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ՀՏԴ 930 
Արշակունիների պետության առաջացումըԱրշակունիների պետության առաջացումըԱրշակունիների պետության առաջացումըԱրշակունիների պետության առաջացումը՝՝՝՝    համաձայն համաձայն համաձայն համաձայն 
Արրիանուսի Արրիանուսի Արրիանուսի Արրիանուսի ««««ՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկա» » » » երկի առաջին գրքի տվյալներիերկի առաջին գրքի տվյալներիերկի առաջին գրքի տվյալներիերկի առաջին գրքի տվյալների    

Արթուր Արթուր Արթուր Արթուր Մելիքյան Մելիքյան Մելիքյան Մելիքյան     

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Արրիանուս, Ապոլլոդորոս, Արշակ, Տրդատ, 
Ստրաբոն, Հուստինուս, Պարթևստան, Միջագետք, Աքեմենյաններ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Արդի պատմագիտության մեջ տիրապետող է Յ. Վոլսկու՝ տակավին 
անցյալ դարի 40-ական թթ. առաջադրած այն թեզը, որ Պարթևական 
պետության՝ Սելևկյանների դեմ ապստամբության միջոցով առաջանալու 
և Արշակունիների՝ Աքեմենյաններից սերված լինելու մասին Արրիա-
նուսի «Պարթիկա» աշխատության միջոցով մեզ հասած ավանդությունը 
բացառապես վիպական ծագում ունի: Յ. Վոլսկու և նրա հետևորդների 
կարծիքով այն երևան է եկել միայն Ք. ա. I դ. երկրորդ կեսին կամ ավելի 
ուշ և գրավոր տեսքի է բերվել հենց Արրիանուսի կողմից: Արրիանուսի 
«Պարթիկայից» մեզ հասած պատառիկները շատ չնչին են նման կտրա-
կան կարծիքի հաստատման կամ հերքման համար: Այնուամենայնիվ 
նրանցում առկա մի շարք իրողություններ ցույց են տալիս, որ 
«արրիանուսյան» ավանդության գրառողը ոչ մի դեպքում չէր կարող լինել 
հռոմեական բարձր ազնվականության ներկայացուցիչ և Հռոմի «առաջին 
կարգի քաղաքացի» Արրիանուսը: Նա ընդամենը օգտվել է արդեն գոյու-
թյուն ունեցող գրավոր ավանդությունից, որի հեղինակը եղել է Արշա-
կունիների մոտ ծառայության մեջ գտնվող հույն մատենագիրներից մեկը: 
Թեև վերջինիս անունն ու աշխատությունը մեզ չեն հասել, ակնհայտ է, որ 
նրան առաջին հերթին հետաքրքրել է իր գրվածքի գաղափարական 
կողմը: Արշակունիներին Աքեմենյանների օրինական ժառանգներ և 
Իրանի հերոս ազատարարներ ներկայացնելու գաղափարական պա-
հանջի հրատապությունը, որը զգացվում է Արրիանուսի «Պարթիկայի» 
առաջին գրքից պահպանված պատառիկներում, ցույց է տալիս, որ 
պարթևական իրականության մեջ խնդրո առարկա տեսությունը ձևավոր-
վել է շատ ավելի վաղ, քան նախկինում կարծում էին: 

1.1.1.1. ԱրրիանԱրրիանԱրրիանԱրրիանուսիուսիուսիուսի    ««««ՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկա» » » » երկի առաջին գիրքըերկի առաջին գիրքըերկի առաջին գիրքըերկի առաջին գիրքը    
Լուցիուս Ֆլավիուս Արրիանուսը (մոտ. 86 – մոտ. 170 թթ.) անտիկ 

