاه خـود را نيـز از                     . اشراف مشخص مي شد   
  . دست مي داد و يا به گاه پايين تر نزول مي كرد

84- sepedsul      در چاپ هاي قديمي sepdsugh   اسـت     كلمه اي گرجي sepe)  و  ) پادشـاهdsuli 
  . بود ارمنيvostan مترادف  اين كلمه به معني شاهزاده، قشر عالي رتبه اشراف گرجستانپس) فرزند(

ليكن اين  ) بعنوان اسم خاص  ( مي نامد    hayr” هاير“ رئيس كل حرمسرا يا اندروني را         خورني -85
  .كلمه لقب عمومي روساي اندروني است

  . نقل مي كند اوزبيوس سخن آبيودونوس را از ترجمه ارمني خورني-86
 يـا گغتـسيك بـه    نازيبا، زشت، زيرا گغ. (را بنادرستي تفسير مي كنند) angegh( كلمه آنگغ  -87

نـشان داده انـد كـه    ) ، خاالتيانراگاشيانگا(چند تن از محققان    . آنگغ نام خاص است   ). معني زيبا است  
 نام آنگغ آمده در ترجمه ارمني) كتاب مقدس، نرجل( در برابر خداي نرگل در جايي از كتاب مقدس

 nergagh در متن ارمني فعلي بـصورت        -30، آيه   17كتاب مقدس، كتاب دوم پادشاهان، باب       (است  
 نيـز   سـبئوس . و از اينجا آنان نتيجه مي گيرند كـه آنگـغ يـك مقـام خـدايي بـوده اسـت                    ) آمده است 

 شايد از جنبه خدايي آنگغ مطلع بوده است اما بنا به عادت خـود او               خورني. شواهدي در اين باره دارد    
  آنگغ قدرت افسانه اي تورك   . بكار برده است  ” زشت“را نيز به جامه انساني در آورده و او را به معني             

  . نشانه اي از اصليت خدايي او است
قهرمان نامدار ايران است كـه فردوسـي اورا جـاوداني    ) ’rost’om-sagtchik( رستم سگزي    -88
ايـن منطقـه    ). ستانسكـ (يا سگزي ناميده شده است      ) ’sagtchik(او به مناسبت خاستگاه خود      . ساخت

  . استاكنون استان سيستان در مرز افغانستان
كـه صـخره اي بـه قامـت يـك تپـه را سـمت        ) t’ork ـ  در مورد اين داستان مربوط به تورك-89

اوديـسه،   . ( در باره پلي تم يك چشم را بياد مي آورد          كشتيهاي دشمن پرت كرده است، داستان هومر      
  ).  9سرود 

 مركزي بخشي از شام كه ميان دو لبنـان قـرار دارد و شـهر                آسوريك) k’eghesur( كغسور   -91
  .دمشق در آنجا واقع است

، اريـا ، آز آنانيـا (آنانيـان   .  هـستند  از شخصيت هاي كتاب مقـدس     ) العازر(آنانيان و يغيازاريان    -92
 يـا عبـدabetnagor      يا شدرك، ميساك يا ميشك ابتنـاگوو         sedrak سدراك   ميسايل به زبان كلداني   

  بودند و از تعظيم در برابر تنديس زرين نبوكدنـصر          سه جوان يهودي در ميان اسيران يهودي بابل       ) نَغُو
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 زمـاني كـه آنتيوكـوس     : يغيازاريـان .  و بدين علت در ميان شعله هاي آتـش افكنـده شـدند             سرباز زدند 
يغيازاريك پيرمرد نود ساله از اين      .  را وادار به ترك دين و پرستش بت ها مي كرد           سلكوكي يهوديان 

هفـت بـرادر نيـز بـا مـادر خـود چنـين رفتـار                . يد سرباز زد و در نتيجه تحت شكنجه به شهادت رس          كار
پس از كشتن شش فرزند وقتي كه نوبت به هفتمين نفر رسيد پادشاه، مادرش را راضي كرد تا                  . كردند

مادر به او نيز همچون برادرانشان توصيه كرد به كـام مـرگ             . فرزندش را به اطاعت از شاه تشوق كند       
  .برود و سرانجام خود نيز به شهادت رسيد

تاريخ مربوط به ارمنيان را از    ) مطابق نظر خورني   ( از اين سخنان چنين برمي آيد كه مارآباس        -93
  آورد و خود نيز اعمال واغارشاك و جانـشينش آرشـاك       استخراج نموده نزد واغارشاك    كتب كلداني 

  .بعنوان همعصران خود به رشته تحرير در آورده استاول را 
  يوليوس آفريكانوس سياح و مورخ نامدار سده سوم ميالدي كه در جنگهاي سپتموس سورس -94

 او متولد فلـسطين   . او اولين با تاريخنگاري مبتني بر وقايعنگاري را وارد تاريخ نمود          . با پوسنيوس نيگر  
 Pentabiblon مهمـش  او كـاهن بـود و كـار   .  مـي زيـست   در سده سوم ميالدي در اسـكندريه بود و

Chronologicom          بـسياري از   .  ميالدي را شامل مي شـود      221 است كه از آغاز آفرينش جهان تا سال
صري در نگارش رويداد نامه خـود از آن بهـره    قيمورخان از اين اثر استفاده كرده اند بويژه اوزبيوس       

  .جسته است
با هيپوليتوس مورخ كليسايي كه در سده سـوم مـي زيـست و صـاحب       ) Hipolitus( هيپوليتا   -95

نوشـته هـاي    .  بـه سـاردنيا تبعيـد شـد و در همانجـا درگذشـت              235در سـال    . مقام كليسايي در رم بود    
  . به ما رسيده استمباحثاتي بسياري دارد كه تنها بخشي از آنها

. م. پ132بـسال  .  ششم اوپاتوراست كه به مهرداد بزرگ نيز ملقـب گـشته اسـت    وي مهرداد  -96
 جنگيد و بعنوان دشـمن خـوني     سال از عمر خود را  با روميان        50.  خودكشي كرد  63زاده شد و بسال     

سردارهاي معروفي چون سوال، مورنا، لكولوس، .  قرار دادآنان در آمد و اغلب اوقات آنها را در تنگنا    
  .  با او مصاف كردندپومپئوس

 در جزيـره قبـرس بودنـد و در سـده شـشم               و ديپينوس كنده كارهاي نامدار يوناني       سكيالس -97
چند نويسنده يوناني را نام     . ا تعليم دادند  مي زيستند و در آرگوس و سيكيون شاگردان بسياري ر         . م.پ

  .و تنديس هاي كنده كاري شده آنها ياد نموده اند
 در  در اسـتان پـوكيس يونـان      (نام عمومي راهبه هايي است كه در دلفيس         ) Phythia( پيوتيا   -99

آنهـا  .  به پرسشها پاسخ مي گفتنـد       پيشگويي مي كردند و    ، در پرستشگاه آپولون   )نزديكي كوه پارناس  
در . روي يك سه پايه بر باالي صخره اي كه از شكاف آنها گازهايي به آسمان بلند مي شد مي نشستند                   

اثر اين گازها آنان دچار حالت هذيان گويي مي شدند و با كلمات كوتاه و منقطـع بـه سـواالت پاسـخ                 
 و پراكنده سـخن پيوسـته پديـد مـي آورد و بـه              مي دادند و يك كاهن با تجربه از اين كللمات منقطع          

سـوال كننـدگان نـه تنهـا از سراسـر يونـان اكـه از مـستعمرات يونـان و نيـز از                        : پرسندگان مي گفـت   
ايـن راهبـه هـا بايـد از خـانواده هـاي نجيـب باشـند و عـاري از رفتارهـاي                       . سرزمينهاي دور نيز بودند   
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گاه آپولون با پيوتياهاي خود حدود هزار سال پايدار         پرستش. نادرست، عذرا و با بيش از پنجاه سال سن        
  . بزرگ در سده چهارم تعطيل گرديدبود و تنها به فرمان قيصر تئودوس

 در چاپ هاي قديم دگرگون شده بودند و          نام دو تن از چهار مولف ياد شده توسط خورني          -100
در چـاپ هـاي      (و اسكامادروس ) بجاي پغدونبوس پيشين  (وس  پغگونب. در چاپ اخير تصحيح شده اند     

اما قطعاتي  . اين چهار شخصيت واقعي هستند و قطعاتي از آثارشان باقي مانده است           ). كامادروس: قديم
  . كه خورني ياد مي كند اكنون وجود ندارند

 تنگه اي است كه هلس پونتوس. وند در اينجا نامهاي جغرافيايي باستاني و تاريخي ياد مي ش          -101
 و در جـاي كنـوني      تراكيـا سـرزميني در شـمال يونـان        . درياي سياه را بـه دريـاي مرمـره مـي پيونـدد            

تـداليا اسـتاني در     .  نام عمومي يونـان باسـتان اسـت        يالدا يا  هالس   . كشورهاي بلغارستان و روماني بود    
الكه . پوكيس، لوكريس، بئوتيا استان هايي در يونان مياني و همجوار يكديگر بودند           . نان بود شمال يو 

قوم اسكيت قومي وحشي و بيابانگرد      . مونيا استاني در جنوب يونان، اتيوپي سرزميني در جنوب مصر         
كيت ماسـاژت هـا قـومي از اقـوام اسـ          . بود كه از شمال شرق اروپا تا شمال شرق آسيا پراكنده بودنـد            

  .بودند كه  شرق درياي خزر مي زيستند
 نيـست    در كنار رود آخوريـان      واقع در استان شيراك     پايتخت معروف باگراتونيان    اين آني  -102

 عليـا   ارانـاغي اسـت واقـع در هايـك        بلكه دژي باستاني در اسـتان د      ) نمي شناسد ”  آنرا كال  كه خورني (
اغلـب هـاني و در سـده    .  دفن شـده انـد   بوزاند طبق نوشته پاوستوس ارمنيجايي كه پادشاهان اشكاني 

  .هاي بعد كاماخ نيز خوانده شده است
 مـصري اسـت كـه مطـابق وصـيت            دختـر بطلميـوس    كلئوپاترا. ، يهوديه  سرزمين فلسطينيان  -104

وي با برادر كم سن خود ازدواج كرد و زندگي پر حادثـه اي  . پدرش بايد پس از او پادشاهي مي كرد    
 را دست بسته براي او       آرتاوازد  پادشاه ارمنستان  آنتونيوس. سرانجام دست به خودكشي زد    . را گذراند 

  .برد
 در كنار دريا واقع بود اكنون عكا ناميده مي البته اين شهر بطلميه در فلسطين .  يا شهر بطلميه   -105

  . شود
كه بدون اعالن جنـگ يكبـاره بـه         .  است ميان اين وايكون راهزن همان لوكولوس سردار رو       -106
  . حمله كردارمنستان
جان كالم را بـه     ”  بسيار ناكافي است و كال      بزرگ در نوشته خورني     تاريخ مربوط به تيگران    -107

ب خـورني يـاد نمـي شـود، ماننـد، نبـرد       رويدادهاي بسياري مربـوط بـه او در كتـا   . خواننده نمي دهد 
، تسخير اين شهر بدست لوكولوس و ويراني آن، شكست هـاي بعـدي لوكولـوس و عقـب                   تيگراناگرد

علت اين امر كمبود منابع و تنها در اختيار         .  و درخواست صلح تيگران از او      آمدن پومپئوس . نشيني او 
بـسياري آثـار و     .  تشكيل مـي داد     بود كه موضوع اصلي آن  را تاريخ فلسطين          فالوي داشتن اثر يوسف  

 در حتي يادگار مانده در اذهان مردم ارمنـي .  و التين از دامنه ديد خورني بيرون مانده اند  منابع يوناني 
  .بدون آگاهي به تيگران اول يروانديان نسبت داده است” بزرگ را خورني اشتباهامورد تيگران 
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 و شـمال     و همجـوار كپدوكيـه      در كنار رود فـرات      شهر مهم شام در استان كوماگن       شامشاد -109
  .  ساموساد اتالق مي گرددبه يوناني. ي خوانند آن را شامشات مآسوريان. ارس

 بزرگ، مورخان بيگانه چند پادشاه      پدر خسرو )  يا بالش  والش ( تا واغارش   پس از آرتاوازد   -110
 بتبع او از آنان ياد نمـي         و پس از ساير نويسندگان ارمني      ارمن از ملل مختلف ياد مي كنند كه خورني        

 چند پادشـاه  مطابق خورني و ساير مولفان ارمني در ارمنستان      .) م211تا  . م. پ 34(در اين دوران  . كند
  .اخته اند ارمني حكومت مي كردند كه براي مولفان بيگانه ناشناشكاني

يـا آرجـام وجـود نداشـته اسـت ايـن نـام        ) arsham( شخص يا بويژه پادشاهي بنام آرشـام         -111
 را  به مسيح ) abgar (نامه آبگار ” تاريخ كليسايي اوزبيوس  “ در   خورني. حاصل يك اشتباه بزرگ است    

و از اين عبارت چنين بر      » آبگار پسر آرجام پادشاه سرزمين    «نين يافته است    خوانده و در عنوان آن چ     
 خود وي نيز يادآور مي شود كـه آشـوريان  . مي آيد كه نام پدر آبگار بايد آرجام يا آرشام بوده باشد           

خوانـده شـود و در      ) manov (مي خوانند بنابراين نام پدر آبگار بايد مانو       ) manova (آرشام را مانوا  
و مـي توانـد     ( اسـت    ukkama واقع چنين نيز بوده است و اما آرجام دگرگـون شـده كلمـه آشـوري               

akkama   آبگار سياه-لقب آبگار بود” سياه“كلمه . كه به معني سياه يا مشكي است    )  نيز خوانده شود  .
  . ندگان شده استاين امر باعث بروز اشتباه در نزد بسياري از پژوه

 بـوده باشـد     يكي از محققان معتقد است كه بايد شهر پترا در فلسطين          .  پاتريا نامشخص است   -112
  .اين شهر اكنون ويران شده است). در زمان روميان(كه شهري بزرگ از نظر بازرگاني بود 

يني باستاني واقع در مغرب آسيا در ساحل دريـاي مديترانـه در             سرزم) Phoenecia ( فينيقيه -113
شهر هـاي آن آراد، بيـبلس، بيـروت، صـيدا، صـور و      . معادل كشور لبنان كنوني”  تقريبا شمال فلسطين 

 در د دجلـه و فـرات   ميـان دو رو  يا آشور سرزميني در جنـوب ارمنـستان  و نيز آسوريك ) Acre(آكر
 يا بين النهرين سـرزميني واقـع در         ميانرودان. ، ارس و جز اينها    قسمت شمالي با شهرهايي چون نصيبين     

  .  و بابلميان دو رود دجله و فرات در جنوب آشور با شهرهاي نينوا
ــواتراپ-114 ــي) [Eleutheropolis(ليس  ال ــسطين ] yelevteroyp’olis ارمن ــهري در فل ــه ش  ك
  . بتاگابريس يا بت كوبين مي نامندآسوريان
داگروس مي نامد كـه بـه    را پ   از آن بهره گرفته است، آبگار       كه خورني   در تاريخ اوزبيوس   -116

  . به معني بيماري پادرد يا نقرس استاين كلمه در يوناني. مي باشد” مبتال به بيماري پداگرا“معني 
اكنون به معني سرپرسـت يـا پرسـتار         ( به معني مادر شيري      dayak  دايه يا داياك به پهلوي     -117

در زمـان   . به معني لَلٍه، پرسـتار يـا مربـي        . راي مردان استفاده مي شود    ب” ليكن اكثرا ) بچه بكار مي رود   
باستان چنين رسم بود كه پادشاه فرزندانش را به دست فرماندهان يا شـاهزادگان مـي سـپرد تـا تربيـت                      

اينان نيز فرزندان شاه را مانند فرزندان خود بزرگ مي كردند و اگر آنان زنـان شـيرده داشـتند         . شوند
 شاه نيز شير مي دادند و بدين ترتيب در خانواده آنان بصورت برادران شـيري تربيـت مـي                    به فرزندان 

آنگاه كه فرزند شاه بزرگ مي شد و بايد جانـشين پـدرش مـي گرديـد بـرادران شـيري را نيـز                        . شوند
 به تلخـي از ايـن پديـده          تاريخنگار سده پنجم ارمني    يغيشه. بعنوان دوستان صميمي نزد خود مي آورد      
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 دوم را بزرگ كرده بودند و او بيشتر از ديگـران            ياد مي كند زيرا شاهزادگان ارمني برادران يزدگرد       
  .خود شاهزادگان و فرماندهان كهتر نيز اين رسم را رعايت مي كردند. با آنان سخت رفتاري مي كرد

از او تـاريخي غيـر مـستند بـاقي     .  اسـت  دگرگون شده غيوبنايا البوبنا )gherubna ( غروبنا -118
امـا تـاريخ    . وي خود را فرزند آپشاداراد كاتب آبگار مي نامد        .  و جز آن   ، تادئوس مانده در باره آبگار   

ه كهن ترين نوشته در مورد آبگـار مـي          ولي اين نوشت  . او نمي تواند پيش از سده سوم نوشته شده باشد         
  . از آن استفاده كرده اند قيصري و هم خورنيباشد كه هم اوزبيوس

 و   همـسر مينـوس پادشـاه افـسانه اي كـرت           يا پازيفه در اساطير يوناني    ) Pasiphae ( پاسيپا -119
  .بود و چند فرزند از او بدنيا آورد) Preseis(ر هليوس و پرسيس دخت

اينكه پادشاه بدسـت خانـدان      .  پادشاه قانوني نبود    از اين عبارت نتيجه مي گيريم كه يرواند        -120
.  خاصـي بـود   تاجگذاري كند تنها يك رسم ظاهري نبود بلكه از نظر حقوقي داراي اهميـت      باگراتوني

بدين معني كه خاندان بارگاتوني بعنوان نماينده ساير فرماندهان و خاندان هاي شاهي و اشرافي تاج را                 
  .بر سر پادشاه مي نهاد و حكومت شاه جنبه قانوني پيدا مي كرد

  مـاد يـا ” مارسـتان “يا ” مار“ واژه مارس مورد ترديد است برخي از پژوهندگان آن را معادل       -121
 محـل آن    خورني. بوده باشد ) ايران (بنظر مي رسد مارس ناحيه اي در پارس       . مي دانند كه اشتباه است    

  .را در نزديكي كوه سهند مي داند
اينـان بـا    ). 81 -79(و  ) 78-69( بودنـد     قيـصر هـاي روم      و فرزندش تيتوس    وسپاسيانوس -122

  را ويران كردند و پس از آن يهوديـان          معروفند كه طي آن بيت المقدس و معبد سليمان         جنگهاي يهود 
  .  آواره شدند

مي كوشد آنـان    ” ستعاره مي نامد و معموال     افسانه ها و سرودهاي داستان سرايان را ا         خورني -124
  ).اما گاهي نيز چنين نكرده ، مانند سرود آفرينش(را تفسير كند 

  آالنيان به نژاد سامات تعلق داشته مردمي جنگجو بودند كه در نواحي شرقي كوههاي قفقاز-125
 در سـال    پئوس پس از جنگ با مهـرداد      پم. وجود اينان پيش از ميالد نيز بر ما آشكار است         . مي زيستند 

 هـا جنگيدنـد و       آنگاه با هون   سپس در طول تاريخ بارها با روميان      . با آنان جنگيد و پيروز شد     . م.پ65
مانند نواحي درياي بالتيك، نواحي غرب حتي گروهي نيز به آفريقا           . به نواحي مختلف پراكنده شدند    

  .فتندر
ايــن دو مــست همــان دومتيــوس .  مطلــب را بدرســتي بيــان نكــرده اســت در اينجــا خــورني-127

نيامـده اسـت بلكـه فرمـان و     ”  و او شخصا   قيصر روميان  كوربولون سردار رومي است و نه دومتيانوس      
  .سپاه وي رسيده اند

 اين رسم وجود دارد كه نام پيشينيان را براي بچه ها انتخـاب مـي كننـد بـا            در ميان يهوديان   -128
  .  اين اميد كه اينان نيز پس از بزرگ شدن خصوصيات شخصي آنان را بهره ببرند

بـود و    و در شـرق رود اردن واقـع           شـهر پـال در يهوديـه        بنظر يكـي از پژوهنـدگان ارمنـي        -129
 در اواخر سده نخست و اوايـل        آريستون.  پس از ويراني بيت المقدس در آنجا اقامت گزيدند         يهوديان
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 از كتاب   اوزبيوس. او تاريخ شورش يهوديان به رهبري باركوبا را نوشت        . سده دوم ميالدي مي زيست    
  . ز نوشته مولف اخير استفاده كرده اند ااو و خورني

 در مراسم تشييع جنازه ارمنيان در زمان باستان زنان شيون و زاري كـن، آنـان بودنـد كـه بـا             -130
رئيس آنها را مادر شيون كنندگان مي       . سخنان خود براي درگذشته با آهنگي خاص مداحي مي كردند         

  . ودند و گريه و زاري مي كردندگفتند و اما زنان گريان مداحي او را تكرار مي نم
 را بقول خود از استعارات و كنايات تفـسير كـرده اسـت مبنـي بـر                   مرگ آرتاوازد   خورني -131

  .اينكه او عقل از دست مي دهد واز اسبش بدرون چاهي مي افتد و در آنجا غرق و ناپديد مي گردد
واقعيت اين است   . ر را از افسانه ايي كه پيران تعريف كرده اند بدست داده است             اين تفسي  خورني

 شخـصيت تـاريخي     يكي آرتاواز و پسر آرتاشـس     . كه در اينجا دو شخصيت با يكديگر اشتباه شده اند         
انه است و ديگري يك شخصيت افسانه اي كه در غاري بطور جاودانه به زنجير كشيده شده و اين افـس                   