դարաշրջանի այն մատենագիրներից է, որոնց հարուստ գրական ժառան-
գության զգալի մասը չի հասել մեր օրերը: Նրա կորսված երկերից է 
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ստեղծագործական ուշ շրջանին վերաբերող1 «Պարթիկա» աշխատու-
թյունը, որը նվիրված է եղել Տրայանոս կայսեր և նրան նախորդած ժամա-
նակների հռոմեա-պարթևական պատերազմների պատմությանը:    
Ռոնալդ Սայմի գնահատմամբ «17 գրքերից բաղկացած «Պարթիկա»-ն 
եղել է խոշոր պատմական աշխատություն և ամենաերկարը նրանցից, 
որոնք գրել է Արրիանուսը»2: «Պարթիկայի» բովանդակության մասին 
հնարավոր է դարձել մասնակի պատկերացում կազմել բյուզանդական 
հեղինակներ Սվիդասի և Ստեփան Բյուզանդացու աշխատություններում 
պահպանված պատառիկների միջոցով3: Արշակունիների պետության 
առաջացման և պարթևների սովորույթների մասին նյութը զետեղված է 
եղել «Պարթիկա» երկի առաջին գրքում: Այն կազմել է աշխատության 
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, որից էլ ըստ էության իր անունն է 
ստացել ամբողջ երկը: Ժամանակագրական առումով այն ընդգրկել է 
Արշակունիների պետության առաջացումից (Ք. ա. 247 թ.) մինչև Մարկոս 
Կրասոսի Պարթևական արշավանքը (Ք. ա. 53 թ.)4: «Պարթիկա» աշխա-
տության առաջին գրքից Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Փոթի (մոտ. 
810-մոտ. 895 թթ.) «Գրադարան» և Գ. Սինկելլոսի (VIII-IX դդ.) «Ընտրյալ 
ժամանակագրություն» աշխատություններում կատարված կրկնապա-
տումների շնորհիվ մեզ է հասել ընդամենը մի պատառիկ:    

««Պարթիկայում» նա (Արրիանուսը – Ա. Մ.) .... ասում է, որ պարթև-
ների սկյութական ժողովուրդը, որը երբևէ ճնշվել և հպատակեցվել էր 
պարսիկների հետ միաժամանակ, անջատվել է մակեդոնացիների իշխա-
նությունից հետևյալ պատճառով: Արշակն ու Տրդատը Արշակունի 
եղբայրներ էին, Արշակի` Հրիապիտեսի որդու հետևորդները: Այդ երկու 
եղբայրները, չհանդուրժելով Փերեկլեսի` իրենց երկրում Անտիոքոս Թեոս 
արքայի նշանակած սատրապի լկտիությունները, երբ նա (Փերեկլեսը – 
Ա. Մ.) բռնությամբ փորձեց պատվազրկել եղբայրներից երկրորդին, սպա-
նեցին անպատկառին և, գործի մասին խորհրդակցելով մյուս հինգ գոր-
ծակիցների հետ, վռնդեցին մակեդոնացիներին և դարձան ինքնիշխան»5:  

Արրիանուսի «Պարթիկայի» նույն պատումը համեմատաբար ընդար-

                                                                 
1 Տե՛ս Syme R.R.R.R.,    The Career of Arrian. In: Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 

86, էջ 205: Հմմտ. Nikonorov V.V.V.V.,     Apollodorus of Artemita and the Date of his Parthica 
Revisited, Electrum, vol. 2, Kraków,1998, էջ119: 

2 Syme R.R.R.R., The Career of Arrian, p. 205: 
3 Տե՛ս Chaumont M.M.M.M., ARRIAN, Encyclopaedia Iranica, Vol. II, fasc. 5, 1986, էջ 524: 
4 Տե՛ս Chaumont M.M.M.M., ARRIAN, Encyclopaedia Iranica, Vol. II, fasc. 5, 1986, էջ 524: 
5 Photius,,,, Bibliotheca,  Ed. R. Henry, I, Paris, 1959: cod. 58.  
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ձակ տեքստով և նկատելի ձևափոխությամբ է մեջբերված Գրիգոր 
Սինկելլոսի «Ընտրյալ ժամանակագրություն» երկում. 