  تـا بلغارسـتان و       ، كوههـاي قفقـاز    ، آسياي صـغير   مانند سرزمين پارس  . (در ميان اكثر ملل وجود دارد     
  ).  كه در ميان هر يك واريانت خاصي از آن پديد آمده استيونان

درياچه كوچكي است واقع در شمال غرب ديادين وغرب كوه          ) gaylat’u ( درياي گايالتو  -132
  ).جنوب محل تالقي رودهاي ارس و آخوريان (ماسيس

 قيد مـي     به جاي سمبات نام تيرداد     آمده، گروهي از متون   ” سمبات  بيورات،  ( در متن اصلي     -133
 يهودي است بنابراين منطقي بنظر مـي رسـد        نند زيرا كه سمبات يك نام ملل برر نيست بلكه شامبات          ك

  . كه تيرداد درست تر باشد
  حكومـت كـرد بلكـه تيتـوس        79-81تيوتوس در اينجا آن قيـصر رومـي نيـست كـه در سـالهاي                

 مـي    اورا آنتونيـوس اگوسـتوس      زمامدار بود و خورني    138-161الهاي   دوم است كه در س     آنتونيوس
  ).121-148( دوم است مي نامد بالش”  واغگوسيونانيان“ كه نامد و اما پيروز پارتي

 كـه بـا مـارگوس       ند خوانده آنتونيـوس   قيصر فرزند وروس فرز   ) يا لوكيانوس ( غوكيانوس   -135
  رويـداد نامـه اوزبيـوس       در اينجـا از ترجمـه ارمنـي        خورني.  به حكومت رسيد   161اورليوس در سال    

  .پيروي كرده و اشتباه اين ترجمه را تكرار مي كند
و درياي خزر واقع بود كه اكنون شهر        ) در سمت شرق   (از گذرگاه چورا ميان كوههاي قفق     -139

اين تنها گذرگاهي بود كه اقوام شمالي مي توانستند از طريـق آن بـه سـمت جنـوب                   . دربند قرار دارد  
براي جلوگيري از حمالت آنان از زمـان هـاي قـديم در آنجـا               . سرازير شوند ) قفقاز و سرزمين پارس   (

، دروازه كاسب، دروازه آغـوان يـا        اين گذرگاه را دروازه آالن    .  و باروي مستحكمي ساخته بودند     برج
  . آران نيز مي ناميدند

نوشته هـاي او عرفـاني اسـت و      .  يا برديصان ادسي در نيمه دوم سده دوم زاده شد           بارداسان -140
او بدعت گزار نامـداري  .  زاده شدنوس اوايل سده دوم در سينوپماركيا. در مورد تاريخ مطلبي ندارد 

والنتينوس اوايـل سـده دوم در   . در مسيحيت بود و از آيين مغان و ساير اديان مذهب نويي پديد آورد      
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ــود” مــصر زاده شــدو اصــال ــسال او در اســكندريه. يهــودي ب او از .  درگذشــت160 مــي زيــست و ب
  .نامدارترين عرفاي بدعت گزار بود

در بـاره آنـان     ). Philemon( يـا فيلمـون      و پيلمـون  ) Palephatos( پالپاتوس يا پالفـاتوس      -141
يـاد نمـوده و پيلمـون ممكـن اسـت         ) جغرافيـا (اولـي را اسـترابون      . اطالعات چنداني در دسـت نيـست      

بنظـر  .  شناخته شده است اما همين بخش از تاريخ او نامعين مي باشـد      فرفوريوس. جغرافيدان بوده باشد  
  .  نيز از آن بهره گرفته است ياد شده اند و خورني اين سه نام در پيشگفتار كتاب بارسوماگوتشميد
+  اسـت راسـت      ه يـك واژه مركـب پارسـي        ياد مي كند ك    rast-sohum بصورت    خورني -142
  . يا راستگوراست سخن) = سخن(سوهون 
 را بـا    papagoدر چاپ هـاي قـديم واژه        ” yerazuyn-papago“ در متن اصلي نوشته شده       -143

رگ شـروع مـي      با حروف بـز    قابل ذكر است كه اسامي خاص در ارمني       (حروف كوچك مي نويسند     
بنادرسـتي ترجمـه    ) اسـتپانه (بدين ترتيب مترجمان غير از يك نفـر         . و آن را اسم عام مي دانند      ) شوند

 فرزندي بدنيا مـي آيـد و   ، پاپاگ يا بابك در خواب مي بيندكه از ساسان    در روايات پارسي  . كرده اند 
 حاصـل ايـن آميـزش اردشـير       . با او آميزش كرده مادر آن مرد نامي گردد        از همسرش مي خواهد كه      

 بـه   از پهلـوي  ) 1907پاريس  (افسانه اردشير بابكان را دكتر تيرياكيان       . است كه بابكان ناميده مي شود     
ماخـذ  . شـود در آن آمـده اسـت    يـادآور مـي   ارمني ترجمه نموده و تمام جزئيات داستان كه خـورني    

 آنچه را كه خورني در مورد جواني اردشير بابكان ذكر مي كند             بنظر گوتشميد .  است خورني بارسوما 
  . با مطالب فردوسي همانندي دارد

 ثليق سـاهاك  گفته مـي شـود او بـه جـا         .  چه كسي را مورد نظر دارد مشخص نيست         خورني -144
  . معلم خود اشارت داردپارتو

 گرفتـه    از تـاريخ كليـسائي اوزبيـوس        سـكوبا را خـورني      آگاهي هاي مربوط به پرمليانوس     -145
  .است

او بعنـوان   .  در جنگ بـا گـوت هـا كـشته شـد            251 كه بسال    قيصر روم ) decius ( دسيوس -146
 310ماكسيميانوس قيصر رومي از دست فرزندش گريخت و بـسال           . سركوبگر مسيحيان معروف است   

 تـاج   تيرداد. نيز به سركوب مسيحيان شهرت داشت       ) 284-305(ديوكلتيانوس قيصر روم    . كشته شد 
  . را از دست او گرفتپادشاهي ارمنستان

 و  جزيره ميان سواحل جنوبي يونان 20 يا كيوكالرا مجموع الجزايري با بيش از          كيوكغاگ -147
  .غرب آسياي صغير

ود كه با كـستانديانوس      در اينجا سردار است و بعدها قيصر رومي در شرق مي ش             ليكيانوس -148
  . بعنوان خائن محكوم به مرگ شد325بزرگ جنگيد و شكست خورد و در 

 جذام فيلي نوعي از جذام است كه روي تمام سطح بدن پوست محكمـي را فـرا مـي گيـرد                      -150
  يعني جذام فيلي يونانيElephantiantiasis graecorunدر پزشكي آن را . مانند پوست سخت فيل 

  .مي نامند



  ٣٠٦  

مارسي از نـام قـوم      .  به معني جادوگر و پيشگو     hariolus يا   ariolus آريولي از واژه التين      -151
  .مارسي كه در التينوم مي زيسته و به جادوگري و سحر مارها معروف بودند

ه بـه تيـرداد      بزرگ كه مسيحيت را پذيرفت در تاريخ قطعاتي بجا مانـده كـ              در مورد تيرداد   -152
 دوم ياد شده توسـط خـورني        منتقدان او را با آرتاشس    .  ناشناخته است تعلق دارد    اول كه براي خورني   

 و خـورني در بـاره       مطالـب آگاتـانگغوس   .  بود يكي مـي داننـد      كه در ضمن قهرمان سرودهاي گوغتن     
 مبني بر اينكه وي براي ديدن كستانديانوس بـزرگ بـه رم رفـت مطـابق منـابع تـاريخي                     تيرداد بزرگ 

اما عزيمت شكوهمند تيرداد اول . زيرا اين مرد را هيچ يك از مورخان ديگر ملل ياد نكرده اند        . نيست
سـمي بـا شـكوه تـاج      طـي مرا و اما در آنجا مطابق با پيمان منعقد شـده بـا پارتيـان             . به رم تاريخي است   
 هم مطالب   باز.  را از دست نرون گرفت و خورني هيچ اشاره اي به اين رويداد ندارد              پادشاهي ارمنستان 

 اقامتگـاهي بـراي خـواهرش خـسرودخت بنـا كـرد بـه               خورني مبني بر اينكه تيرداد بزرگ در گارني       
در اينجـا نيـز     .  از رم معماراني آورد و درگارني پرستشگاهي با شكوه ساخت          تيرداد اول تعلق دارد كه    

نبرد تيرداد بزرگ با گدئون پادشاه باسيل ها مربوط به نبرد تيرداد اول در برابـر آالنيـان مـي باشـد و                       
ايـن  . طي آن يكي از دشمنان طنابي را روي تيرداد انداخت و نزديـك بـود او را بـه اسـارت در آورد                      

، دوم،   بـزرگ و تيگـران يروانـديان       مورد اول تيگـران   . ورد در اشتباه شدن چند پادشاه است      سومين م 
در مـورد كارهـاي ايـن دو تيـرداد مـي       آرتاشس اول كه با چند پادشاه ديگر اشتباه شده است و سوم،           

  .    باشد
. را به معني دارنده سر نـاقص و سـر نيمـه بكـار مـي بـرد      ) k’amsar ( واژه كامسار خورني -153

  ).  سرsarكم و =  فارسيkarمتشكل از (
 اين تنديس چوبي آتنـاس    .  التين است  palladiumبرابر  ) p’aghadion خورني ( پاالديون -154

ايات از سوي زئوس فرستاده شده و به عنوان نـشانه شكـست ناپـذيري او بـر             پاالس است كه مطابق رو    
  .پس از تسخير تروا اوديسه و دئومت آن را به آتن منتقل كردند. روي دژ تروا قرار دارد

او . م. سـده نخـست پ     تاريخنگـار يونـاني   ) diodor-sik’iliatsi خـورني ( ديودور سيسيلي    -155
 جلد نخست آن حـاوي اعـصار اسـاطيري تـا انحطـاط              5 جلد است و     40احب تاريخ جامع مشتمل بر      ص

منابع اين اثر نوشـته هـاي       . را بررسي مي نمايد   . م. پ 60در ادامه وقايع تاريخي تا سال       . تروا مي باشد  
 برگزيـده   تاريخي اعصار گذشته مي باشند كه تاكنون يافت نشده اند و او از اين نوشته هـا قطعـاتي را                   

 كرده بدسـت مـا رسـيده اسـت و            سال تمام روي آن كار     30تنها بخش نخست اين تاريخ كه وي        . است
  .از باقيمانده بخش ها تنها قطعاتي در نوشته هاي ديگران ياد شده است.  جلد مي باشد15مشتمل بر 
 به اين رويداد اشارت دارد كه روزي اليشع نبي در          خورني )yeghishe ارمني ( درباره اليشع  -156

” اي كچل برآي اي كچـل بـرآي       “: راه با گروهي بچه برخورد كرد و اينان با تمسخر بانگ بر آوردند            
اليشع آنان را نفرين كرد و بالفاصـله  دو خـرس از             ). 23-25كتاب دوم پادشاهان باب دوم آيه هاي        (

  .ده چهل و دو نفر از بچه ها را هالك كردندجنگل بيرون آم
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 از اين جهت شخص اول متنفذ پس از پادشاه ناميده شـد كـه خانـدان                  كامساراكان  آرشاوير -157
در ميـان   ”  ظاهرا منياشكانيان ار .  پهلو محسوب مي شد     بوده از اخالف كارن    پارتي” كامساراكان اصال 

  . مقام دوم را پس از پهلوها دارا بودندخاندان بزرگ اشكاني
  . پاسگاه چورا همان گذرگاه جورا است كه پيشتر به آن اشاره شد-158
ــوس -159 ــي( كوريل ــسه K’yuregh ارمن ــيريلCyril فران ــو  )  س ــعادت، كوريل ــوش س س خ

بطريـق مقـر    ) 412-444( است كه مدت سي و دو سال         اسكندراني روحاني و تاريخنگار نامي يوناني     
 اكثر آثار متعدد كوريلوس در سده هشتم ميالدي به همـت اسـتپانوس سـيوني            .  بود كليسايي اسكندريه 

)Stepanos-Syunetsi (   مه شد و چند اثر او كمي پيشتر در سده پنجم به ارمني در              به زبان ارمني ترج
  . در استامبول بچاپ رسيدند1712اين ترجمه ها در يك جلد قطور بسال . آمدند

، 332زايـش    (كالوديوس برادرزاده كنستانتين بـزرگ امپراتـور روم       ) يوليانوس( ژوليوس   -160
و چون در محيط مسيحي تربيـت شـده بـود از ايـن              ا.  حكومت كرد  363 تا   360كه از   .) م363مرگ  

وي در جنگي كه با . از اين رو مرتد لقب يافت. دين خارج شد و مي خواست بت پرستي را رواج دهد  
  .    كرد كشته شد در ميانرودانشاپور دوم ساساني

كه اين نـام دگرگـون شـده نـام خـداي            بنظر مي رسد    .  خدايي بنام راس شناخته نشده است      -162
  مارس نام داشت، آرس پسر زئوس و هرا و ماننـد آپولـون              خداوند جنگ كه در ايتاليا     Ares(” آرس“

باشد اين دگرگوني نام شايد در اثر تغييرات تلفظـي ارمنيـان            ) و هرمس از نسل دوم خدايان المين بود       
  ). قابل توجه استRst’ak’esبا شكل رستاكس ” ارسط“ه نام آريستاكي مقايس. (بوده باشد
 مزدايـست و جـز اينهـا بـه       سينا، پهلوي -مزدا: در زند . واژه اي ايراني است   ” دلير مزديسن  “-163

بنابراين اين لقـب شـاپور بـه معنـي دليـر و دالور زرتـشتيان يـا        . معني مزداپرست، پير و آيين زردشت     
  . را بكار برده اند” مزديسن“نويسندگان باستاني ما نيز واژه . دينان مي باشدراست 

. م.پ597 اورا بــسال  كــه نبوكدنــصرآخــرين پادشــاه يهــودا) Sedek’ia ارمنــي ( صــدقيا-164
 شد و در     بود اما شكست خورده دستگير و كور       او در فكر شورش در برابر حكومت بابل       . گماشته بود 

، كتـاب دوم پادشـاهان،      كتاب مقدس . (با مرگ او پادشاهي يهودا نيز به پايان رسيد        . زندان درگذشت 
  ).25 و 24باب هاي 
 و آربـران واقـع       بر مي آيد بايد در نواحي آغيويت        چنان كه از متن خورني      كوه زاغكاتس  -165
  .شده باشد
 تيگراناكرد كه در برابر شاپور       اين بود كه سردار سپاه ارمني       علت نابودي خاندان سيونيك    -166

  .خاندان سيونيك بود از اعضاي  پدر زن آرشاكمقاومت كرد آنتيوك
 از سوي سپاه به امپراتـوري  364در سال ) Valentinianus Flavius والنتيانوس فالويوس -167

جانـشين او گرديـد و از سـال         ) vaghes ارمنـي ( درگذشت برادرش و النس      375برگزيده شد و بسال     
” تقريبـا .  بالمنـازع گرديـد     همراه برادرش كشور را اداره مـي كـرد و پـس از مـرگ وي حـاكم                  364
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 در جنگ بود او از گت ها دچـار شكـست بزرگـي شـد و هنگـام گريـز در         همواره با سرزمين پارسيان   
  .گذشت

با اين نـام چنـد شـهر وجـود     . يعني شهر آفتاب)  iliup’olis يا  iliv ارمني( شهر هليوپليس -169
  .داشته است

  . كيلومتري شمال قاهره است9ر مصر سفال كه خرابه هيا آن رد حدود شهري باستاني د -1
محـل آن در    .  پيش از ميالد ويـران گرديـد       1000شهر باستاني ديگري در مصر كه گويند در          -2

  . كيلومتري كشف شده است24حلوان در سواحل نيل در 
رونـق از نظـر      شهري كه در اينجا از آن صحبت مي شود در شام واقع است و زماني آباد و پر                  -3

  .  بازرگاني بود اما اكنون تبديل به شهري بي نام و نشان شده و بعلبك نام گرفته است
  . نام شهري كوچك در كشور الجزاير كه داراي آب هاي معدني است -4

كـه   در سده چهارم مـيالدي       بطريق قسطنطنيه ) mak’edon  ،macedonius ارمني( مقدون   -170
منكر روح القدس بصورت مستقل بود و معتقد به وجود او بصورت فرشتگان و خدمتگزار پدر و پسر                  

 خلع شد و اين امر آنقدر كه به اعمال خودسرانه و كينه دشمنان بستگي داشت بـه      360او در سال    . بود
  .   رسالت و تعاليم نادرست بدعتگزاري وي وابستگي نداشت

172- ارمني(ل   شاو savugh (            نخستين پادشاه اسرائيليان بود كه در يك جنگ براي اينكه بدسـت
  .داوود جانشين او بود.). م. پ1056بسال . (دشمنان گرفتار نشود دست به خودكشي زد

االي تپه   در جريان آن بر ب      اشاره به جنگ هاي اسراييليان در برابر عماليقيان است كه موسي           -174
وقتي كه دستانش را به سـمت بـاال مـي گرفـت، اسـراييليان قـرين       . اي رفت و دست به نيايش برداشت  

موفقيت مي شدند و اما زمانيكه خسته مي شد و دستانش را پايين مي آورد، موفقيت و برتـري نـصيب     
تا پـائين نيـاورد و      هارون و حور با مشاهده اين امر زير دستان موسي را گرفتند             . عماليقيان مي گرديد  

در ). 8-12، آيـه هـاي     17، سـفر خـروج، بـاب        كتاب مقـدس  . (عماليقيان متحمل شكست نهايي شدند    
 در نقـش عماليقيـان هـستندكه دشـمن      در نقش موسي بود و امـا سـرزمين پارسـيان   اينجا نرسس بزرگ 

  . ب مي شدندارمنيان و مسيحيان محسو
 شـده    متهم به كشتن نرسس بـزرگ       بوزاند  و پاوستوس   بي جهت توسط خورني     پادشاه پاپ  -175

نرسس بزرگ بدليل خونريزي يكـي از رگ هـايش ريـه            . پژوهندگان جديد اين را رد مي كنند      . است
مهماني ناهار كـه بـا نوشـيدن فـراوان شـراب            . (ايش كه اغلب براي مسلولين پيش مي آيد درگذشت        ه

او از نـوع بيمـاري خـود آگـاه بـود لـذا از خـوردن                 ). همراه بود شايد اين امر را تـسريع كـرده باشـد           
  .  داروهاي ضد مسموميت امتناع ورزيد زيرا مي دانست كه مسموم نشده است

 بـه    در ارمني  areg(و اما در باره شهر آرگ       .  بود اني در استان التياي يونان     پيسا شهري باست   -176
يعنـي  (اين شهر هيچيك از دو شهر موسوم بـه هليـوپليس    . مطلبي نمي توان بيان نمود   ) معني خورشيد 
  .نمي تواند باشد و در يونان نيز چنين شهري وجود ندارد) شهر خورشيد

  . در باره او مطلبي داردرويدادنامه اوزبيوس -178
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 رودي كوچك اما پهن و ژرف در تراكيه است كـه در دشـت جنـوبي تـروا                    اسكاماندروس -179
 بعلـت آبهـاي زرد آن، ايـن       . ( مي ريزد و كستانتوس نيز ناميده مي شود        جريان داشته به هلس پونتوس    

 خـورني ).  هـومر ايليـاد ( از روي اين رود پريد آشيل).  به معني زرد بكار مي رود      واژه در زبان يوناني   
  . گرفته استاين اطالعات را از كاليستنس دروغين

ــوليس  -180 ــه ت ــست ك ــشخص ني ــره اســت  م ــدام جزي ــابق . ك ــاي “مط ــان نم ــسي” جه  شيراكات
)shirak’atsi (يكي از جزاير شمالي انگلستان است .  

  . است شهر كنوني ميالن در ايتاليا ميدوالنن-181
 شـخص   بودنـد و در ارمنـستان  بود كه خود از نـژاد پارتيـان         از خاندان كامساراكان    گازاون -182

خسروشاه مي كوشيد بخاطر وفاداري وي مقام او را هر چـه بـاالتر   . دوم پس از پادشاه بشمار مي رفت    
ر منـشاء   كـه بخـاط   )  كامـساراكان  -يعني بعنوان پهلـو   (ببرد لذا قول مي داد اورا نه بخاطر منشاء پدري           

  . بود مورد احترام قرار دهد و او را نيز جزو خاندان اشكاني در آوردمادري كه اشكاني
 يـك قـشر روحـاني خـاص در بيـزانس          .  است به معني كوشا و فعال       اسپوده واژه اي يوناني    -183

اره دست به نيايش و دعا بردارنـد و زنـدگي خـود را              صاحب اين لقب بودند و اينان پيمان داشتند همو        
  .آنان آكوميت يعني بي خواب، رياضت كش نيز ناميده مي شدند. مصروف كتابت نمايند

-hovhan( يا يوهـان وسـكبران       همان هوهان ) meds-hovhannes ارمني( يوحناي بزرگ    -184

vosk’eberan     است كه تبعيدش باعث آزردگـي فـراوان مـردم          ) هان زرين كالم   به معني هوهان يا يو
  . شدپايتخت بيزانس

” دانيـل “ شناسي مدت هاي طوالني مـشغول مـسئله حـروف موسـوم بـه                 پژوهشگران ارمني  -185
اي طـوالني بـدون اسـتفاده       گروهي معتقد بودند كه اينان حروف باستاني ارمني بودند كه مدته          . بودند

پـژوهش  . مانده بود و وقت كه دگربار مطرح شدند مشخص گرديد كه براي زبان ارمني كافي نيـستند                
 مـسروپ ”  را كـال   هاي اخير اين امر را رد كرده واين نتيجـه را بدسـت داده اسـت كـه الفبـاي ارمنـي                     