«Չորրորդը Սիրիայի ու Ասիայի վրա թագավորեց Անտիոքոսը, նրա 
(Անտիոքոս II-ի – Ա. Մ.) Կալլինիկոս կոչեցյալ որդին` նույն ինքը 
Սելևկոսը` քսանմեկ տարի: Աշխարհի [արարման] 5238 թվական: Այդ 
Անտիոքոսի օրոք պարսիկները6 հետևյալ պատճառով անջատվեցին մա-
կեդոնացիների ու Անտիոքոսների տերությունից, որի կազմում էին 
նրանք Ալեքսանդր Հիմնադրի ժամանակներից: Եղբայրներ` ոմն Արշակ 
ու Տրդատ, որոնք սերում էին պարսից [արքա] Արտաքսերքսեսից, բակտ-
րիացիների սատրապներն էին7` Ագաթոկլեսի` Պարսքի մակեդոնական 

                                                                 
6 Ա. Բալախվանցևը Սինկելլոսի կողմից Արշակին ու նրա եղբորը 

«պարթևներ»-ի փոխարեն «պարսիկներ» կոչելու փաստը բացատրում է 
արևմտյան հեղինակների բառօգտագործման համակարգում ցեղանունները 
արխաիկացնելու սովորությամբ (Балахванцев    А.А.А.А.,    Политивеская история ранней 
Парфии. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, На 
правах рукописи, Москва. 2017, с. 155. Տե՛ս նաև Бибиков М.М.М.М.,    Пути имманентного 
анализа византийских источников по средневековой истории СССР (XII – первая 
половина XIII в.) // Методика изучения древнейших источников по истории народов 
СССР / В.Т. Пашуто (ред.). М., 1978, էջ 98): Մեր կարծիքով, Սինկելլոսն ու այլք 
Արշակին ու նրա եղբորը պարսիկ են կոչել Արտաքսերքսեսի հետ նրանց ծագում-
նաբանական կապի մասին փաստող ավանդության ազդեցությամբ: Տե՛ս օրինակ 
Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri qui Supersunt, In Three Volumes, Volume II, 
with an English Translation by John C. Rolfe,  Cambridge, Lndon. 2000, XXIII. 6. 4, 6 
(Այսուհետ՝ AmmianusAmmianusAmmianusAmmianus); Procopii Caesariensis    Opera Omnia. Vol. I (De Bello Persico), 
Rec. J. Haury, G. Wirth. Lipsiae, 1962, I. 17. 24; The History of Theophylact Simocatta. An 
English Translation with Introduction and Notes by Michael and Mary Whitby, Oxford. 
1986: III. 18. 8: Սվիդասի «Բառարանում» թեև Արշակ I-ը կոչվում է պարթև, բայց 
նշվում է, որ Արշակունիները պարսից արքաներ են. καὶ Ἀρσάκίδαι οὶ Περσῶν 
βασιλεῑς ἔνϑερ Ἀρσάκίδαι ὲκλήϑησαν οἱ Περσῶν βασιλεῑς (Suidas, Lexicon, Ed. A. Adler. 
Vol. I, Stuttgart.1971, p. 337): Ստ. Բյուզանդացին, խոսելով Ռագա քաղաքի մասին 
(տե՛ս ‛Ράγα), նշում է. Μετωνοµάσϑη δὲ καὶ Ἀρσάκης ἀπὸ Ἀρσάκου βασιλέως Περσῶν – 
«....վերակոչված Արսակիա՝ Արշակի`պարսից արքայի անունով» (Stephani Stephani Stephani Stephani 
ByzantiiByzantiiByzantiiByzantii Ethnicorvm quae svpersvnt, ex precensione Avgvsti Meinekii, tomus prior, 
Berolini, 1849: 542, s. v. ‛Ράγα): Նմանապես և Մ. Խորենացին Արշակունիներին 
անվանում է «թագավորներ պարսից և պարթևաց» (Մովսիսի Խորենացւոյ 
Պատմութիւն Հայոց, աշխատութեամբ Մ. Աբեղեան եւ Ս. Յարութիւնեան, Տփղիս, 
1913: I, Ը):    