  ).گرمانيك. ترجمه ا” نامداران فرهنگ ارمني“نگاه كنيد به كتاب ( ابداع نموده است ماشتوتس
 همراه دو نفر از شاگردانش در آشور عهد عتيق و جديـد را               مطلب چنين نيست كه مسروپ     -187

 د تناقص داشته باشد مبني بر اينكه سـاهاك         مي توان  اين امر با مطالب خود خورني     . ترجمه كرده باشد  
 را در دسـترس نداشـت و نيـز اينكـه            زيـرا مـتن يونـاني     .  ترجمه كرده اسـت    بزرگ آنها را از آشوري    

  .  مسروپ و ساهاك يك بار ديگر بخاطر ترجمه عجوالنه آن را از يوناني ترجمه كرده اند
انتخاب شاگردان آنان نه تنها بايد با هوش و سالم باشند بلكه مي بايست داراي صدايي                 براي   -188

دو ويژگي اخير از اين نظر حائز اهميت بود كه شاگردان بايد بگونـه              . صاف و نفسي خوب مي بودند     
  .اي آموزش مي ديدند كه بتوانند در كليسا آوازها و سرودهاي مذهبي را بخوانند

بخاطر آب و هـواي نامـساعدي كـه داشـت           .  يا سچستان استان سيستان كنوني است       سگستان -189
 فرا مي خواند تهديد مي كرد در صورت عدم           را كه به سرزمين پارس      دوم شاهزادگان ارمني   يزدگرد

  .پذيرش پرستش آتش به آنجا تبعيد خواهد كرد
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 بلكه تجسم خورني  .  و بطريق واقعي نيستند     و پاسخ قيصر تئودوس     هاي جاثليق ساهاك    نامه -191
اين روش در زمان هاي قديم رسم بود و نه          . (است كه اگر آنها مي خواستند بنويسند چنين مي نوشتند         

لذا اتهام وارد شـده بـه سـاهاك         ). نويسندگان بيگانه نيز چنين بود     كه ميان    تنها ميان نويسندگان ارمني   
 بي نام و نشان مراجعـه كـرده اسـت را نمـي تـوان                 به آشوريان  مبني بر اينكه او بجاي گروش به يونان       

  ). زيرا او يونان را مادر و قيم حكمت مي دانست. (نقطه نظر خورني بشمار نياورد
 بوربورس اخذ شده است كـه بـه معنـي گٍـل، آشـغال و ناپـاكي                   از واژه يوناني    بوربوريتون -192

  .آنان دشمنان خود را با اين لقب توهين آميز مي خوانند. است
  ).، راست آيينبه معني راست، درست انديش، معتقد به سنت صحيح ( كليساي ارتدكس-193
واريانت هـاي مختلفـي در چنـد مـتن دارد كـه مناسـب تـرين آنهـا                   ” برجهاي صخره مانند   “-194

  . انتخاب شده است
 اِسـتيا   -شهر قديمي موپسو  . (اِستي باشد -بايد موپسو . اِستي صحيح نيست  - تئودوروس مامو  -195

 روحـاني نامـدار كليـساي انطاكيـه بـود و اصـول              او از پـدران   ).  و در نزديكي شـهر آدانـا       در كيليكيه 
 زريـن  معاصـر و دوسـت هوهـان   .  مطرح نمودپژوهشي و انتقادي و تاريخي را در تفسير كتاب مقدس         

مـداد   را شـاگرد او قل     او را آنگاه جزو پدران نسطوري بشمار آوردند و بر اين اساس نسطور            . كالم بود 
تئودور نيز به كليساي انطاكيه تعلق داشت و از حكماي بسيار . كردند اگر چه اين امر اثبات نشده است   

  .زاده شد.  م290بسال . با سواد الهيات بشمار مي رفت و داراي دانش هاي چند جانبه بود
  .فن دستوري و سخنوري بود” فن“ اين -196
اين نظريه  .  است  متاثر از دستور و واژگان يوناني      ” اين بخش بويژه پاراگراف نخست شديدا      -198

  . اين بخش را در زمان جواني نگاشته آنگاه به تاريخ افزوده استوجود دارد كه خورني
) spandaramat ( و شـكل قـديمي تـر آن سـپاندارامت واژه اي اسـت پهلـوي                 ساندارامت -199

در . سپندارمذ، بغدخت زمين، نام چهارمين امشاسيند و نام پنجمين روز ماه و دوازدهمين ماه سال اسـت             
در ). فروتني و پاكي و محبت و حكمت قدس يا فرشته پاكي           (= spanta-armaitiاوستايي بصورت   

ني جهـنم بكـار مـي       ميان ارمنيان اين نام براي آن دنيا، آخرت، سرايي ديگر و عقبي و در نهايت به مع                
  .    رود

 و پاپير و فلسفه نوافالطوني استنباط        مانند افالطون   مي توان اين عبارت را يك فيلسوف نو        -200
 به آن اشاره ندارد، تنها يادآور مـي شـود كـه خـودش شـاگرد                 اين افالطون نو كيست؟ خورني    . نمود

  .  نبود و تحصيالتش را نزد او به كمال رساندناشايستي براي وي 
)  گاهنامـك ناميـده مـي شـود        در پهلـوي   ( ترتيب گـاه هـاي شـاهزادگان و اشـراف ارمنـي            -201

 تعلق دارد كـه توسـط       آدونتس. بهترين پژوهش در اين باره به ن      . خوشبختانه تا امروز باقي مانده است     
  : نوشته شده و آدونتس آن را بشرح زير خوانده استاكساه
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 را كـه از مايملـك و مقـام خـود      خاندان كامـساراكان  با ميانجيگري جاثليق ساهاك اردشير -202
 توسط  اما گازاون . رد اما با درجه مرتبتي پايين تر      محروم شده بود دوباره صاحب مقام و مايملكشان ك        

 شاه بعلت تعلق مادري اش به اشكانيان از خاندان كامساراكان خارج و به اشكانيان پيوسته بـود و                   خسرو
ود، زيرا اينان با پهلوهـا       داده ش  لذا ساهاك درخواست نمود به او نيز مقام و مرتبتي متناسب با گاهنامه            

  .      هم نژاد و نزديك بودند
  . كتاب چهارمي نيز نوشته است از اين جمله برخي نتيجه گرفته اند كه خورني-203
  . از مقامش مي باشددوبار خلع شدن ساهاك” تحوالت اول و دوم“ منظور از -206
 را مورد نظر دارد كه از خطابه هـاي متعـدد او قطعـاتي را مـورد                   نازيانزي ور گريگ  خورني -207

  .استفاده قرار داده و اين مرتبه را نوشته است
جه  در اينحا رويدادهايي از تاريخ اسرائيليان را با وقايع ارمنيان مقايسه مي كند و نتي               خورني -208

  .مي گيرد وضع ارمنيان به مراتب بدتر بوده است
 اشاره به مرثيه ارمياء است كه در آن مصائب اسرائيليان پس از ويرانـي اروشـليم و اسـارت               -209

  .مردم تشريح مي شود
ــامفهوم اســت” گرزيــان از ميــراث“ عبــارت -210 گريــزان از القــاب “برخــي از پژوهنــدگان . ن
  . استنباط كرده اند” كليسائي
 خواننده آخرين بخش مرثيه نبايد چنين اسـتنباط كنـد كـه كليـه اقـشار مـردم ارمـن دچـار                 -211

 در هـيچ نقطـه اي       تاريخ خـورني  . كاستي بودند و سرزمين ارمن مملو از مصائب و دشواري بوده است           
نطـق بدبينانـه او     اين امر نتيجه آزردگي روحي و م      . اين تصوير اسفناك تشريح شده را تأييد نمي كند        

  .است
نويسنده در حين نگارش مرثيه عدم استقالل و بي حكومتي ارمنيان را با تاسف و تاثر درك كرده                  

  .فقدان آموزگاران بي همتا و محروميت شخصي وي باعث تاثر شديد روحي او شده اند
. ميت داده استو در اثر فشارهاي رواني پديد آمده كليه كاستي هاي جامعه را با تاكيد بيشتر عمو            

اين تشريح بدبينانه مولف بيشتر احساسات پاك و خالصانه يك ميهن پرست است تـا تـصوير واقعيـت                   
  .ها
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   2پيوست شماره 
   شيراكاتسيآنانيا) آشخاراتسويتس( بزرگ بر اساس جهان نماي نقشه ارمنستان 

  )گرمانيك. ا (تهيه اديك باغداساريان
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  3پيوست شماره 
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  )279-287( دوم كبير خسرو -10
  )298-330( سوم كبير تيرداد -11
  )330-338( سوم كوتاك خسرو -12
   )338-350(تيران -13
  )350-368( دوم آرشاك -14
  )369 -374 (پاپ -15
  )374-378 (وارازدات -16
  )378-385( سوم آرشاك -17
  )385-389( چهارم خسرو -18
  )389-417 (ورامشاپوه -19
  )418-419(، شاپور ساساني)417-418” مجددا( چهارمخسرو -20
  )422-428( چهارمآرتاشس -21
  
  مرزبانان ارمني: ج
  )438-451 ( سيونيواساك -1
  )481-482 ( باگراتونيساهاك -2
  )486-506 ( ماميكنيانواهان -3
  )506-512 (وارد ماميكنيان -4
  )513-548 (مژژ گنوني -5
  )571-572 (ماميكنيان) وارتان سرخ (وارتان -6
  )573-578(پيليپوس سيوني -7
  )591-617( باگراتونيسمبات -8
  )617-629(داويت ساهاروني -9
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  )629-633(وارازتيروس باگراتوني -10
  )634-639(تئودوروس رشتوني -11
  
  يا امراي ارمني) ايشخان(حاكمان : ج
  )629-635(مژژ گنوني -1
  )635-639(داويت ساهاروني -2
  )639-654(تئودوروس رشتوني -3
  )654-661( ماميكنيانهامازاسپ -4
  )661-685( ماميكنيانگريگور -5
  )685-689( باگراتونيآشوت -6
  )689-639( كامساراكاننرسه-7 -7
  )703-726 و 639-701 ( باگراتونيسمبات -8
  )732-749 ( باگراتونيآشوت -9

  )749-753( ماميكنيانموشغ -10
  )753-770( باگراتونيساهاك -11
  )770-775( بارگاتونيسمبات -12
  )775-781( باگراتونيآشوت -13
  )781-785( آنزواتسيتاچات-14 -14
  )790-826( مساكر باگراتونيآشوت -15
  )826-851( باگراتونيباگارات -16
  )851-855(ي باگراتونسمبات -17
  )855-862( باگراتونيآشوت -18

  )862-885)(اميراالمرا(                              حاكم حكام 
  )885-890(                             پادشاه ارمنستان
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  5پيوست شماره 
  