7 Արրիանուսի այն հաղորդումը, թե Արշակն ու Տրդատը եղել են Բակտրիայի 
սատրապներ, կատարելապես սխալ է: Հուստինուսը (M. Ivnani Ivstini Epitoma 
Historiarvm Philippicarvm Pompei Trogi. Accedvnt Prologi in Pompeivm Trogvm post 
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տեղապահի [իշխանության] ներքո: Ինչպես գրում է Արրիանուսը, այդ 
Ագաթոկլեսը տարփանք էր տածում եղբայրներից մեկի` Տրդատի հան-
դեպ: Իսկ պատանիները լուրջ վերաբերվելով դրան` դավադրություն 
կազմակերպեցին: [Ագաթոկլեսը – Ա. Մ.] անհաջողություն կրեց ու սպան-
վեց նրա ու նրա եղբայր Արշակի կողմից: Արշակը, որի անունով պարսից 
արքաները իրենց կոչեցին Արշակունիներ Պարսից վրա թագավորեց 
երկու տարի և սպանվեց: Նրանից հետո երեսունյոթ տարի [կառավարեց] 
նրա եղբայր Տրդատը»8: 

Փոթի «Գրադարանը» և Սինկելլոսի «Ժամանակագրությունը» ինք-
նուրույն գործեր չեն: Առաջինը հեղինակի ընթերցած շուրջ 280 գրքերից 
արված ծաղկաքաղ ժողովածու է, իսկ երկրորդը, ինչպես Լ. Հալդոնն ու 
Ջ. Բրուբեյկերն են բնութագրում, «…. հին հեղինակներից հաճախակի 
արված կոմպիլացիա է, որի նպատակը մարդկության պատմությունը 
ժամանակագրական կարգով շարադրելն ու լուսաբանելն է»9: 

Դեռևս վաղ ստեղծագործական շրջանում գրած «Ալեքսանդրի անա-
բասիս» երկում Արրիանուսն աչքի է ընկնում հետևողական շարադրան-
քով և արտաքուստ երկրորդական թվացող դետալների մանրամասն 
նկարագրություններով: Բնականաբար, պատմագրական այս որակները 
նրան հատուկ են եղել նաև հասուն տարիքում` «Պարթիկա» երկի 
շարադրանքի ժամանակ: Ուստի միանգամայն հիմնավոր կլինի, եթե 
Արրիանուսի «Պարթիկայի» խնդրո առարկա պատառիկներում պատում-
ների հակիրճությունն ու կաղապարայնությունը պայմանավորենք Փոթի 

                                                                                                                                                    
Franciscvm Rvehl Intervm Edidit Otto Seel, Stuttgart, 1985: XLI. 4. 5 (Այսուհետ` 
Ivstinvsvsvsvs)) և Ստրաբոնը (The Geography of Strabo, With an English Translation by 
H. L. Jones. Cambridge (Mass.), London, Vol. V (books X–XII). 1988: XI. 9. 3 (Այսուհետ՝ 
StraboStraboStraboStrabo)) փաստում են, որ Բակտրիայի վերջին սելևկյան սատրապը, որն էլ 
դարձավ այդ երկրի առաջին արքան, եղել է Դիոդոտոսը: Դա հաստատվում է նաև 
դրամագիտական նյութերով (Балахванцев А.А.А.А., Рождение Греко-Бактрии. Вестник 
ХГУ. Серия, филология. Том 13, выпуск 8: История, Харьков, 2014, с. 21-27. 
Балахванцев А.А.А.А., Политивеская история ранней Парфии, с. 296): Հմմտ. Bivar А.А.А.А.,    The 
Political History of Iran Under Arsacids, In: Yarshater Ehsan (ed.), Cambridge History of 
Iran, Cambridge, New York, 3.1, 1983, p. 31; Olbrycht M.M.M.M., Early Arsakid Parthia (ca. 250-
165 B.C.). At the Crossrad of Iranian, Hellenistic and Central Asian History, 
Leiden/Boston, 2021, 163). 

8 The Chronography of George Synkellos, A Byzantine Chronicle of Universal Hisrtory 
from Creation. Translated with Introduction and Notes by William Adler and Paul Tuffin, 
Oxford University Press, New York, 2002, p. 412.  

9 Brubaker L., Haldon J., Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680-850): The Sources. 
Edeted by Brubaker L. & Haldon J., Aldershot & Burlington, 2001, p. 168.  
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ու Սինկելլոսի երկերի ժանրային առանձնահատկությամբ, այլ ոչ թե 
համարենք «Պարթիկայի» բնագրի հատկանիշ:  

Աշխատության առաջին գրքում ներկայացված են եղել պարթևների 
(դահերի) էթնոմշակութային նկարագիրը, Արշակունիների պետության 
առաջացման և հսկա տերության վերաճելու քաղաքական հանգամանք-
ները: Դժվար չէ պատկերացնել, որ այն Արշակունիների պետության 
առաջացման համապատկերում մանրամասներ է պարունակել ինչպես 
Արշակունի եղբայրների ծագումնաբանության, նրանց քաղաքական 
բարձրացման, նույնպես և հակամակեդոնական հեղաշրջման գործում 
նրանց աջակցած ուժերի (հինգ դավակիցների) վերաբերյալ10:  

Փոթի ու Սինկելլոսի հաղորդումների պարզ համեմատությունը բա-
ցահայտում է նրանց միջև եղած ընդհանրությունները. երկուսն էլ պարու-
նակում են առասպելական տարրեր, ինչպիսին, օրինակ, հանցավոր սիրո 
պատմությունն է: Երկու վարկածներում էլ առկա են վիպական սյուժե-
ներ, որոնք ակնհայտորեն աղերսվում են Հերոդոտոսի «Պատմություն» 
երկին: Երկու տարբերակներում էլ ապստամբությունը բռնկվում է 
ազնվականի նկատմամբ տիրանի (սատրապի) բռնության պատճառով, և 
պատումը կառուցվում է մոտավորապես նույն սցենարով, ինչ որ 
Աթենքում Պիսիստրատյանների տապալման պատմության մեջ է: Վեր-
ջապես, Փոթի տարբերակում դավադիրների թիվը ճշտորեն կրկնում է 
Գաումատայի դեմ պարսիկ դավադիրների թիվը: Այս մոտիվները անտիկ 
գրականության մեջ հաճախակի են օգտագործվել ցույց տալու համար 
այս կամ այն իշխանության բռնապետական բնույթն ու այն տապալելու 
օրինականությունը11: Այսպիսով՝ Արրիանուսի «Պարթիկայի» երկու վար-
կածները գաղափարական պլանում նույնանում են մի հարցում. 
Պարթևական պետությունը ստեղծվել է մակեդոնական սատրապի դեմ 
դավադրության միջոցով, որի գլուխ կանգնած եղբայրներ Արշակն ու 
Տրդատը պատկանել են Արշակունիների տոհմին (ըստ Սինկելլոսի` 
սերել են Աքեմենյան արքա Արտաքսերքսեսից):  

Փոթի ու Սինկելլոսի վարկածներում առկա են նաև տարբերություն-

                                                                 
10    Տե՛ս    Балахванцев    А.А.А.А.,    Политическая история..., էջ 148-149: 
11 Տե՛ս Wolski J., L’Empire des Arsacides, Acta Iranica 32, Lovanii, 1993, էջ 56-57; 

Wolski J., Seleucid and Arsacid Studies. A Progress Report on Developments in Source 
Research, Kraków, 2003: 23. Տե՛ս նաև Кошеленко Г.Г.Г.Г.,    Генеалогия первых Аршакидов. 
(Еще раз о нисейском остраке но. 1760). Տե՛ս История и культура народов Средней 
Азии: древность и средние века. Ред. В. Г. Гафуров и В.А. Литвинский, Москва, 1976, 
էջ 35:  
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ներ: Փոթի տարբերակում Արշակն ու իր եղբայրը սկյութներ են, որոնք 
հեռացել են Սկյութիայից, իսկ Սինկելլոսը նրանց կոչում է «պարսիկներ»` 
առանց նրանց ծագման մասին լրացուցիչ տվյալ հաղորդելու: Առաջինը 
Տրդատի արժանապատվությունը վիրավորած սատրապին անվանում է 
Փերեկլես, իսկ երկրորդը`Ագաթոկլես12: Բացի այդ՝ Փոթի տարբերակում 
հիշատակվում են Արշակի ու Տրդատի հինգ զինակիցները, իսկ Սինկել-
լոսի հաղորդման մեջ նրանց մասին խոսք չկա: Փոթի ներկայացրած 
տարբերակում նշվում է միայն, որ դավադրության հաջողությունից հետո 
եղբայրները իշխել են ինքնուրույնաբար (καὶ καθ' ἑαυτοὺς ἦρξαν), մինչդեռ 
Սինկելլոսի տարբերակում հաղորդվում է, որ Արշակի երկամյա գահա-
կալությունից հետո իշխանությունն անցել է Տրդատին, որը կառավարել է 
երեսունյոթ տարի:  