  تهيه اديك باغداساريان
  

   از آغاز تا زمان خورنيرهبران مسيحيت و كليساي ارمني
  

  پيش از پذيرش رسمي مسيحيت: الف 
  
  .)م43-66( حواري  تادئوس-1
  .)م60-68 ( بارتوغيمئوس حواري-2
  .)م68-72 (ت زاكاريا هايراپ-3
  .)م77-92 ( آدرنرسه هايراپت-4
  .)م93-123 ( موشه هايراپت-5
  .)م121 -150 ( شاهن هايراپت-6
  .)م151 -171( هايراپت  شاوارش-7
  .)م172-190 (هايراپت غونديوس -8
  )240 -270؟( هايراپت  مهروژان-9
  

  پس از پذيرش رسمي مسيحيت: ب 
  .)م302 -325 ( روشنگر گريگور-1
  )325 -333 پارتي( پارتو  آريستاكس-2
  ) 333 -341( پارتو نس ورتا-3
  .) م341 -347( پارتو  هوسيك-4
  .) م348 -352 ( پارن آشتيشاتتسي-5
  ) 353-373 ( نرسس پارتو-6
  ) 373 -377( شاهاك اول مانازگرتاتسي -7
  ) 377 -381(تاتسي  اول مانازگر زاون-8
  ) 381 -386( اول مانازگرتاتسي  آسپوراكس-9

  .) م387 -436( اول پارتو  ساهاك-10
  .) م437 -452 ( هوسپ هوغوتسمتسي-11
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   )452 -456 ( مليته اول مانازگرتاتسي-12
  )456 -461 ( موسس اول مانازگرتاتسي-13
  ) 461 -476( هزاتسي  گيود آرا-14
  )478 -490 ( اول مانداگوني هوانس-15
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  6پيوست شماره 
  

  تهيه اديك باغداساريان
  
  
  
  
  

   ارمنگاهنامه
  

 در  درباره موقعيت و مقـام و رتبـه خانـدان هـاي ناخـارار ارمنـي       فرمان پادشاهي ارمنستان گاهنامه
دربار بود و حاكميت ناخارارها بر اساس قدرت و توان اقتصادي و نظامي آنهـا تعيـين مـي شـد و طـي            

نسخه هاي متفاوتي از اين سند تـاريخي  . ن ويژه اي از سوي پادشاه مشخص و تصويب مي گرديد  فرما
بدست ما رسيده است كه با يكديگر اختالف نيز دارند و هيچيك بطور كامل شـامل همـه ناخارارهـاي                    

-439(ارتو پـ  يك نسخه منحصر بفرد از گاهنامه كه بدست آمده توسط جاثليق سـاهاك            . ارمني نيست 
.  ارائه شده است و پيشگفتار آن گوياي اين مطلب مي باشـد            تنظيم و براي تأييد به دربار ساساني      ) 387

 نـام نيـز يـاد شـده         167در اين سند گرچه نام هفتاد خاندان ناخارار قيد شده اما در نسخه هاي ديگر تا                 
 گـاه يـا مقـام ناخـاراري در ارمنـستان وجـود            900 وحتي   400ر وجود   يادداشت هايي نيز دال ب    . است
، 1 در پيوسـت شـمار       فهرست نام هفتاد خاندان ناخاراري در بخش توضيحات استپان مالخاسـيان          . دارند

  .    آمده است201شماره 
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  7پيوست شماره 
  تهيه اديك باغداساريان

   ارمننامهسپاه
  ارمن يك سند حكومتي بود كه در زمان پادشاهي آرشاگوني در ارمنـستان              يا سپاهنامه  زوراناماك

بـود   مي رود و نظام سپاهيگري كـشور را مـشخص مـي نمـود و داراي چهـار بخـش فرمانـدهي        به كار 
اين سند تـاريخي تنهـا بـه صـورت دسـتنويس بدسـت مـا رسـيده  و بـه              ) شرق و غرب    جنوب، شمال، (

در فهرست زير نام و تعـداد سـپاهيان مربـوط بـه خانـدان      .  منضم شده است    شيراكاتسي وقايعنامه آنانيا 
  . هاي مختلف ارائه مي گردد

  
  

  فرماندهي بخش غربي
  3400 گغ تونآن

  4000 بدشخ آغزنيك
  3000 بزنوني

  1000 ماناوازيان
  1000 باگراتوني

  1000 خورخوروني
  1000 سوپاتسي
  1000 واهوني

  1000 اهونيآپ
  1000 گنوني

  600 باسناتسي
  300 پالوني
  4000 انزاكين

  300 مانداگوني
  300 ساغوني

  300 واراژنوني
  100 آيزناكان
  300 آرونيان

  100واراژنونيان 

  300اسپاندوني 
  100 راپسيان

  
  
  
  
  
  

  فرماندهي بخش شرقي
  19400 سيوني

  200 آماسگوني
  200 آوازاتسي
  200 وارزاووني
  100 تامراراتسي
  100 مازازاتسي
  100 سوغكپان
  50 گزچوني
  50 وارنوني
  50 باكان

  50 كچروني
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  50 كوگان
  50 پاتسپاروني
  50 گازريكان
  50 ويژانوني
  50زانداغان 
  50 سوداتسي
  50 آكازتسي
  50 آسچشنيان

  50 كينان
  50 تاگريان

  
  
  
  
  
  

  فرماندهي بخش شمالي
  4500 بدشخ گوگارك

  600 كامساراكان
  3000 كاسپتسي
  1000 اوته آتسي

  1000 زاوده آتسي
  600 تايتسي

  1000 ماميكنيان
  1000 وانانداتسي

  1000 گاردماناتسي
   ورتوني
  500 آروغيان

  500 آشوتسيان
  300 ديماكسيان

  300 گنتوني
  300 بوخايتسي

  300 گابغيان
  300 آبغيان

  300 هاونوني
  300 ساهاروني
  300 زيوناكان

  100 اشخاداريان
  100 ارتيكيان واراز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اندهي بخش جنوبيفرم
  13200 كادمئاتسي
  1000 كوردواتسي

  1000 آرزروني
  1000 رشتوني

  1000 موكاتسي
  500 گوغتنتسي
  500 آنزواتسي
  100 هاروژيان
  100 ترپاتوني
  100 مهنوني
  300 اكئاتسي



  ٣٢٦  

  300 وانيانزاره
  300 يروانتوني

  100هاماستونيان 
  300 آرتاشسيان
  100 باگراتوني
  100 آبراهاميان

  300 تروني
  200 بوژوني

  100 كاجبروني
  100 نودوني

  300 موراتسان
  

  
  
  

تعداد جنگجويان غير از سپاه دربار بالغ بـر         
دربـار همـراه   سپاه . هشتاد و چهار هزار نفر بود    

غير از آنها نيروهاي    . پادشاه به جنگ مي رفتند    
مـــسئوليت حفـــظ و ) مردبـــدي(مارتپتاكـــان 

حراست از شـهبانو و گنجهـاي دربـار را بعهـده            
بـه  ”  جمعـا  تعداد كـل سـپاهيان ارمنـي      . داشتند

ــه     ــيد ك ــي رس ــر م ــزار نف ــست ه ــصد و بي يك
 نفـــر 000،36 ســـپاهي ناخارارهـــا و 000،84

  اهي دربار و مردبدي بودندسپ
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  8پيوست شماره 
  
  )بكار رفته در اين كتاب (راهنماي آوانگاري ارمني

  
    a         آ                  abadan ( آبادان  )                                 

a’        َ ا                 a’rak  ( اراك  ) 
ch        چ                chap   ( چاپ(   
ds= Í   س+د              dsit’ ( d+s) = گنجشك  
dz =Ó  ز+د               dzor  (d+z) = دره 
e                          ِا  esm  = اسم 
e’ = Á   ع               te’r n   ( turn انگليسي) 
g          گ              gorg  = گرگ 
gh       غ                gheyrat = غيرت 
i          يي               it    =  ايت 
j          ج                jib  = جيب 
k         ك               kar  =  كار 
k’= Ï    ق               k’at = شير 
kh       خ                khub  = خوب 
p         پ               pak   = پاك 
p’= å ب+پ            p’at = ديوار 
r           ر              ara   = آرا  
r’ = é   (مشدد)    ر   ar’e  = هار 
sh        ش             shab  = شب 
t            ت            tab   =  تب 
t’ = ï  د+ت           t’un = خانه 
tch = ×      چ+د       tchak’at’ = به معني پيشاني 
ts = ó        س+ت    tsav =    به معني درد   
u         او              khub (خوب) 
y          ي            yar   = يار 
z           ز            ziba   = زيبا 
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zh         ژ            zhale  = ژاله 
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ºñí³Ý¹ ÎÛáõñ»ÕÛ³Ýª Ñ³ÛÁ, Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÁ 

 
Ð³Ïáµ ¨ ¼³ñ¹³ñ ÎÛáõñ»ÕÛ³ÝÝ»ñÇ ÙÇ³Ï ½³í³Ïª ºñí³Ý¹Á ÍÝí»É ¿ 

1888 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 16-ÇÝ ²ñ¨Ùï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý 
Ý³Ñ³Ý·Ç ì³Ý ù³Õ³ùÇ Ùáï³ù³ÛùáõÙ, Ð³Ûáó ÒáñÇ §¶»ñÍ¦ ·ÛáõÕáõÙ: 

Ü³ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ûñ»ñÇó ³Ï³Ý³ï»ë ÉÇÝ»Éáí Ãáõñù³Ï³Ý »Éáõ½³ÏÝ»ñÇ 
¨ Ã³É³ÝÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÙ»Õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ï³ñíáÕ 
í³Ûñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ç³ñ¹»ñÇÝ, ïá·áñíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ¨ 
íñ»ÅËÝ¹ñáõÃÛ³Ý ç»ñÙ ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí , Çñ áÕç »ñÇï³ëñ¹áõÃÛ³Ý ßñç³ÝÁ 
ÝíÇñáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 

²Û¹å»ë ¿ ÉÇÝáõÙ, áñ Ñ»Ýó å³ï³Ý»Ï³Ý ßñç³ÝÇó Ó»éÝ³ÙáõË ¿ ÉÇÝáõÙ 
ÙÇ ß³ñù ËÙµ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁª Ðáï³Õ³Ï³Ý 
ÙÇáõÃÛáõÝ(1905 Ã.), ´áõÉÕ³ñ³óÇ ¶ñÇ·áñÇ üÇ¹³Û³Ï³Ý ËáõÙµ (1906 Ã.), 
³ÛÝáõÑ»ï¨ 1908 Ã. Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ §Ì³ÕÇÏ¦ ½ÇÝÛ³É ÙÇ³íáñÁ ¨ »ñ¹Ù³Ý 
³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ùµ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Ð.Ú.¸ -ÇÝ: 

ºñí³Ý¹Á 1908 Ã. ¹»Ïï. 26-ÇÝ ³ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ ûñ. Ð»ÕÇÝ»Ç Ñ»ï ¨ 1910-
ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ Çñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ½³í³ÏÇÝª Ô³½³ñáëÇÝ: 

Ü³ ³ÏïÇíáñ»Ý ¨ ³ÝÓÝ³½áÑ³µ³ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ 1913 Ã. 
ÇÝùÝ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ù³ñï»ñáõÙ: Âáõñù³Ï³Ý Ññ»ß³µ³ñá µ³Ý³ÏÁ 
û·Ýí»Éáí 1914 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏëí³Í ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
å³ï»ñ³½ÙÇ ³éÇÃÇó áñáßáõÙ ¿ µÝ³çÝç»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ³Ûëå¿ë Ý³¨ 
³ÝÙ³ë ãÇ ÙÝáõÙ ºñí³Ý¹Ç ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ, 1915 Ã. Ù³ñïÇ 24-ÇÝ Ýñ³Ýù 
Ñ³ñÓ³ÏíáõÙ »Ý §¶»ñÍ¦-Ç íñ³, ë³Ï³ÛÝ ·ÛáõÕÇ Ñ³Û¹áõÏÝ»ñÇ ù³ç³ñÇ 
å³Ûù³ñÇ ¨ µ³½áõÙ ½áÑ»ñÇ ³ñÛ³Ý ·Ýáí ÃßÝ³ÙÇÝ å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»Éáí 
Ñ»é³ÝáõÙ ¿: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ºñí³Ý¹Á ³ñÇ³µ³ñ Ù³Ý³ÏóáõÙ ¿ ì³ÝÇ 
ÇÝùÝ³å³ßïÙ³Ý³Ï³Ý Ù³ñï»ñÇÝª ËÙµ³å»ï ²ñ»ëÇ ¹Çñù»ñáõÙ , ³å³  
1915 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ Ð³çÇ-´³ùÁñÇ ½áñ³ÝáóÇ ·ñ³íÙ³ÝÁ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Ð³Ù³½³ëåÇ ½áñ³Ù³ëÇÝ ¨ Çñ óáõó³µ»ñ³Í 
ù³çáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ÓÇ³íáñ ËÙµÇ ï³ëÝ³å»ï: êåÇï³Ï 
í³ÝùÇ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ÏéíáõÙ ÷³ÛÉáõÙ ¿ ºñí³Ý¹Á ¨ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ¿ 
ÑÇëÝ³å»ïÇ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ñ³ñÛáõñ³å»ïÇ ³ñïÇ×³ÝÇ: 

1915 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÁ ÉÇÝáõÙ ¿ Ýñ³ ë¨ ³ÙÇëÝ»ñÇó Ù»ÏÁª Ãáõñù 
¹³ÑÇ×Ý»ñÁ ì³ñ³·³í³ÝùáõÙ ÑñÏÇ½áõÙ »Ý í³ÝùáõÙ ³å³ëï³Ý³Í ÑáÍ 
µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ, ëå³Ý»Éáí Ý³¨ Ýñ³ ëÇñ»ÉÇ ÑáñÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ 
ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ³ÝÙ»Õ ÅáÕáíñ¹Ç Ý³Ñ³Ýç-÷³ËáõëïÇ Å³Ù³Ý³Ï 
µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ Ñ³Û Ï³Ý³Ýó Ñ»ï çñ³ËáõÛ½ ¿ ÉÇÝáõÙ Ýñ³ Ù³ÛñÁ ¨ ³í³¯Õ 
Ý³ ãÇ Ñ³ëóÝáõÙ ÷ñÏ»É ³Ý·³Ù Çñ Ùáñ ¹Ç³ÏÁ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ·Ý¹³ÏÇ 
Ñ³ñí³ÍÇó íÇñ³íáõñíáõÙ ¿ Ýñ³ ÏÇÝÁª Ð»ÕÇÝ»Ý, áñÁ ¨ í³Ë×³ÝíáõÙ ¿ 
ºñ¨³ÝáõÙ, áõëïÇ ¹Åµ³Ëï Ô³½³ñáë Ù³ÝáõÏÁ ÉÇÝ»Éáí 5 ï³ñ»Ï³Ý, 
Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ áñµ³ÝáóÇ: 

²Û¹ ûñ»ñáõÙ ºñí³Ý¹Á Í³é³ÛáõÙ ¿ §²½·³ÛÇÝ ä³Ñ³Ï¦-áõÙ , ³å³ 
ÙÇ³ÝáõÙ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½áñù¦-Ç 8-ñ¹ ·Ý¹ÇÝ áñå»ë ½ÇÝíáñ³Ï³Ý: Ü³ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ï³ëÝÛ³Ï ÏéÇíÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 1918 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 
18-Çó ëÏëí³Í  ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïÇ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý Ù³ñï»ñáõÙ ¨ 
óáõó³µ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ù»Í ×Ç· áõ ç³Ýù Ñ³Û³Ã³÷ »Õ³Í 
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·ÛáõÕ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý å³Ûù³ñáõÙ: Ø³ëÝ³Ïó³Í ï³ëÝÛ³Ï    
å³ï»ñ³½ÙÝ»ÝÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ãí³ñÏ»É  Ñ»ï¨Û³ÉÁ. 

ÐÇÉÉÇ ·ÛáõÕÇ, ´³Û³½»ïÇ å³ß³ñÙ³Ý , êåÇï³Ï í³ÝùÇ, 
Ø³É³ùÉáõÇ,Ð³çÇÉ³ñÇ, ¸³ßµáõñ³ÝÇ, îÇ½³ÛÇ, ¸³í³ÉáõÇ, ´áÛáõù í»¹ÇÇ, 
Ø³ñ½³ÛÇ, Ô³ñ³ÕáÛáõÝÇ, Þ³Ñ ¹³ÕÇÇ, Þ³Ùß³¹ÇÝÇ, àõ½áõÝÃ³É³ÛÇ,Î³ñëÇ 
¨ ³ÛÉ ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñ: 

ºñí³Ý¹Á Çñ ÝíÇñ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ó»É ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ 
Ñ»ñáë³Ù³ñïáõÙ, áñáõÙ íÇñ³íáñí»É ¿ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ñéã³Ï³Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï áïùÇ íÝ³ëí³ÍùÇ µáõÅÙ³Ý å³ï×³éáí, 
å³ñï³¹Çñ ³Ýó ¿ Ï³óñ»É ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ: 

Ü³ ³Ï³Ý³ï»ë ¿ »Õ»É Øáõë³ÇÉÛ³ÝÇ ³åëï³ÙµáõÃÛ³ÝÁ, ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áõ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ñ³Ý·áí 1920 
Ã. ½áñùÇ Ñ»ï Ñ³ÝÓÝí»É ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 1921 Ã. 
÷»ïñí³ñÛ³Ý ³åëï³ÙµáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ñ³½³ñ³íáñ ³ÛÉ 
½ÇÝíáñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ , Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ Ññ³Ñ³Ý·áí ÃáÕÝ»Éáí Ñ³ÛñÇÝÇ 
ÑáÕÁª  ³ÝóÝáõÙ ¿ Æñ³Ý: 

1922 Ã. ¹»Ïï. 26-ÇÝ Â³íñÇ½áõÙ ³ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ ì³ñ¹³Ýáõß 
¼³ù³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï ¨ ³ßË³Ý³ùÇ áñáÝáõÙáí áñáßáõÙ ¿ Ù»ÏÝ»É ´³Õ¹³ï, 
áñï»Õ ëÏëí»É ¿ñ »ñÏ³ÃáõÕáõ ßÇÝ³ñ³ñ³áõÃÛáõÝÁ:1923-ÇÝ ÏÝáç Ñ»ï 
ÃáÕÝ»Éáí Â³íñÇ½Á Ù»ÏÝáõÙ ¿ ø»ñÙ³Ýß³Ñ, ³å³  ÍÝíáõÙ »Ý Ýñ³  
½³í³ÏÝ»ñÁ (ä³ñ·¨Áª 1924, ²ÝÅ»ÉÁª 1927, ì³ñáõÅ³ÝÁª 1930), ³Ûëï»Õ 
ÙÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ 1941 Ã., Ñ³Ûñ»ÝÇù Ý»ñ·³ÕÃ»Éáõ ÙÇïáõÙáí, áõëïÇ  
ÁÝï³ÝÇùáí ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ Â»Ññ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ, ¨ 
å³ñï³¹ñ³µ³ñ µÝ³ÏíáõÙ »Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ: 1978 Ã. Ýñ³  ÃáéÝ»ñÁ 
áõëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ÏÝáõÙ »Ý ²ØÜ, ÇëÏ ºñí³Ý¹ å³åÇÏÝ ¿É Ýñ³Ýó 
Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ ã¹ÇÙ³Ý³Éáí 1984 Ã. ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Èáë ²Ýç»ÉáëáõÙ: 

ºñí³Ý¹ ÎÛáõñ»ÕÛ³ÝÁ ù³ç³É»ñí»Éáí ÁÝï³ÝÇùÇ ÏáÕÙÇó, 1985 Ã. ëÏëáõÙ 
¿ ·ñÇ ³éÝ»É Çñ Ñáõß»ñÁ, áñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ »Ý : Ü³ áñå»ë 
Í»ñáõÝÇ í»ñ³åñáÕ  ¨ ûÅïí³Í ÉÇÝ»Éáí ³ñÃáõÝ Ùïùáí áõ ³Ù»Ý³ÛÝ 
×ß·ñïáõÃÛ³Ùµ Ã³ñÙ Ñáõß»ñáí ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ 
µ³½Ù³ÃÇí ³ëáõÉÇëÝ»ñÇ: àñå»ë ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý 
áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñ, ºñí³Ý¹ÇÝ ³Ûó»É»É »Ý ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Ï³Ý »ñÏ³ñ³ï¨ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ »Ý áõÝ»ó»É, ²ØÜ-Ç  UCLA Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó 
å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ¼áñÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ¨ 
³í³Ý¹³Ï³Ý »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ã»ñÃ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ: Ü³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý íÏ³Û³·ñ»ñ ¿ ëï³ó»É 
í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇó, 
Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇó ¨ ³ÛÉ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó: 

²ÛëåÇëáí Ý³ í³Û»É»É ¿ 110 »ñÏ³ñ³ï¨ ï³ñÇÝ»ñÇ µ»ÕÙÝ³íáñ ÏÛ³Ýù, 
Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇ, ½³í³ÏÝ»ñÇ , ÃáéÝ»ñÇ ¨ ÍáéÝ»ñÇ ÃÇíÁ ³ÛÅÙ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 50-
Ç: (Ýñ³ å³å»Ý³Ï³Ý ïáÑÙÁ µÝ³çÝçí»É ¿ 1915 Ãí³Ï³ÝÇÝ, 1945Ã. 
Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ Ïáñóñ»É ¿ Ô³½³ñáëÇÝ, 1975-ÇÝ ä³ñ·¨ÇÝ ¨ 
1981-ÇÝ Çñ ÏÝáçÁª ì³ñ¹³ÝáõßÇÝ): 

²É»Ñ»ñ ºñí³Ý¹ ÎÛáõñ»ÕÛ³ÝÁ Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÙ ÏÝù»ó 1998 Ãí³Ï³ÝÇ 
÷»ïñí³ñÇ 21-ÇÝ, 110 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: 

 
ì³ñáõÅ ÎÛáõñ»ÕÛ³Ý 
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Ü³Ë³µ³Ý 
 

Ð³Û å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ¨ Ï»ë Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ µ»ÕÙÝ³íáñ 
³Ýó»³É  áõÝÇ ¨ áëÏ»¹³ñÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉáõË·áñÍáóÝ áõ Ã³·Áª ³ÝÏ³ëÏ³Í Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ 
§ä³ïÙáõÃÛáõÝ Ñ³ÛáóÝ¦ ¿: ²Û¹ ÏáÃáÕ³Ï³Ý ·áñÍÁ  ³ñÅ»ù³íáñ 
³ÕµÛáõñ ¿  ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ  áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ª ³ÛÉ Ý³¨ Ñ³Ûáó ³ßË³ñÑÇ 
¹ñ³ÏÇó ÑÝ³·áõÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³Û¹ ß³ñùÇÝ 
¿ å³ïÏ³ÝáõÙ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ñëÇÏ Åáíáíáõñ¹Á: 

Êáñ»Ý³óáõ  ÙÇ ÷áùñ ¹ñí³·Ç å³ñëÏ»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ÉáõÛë ¿ ï»ë»É ²å. Ðáí³ë³÷Û³ÝÇ ¨ ¾µñ. ¸»Ñ·³ÝÇ ³ßË³-
ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ 1951 Ãí³Ï³ÝÇÝ  Æñ³ÝÇ ²ñ³ù ø³Õ³ùáõÙ, áñÁ 
ó³íáù ã¿ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÑáõÛÅ 
Ï³ñ¨áñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÉÇÝ»Éáí áñå»ë ³é³çÇÝ ÷áñÓ, 
³ñÅ³ÝÇ ¿ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ: 

²ÛëåÇëáí 1980 Ãí³Ï³ÝÇÝ ëï³Ý³Éáí å³ñëÇÏ Çñ³Ý³-
·»ïÝ»ñÇ ËÝ¹ñ³ÝùÝ áõ Ç ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí Êáñ»Ý³óáõ ·áñÍÇ 
å³ñëÏ»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ ×ß·ñÇï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ , ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÁÝ¹³é³ç ·Ý³Éáí ³ÛÝ 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, 1981 Ãí³Ï³ÝÇÝ ëÏë»ó ³ßË³ï³ÝùÁ, áñÁ 20 
ï³ñÇ ³Ýó ½áõ·³¹Çå»Éáí Ýí³ëïÇë ·Çï³Ï³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ, ³Ûëûñ ÉáõÛë ¿ ÁÝÍ³ÛíáõÙ: 

êáõÛÝ ·áñÍÁ Ã³ñ·Ù³Ý»óÇÝù ³é³çÇÝ ÇëÏ ï³ñáõÙ, ¨ Ñ³çáñ¹ 12 
ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñáí ½µ³Õí»óÇÝù ¹ñ³ ëïáõ·Ù³Ý, 
ëñµ³·ñÙ³Ý, Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛ³Ý  ¨ µÝ³·ÇñÁ ¿É ³í»ÉÇ ÑÕÏ»Éáõ 
å³ñëÇÏ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ¹ÛáõñÁÙµéÝ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ ·áñÍáí, Ç Ñ³ñÏ ¿  
û·ïí»Éáí ïå³·ñáõÃÛ³Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³-
ÙÇçáóÇ ³éÇÃÇó Êáñ»Ý³óáõ Ù³ëÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ýáñ áõëáõÙÝ³-
ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É Ç ÝÏ³ÝÇ »Ýù ³é»É Ý»ñÏ³ ï»ùëïÇ å³ïñ³ëï³Ý 
Ñ³Ù³ñ:  

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ·áñÍÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá 
ï»Õ»Ï³ó³Ýù åñáü. ¶. Ø. Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Í Êáñ»Ý³óáõ 
Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ (ºäÐ, ºñ¨³Ý 1984): ²Û¹ Ã³·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ 
áõëáõÙÝ³ëÇñí»ó Çñ³ÝóÇ Çñ³Ý³·»ïÝ»ñÇ áõ Ýí³ëïÇë ÏáÕÙÇó ¨ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýáñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ ¿É ³í»ÉÇ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¹³ñÓ³í: Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ·ñ³Ëá-
ë³Ï³ÝÁ ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñá¹í³ÍÇ ÝÛáõÃ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ »Ýù 
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Ñ³Ù³ñáõÙ ¹ñ³ µ³½Ù³ÃÇí Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ Ù³ïÝ³Ýß»É 
ëïáñ¨. 

1-Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý å³ñëÏ»ñ»Ý É»½áõÝ ËÇëï 
ÑÝ³á× ¿, ³ñ³µ³Ï³Ý³óí³Í ¨ áã Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó: 

2-Â³ñ·Ù³ÝÇãÁ áã ÙÇ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ÇëÏ³Ï³Ý µÝ³·ñÇ Ù»ç 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»Éáõ, áñÁ Ï³ï³ñ»É ¿ Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÁ: ØÇ³ÛÝ 
ïáÕ³ï³Ï»ñáõÙ ¨ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÅÝáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³Ý»É ³Û¹: 

3-´áÉáñ ³ÝÓÝ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ó¨»ñáí, ã·Çï»ë Çñ³ÝóÇ ÁÝÃ»ñóáÕÁ Ç±Ýãå¿ë Ï³ñáÕ ¿ Ïé³Ñ»É 
Çñ³Ý³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ: ²ëåÇëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
ËÇëï ³ßË³Áï³Ýù ¿ Ñ³ñÏ³íáñ: 

4-êË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇí »Ý, ûñÇÝ³Ï  Ã³ñ·Ù³-
ÝÇãÁ ã·ÇïÇ  ê. ¶ñùÇ ¨  ²í»ï³ñ³ÝÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, بدعتگـذار   ¨اعتزاليون 
¨ ³ÛÉÝ: 

5-´áÉáñáíÇÝ ëË³É »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É áñáß ³ÝáõÝÝ»ñ, ûñÇÝ³Ïª  مرود
مروگ:  ¨  (¿ç 37),   فرخ  ¨ پاروخ  (¿ç 43): 

6-²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ó¨»ñÝ »Ý û·ï³-
·áñÍí»É Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù¿ç, áñáÝù µáÉáñáíÇÝ 
³ÝÍ³ÝáÃ »Ý Çñ³ÝóÇ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ: 

7-²½·»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ µáÉáñáíÇÝ ëË³É »Ý Ã³ñ·Ù³Ýí»É Ï³Ù 
Ýñ³Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ó¨»ñÝ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É, ûñÇÝ³Ïª Êáñ»Ý³óÇÝ 
§Æñ³Ý¦ µ³éÁ µáÉáñáíÇÝ ãÇ û·ï³·áñÍ»É, Ý³ û·ïíáõÙ ¿ 
å³ñëÏ³ëï³Ý, å³ñÃ¨Ý»ñÇ »ñÏÇñ, Ù³ñ³ëï³Ý ¨ ³ÛÉÝ, 
Ã³ñ·Ù³ÝÇãÁ ³Û¹ ³ñ»É ¿ Çñ ÏáÕÙÇó: 

8-Ä³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ëË³É û·ï³·áñÍáõÙÝ»ñ »Ý ÝÏ³ïíáõÙ 
Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ  Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ûñÇÝ³Ï ¿ç 87,88 ¨ ³ÛÉÝ, 
åñáü»ëáñÁ Çñ»Ý Ý»ÕáõÃÛáõÝ ãÇ ïí»É Êáñ»Ý³óáõ ·ñ³µ³ñ 
ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ã»ñÃ»Éáõ ¨ ×ß·ñÇï ï³ñ»Ãí»ñÁ Ý»ñ³é»Éáõ:  

9-Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ïñ×³ïí»É »Ý ¨ µÝ³·ñÇó Ñ³Ýí»É áñáß 
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñ, ûñÇÝ³Ïª Ý³Û»É ¿ç 66: 

10-Â³ñ·Ù³ÝÇãÁ Çñ»Ý Çñ³íáõÝù ¿ ïí»É ³í»É³óÝ»Éáõ áñáß 
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ, ûñ. Ý³Û»É ¿ç 42: 

11-àñáß ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñ ï»ÕÇù »Ý ïí»É ëË³É 
ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÇ, ûñ. Ý³Û»É ¿ç 49: 

12-äñáü»ëáñ Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ 
Í³é³Û»É áñå»ë ·Çï³Ï³Ý ·áñÍ Çñ³ÝóÇ Ñ»ï³½áñá½Ç Ñ³Ù³ñ: 

13- äñáü»ëáñ Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ ³Ù»Ý³Ù»Í Ã»ñáõÃÛáõÝÁ, 
µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÇ ¨ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ýï»ëáõÙÝ ¿, Ý³ Çñ»Ý 
¿ í»ñ³·ñ»É ³Ï³¹»ÙÇÏáë êï»÷³Ý Ø³ÉË³ëÛ³ÝÇ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ½»ï»Õí³Í »Ý í»ñçÇÝÇë ³ßË³ñ³µ³ñ 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ Ù»ç: ²Û¹ ËÝ¹ÇñÁ,  ã³÷³½³Ýó ó³í³ÉÇ ¿ 
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Ð³Û³ëï³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ ¨ í³ëï³ÏÇÝ 
íÝ³ë»Éáõ ³éÁÝãáõÃÛ³Ùµ: 

 
Üßí³Í ¨ ³ÛÉ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Çñ³ÝóÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ 

åÝ¹áõÙÝ»ñÇ ¨ ù³ç³É»ñ³ÝùÇ  å³ï×³éáí  ¿ñ, áñ Ýí³ëïë áñáß»ó 
Ññ³ï³ñ³Ï»É Çñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÏÛ³ÝùÇ ¹Åí³ñÇÝ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÐáõÛëáí »Ýù, áñ ÁÝÃ»ñóáÕÁ ³ÛÝ Ï·ïÝÇ Êáñ»Ý³óáõ 
Ñ³ñ³½³ï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ. Ýí³ëïë ³ßË³ï»É ¿ å³Ñå³Ý»É Ý³¨ 
Ëáñ»Ý³óáõ á×Ý áõ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: Ü³¨ ÉÇ³ÑáõÛë »Ýù, áñ 
ÁÝÃ»ñóáÕÁ ëñ³ ÙÇçáóáí ÏÏ³ñáÕ³Ý³ Ùáõïù ·áñÍ»É Êáñ»Ý³óáõ 
Çñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ, ³ÛÝå»ëª ÇÝãå»ë Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÇÝùÁ, ¨ 
¹ñ³Ýáí ÏÍ³ÝáÃ³Ý³ Ñ³Ûáó ä³ïÙ³Ñáñ ·ÉáõË·áñÍáóÇ 
µ³½Ù³µ»ÕáõÝ ¨ µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï ÝÛáõÃ»ñÇÝ: 

îáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ ÏÁÝ¹áõÝÇ Ñ³ñ·»ÉÇ 
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýù ÝÏ³ïÇ Ï³éÝÇ Çñ 
³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 
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