Գ. Կոշելենկոն ու Վ. Գաիբովը, մատնացույց անելով Փոթի և Սինկել-
լոսի տվյալների տարբերությունները, բացառում են Արշակունիների 
պետության առաջացման հարցերում այդ հեղինակների գրական առնչու-
թյունների հնարավորությունը13: Մինչդեռ Ա. Բալախվանցևի կարծիքով, 
որը մեզ ավելի ընդունելի է թվում, վերոնշյալ տարբերությունները պայ-
մանավորվել են նրանով, որ Արրիանուսի «Պարթիկայում» ներկայացված 
են եղել միևնույն պատմության տարբեր վարկածներ, և բյուզանդական 
վերոնշյալ հեղինակներից յուրաքանչյուրը նախապատվությունը տվել է 
դրանցից մեկին14` իր հայեցողությամբ հիշատակելով Արրիանուսի բնա-
գրի այս կամ այն մանրամասնը:  

2. Հարցի պատմագիտականՀարցի պատմագիտականՀարցի պատմագիտականՀարցի պատմագիտական    դրվածքըդրվածքըդրվածքըդրվածքը 
Արրիանուսի «Պարթիկայի» վկայությունները պատմագիտության 

մեջ տարբեր գնահատականների են արժանացել: Այսպես՝ Ն. Կ. Դիբվոյզը 
Արրիանուսին համարում էր այն հեղինանկներց մեկը, որոնց «իրազեկու-

                                                                 
12 Տե՛ս Մ. Օլբրեխտի կարծիքով Փերեկլեսն ու Ագաթոկլեսը կարող էին լինել 

Աստաունենեի փոխսատրապները    (Olbrycht    M.M.M.M.,    Early Arsakid Parthia..., էջ 143, 
note 56): 

13 Տե՛ս    Гаибов В., Кошеленко Г., Некоторые источниковедческие проблемы 
истории ранней Парфии // Вестник Древней Истории № 3, 2009, էջ 79-87: 
Кошеленко Г., Гаибов В., «География» Страбона как источник по проблеме 
возникновения Парфянского и Греко-Бактрийского царств // Политика, идеология, 
историописание в римско-эллинистическом мире / О. Л. Габелко (ред.). Казань, 2009, 
էջ 102-108: 

14 Տե՛ս Балахванцев А., Политическая история..., с. 157. Հմմտ. Гаибов В., 
Кошеленко Г., Некоторые источниковедческие проблемы истории ранней Парфии, 
էջ 83: 
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թյունը կասկած չի հարուցում»15: Ավելին, իր «Պարթևստանի քաղաքական 
պատմություն» հիմնարար աշխատության մեջ նա Պարթևական պետու-
թյան առաջացումը ներկայացրել է Արրիանուսի «Պարթիկայի» սին-
կելլոսյան սցենարով16: Պարթևական պետության առաջացման վերա-
բերյալ Արրիանուսի «Պարթիկայի» տվյալները բարձր են գնահատում 
նաև Դ. Մուստին17, Ջ. Գրեյնջերը18, Կ. Ֆարրոխը19 և այլք: 

XX դ. 40-ական թվականներից, երբ լեհ իրանագետ Յ. Վոլսկին իր 
բազմաթիվ աշխատություններում20 ցույց տվեց, որ Արրիանուսի 
«Պարթիկայի» առաջին գրքի պատումը Արշակունիների պետության ծագ-
ման վերաբերյալ վիպական է, նրա նկատմամբ ձևավորվեց մերժողական 
վերաբերմունք: Յ. Վոլսկու համոզմամբ Արշակունիների պետության 
առաջացման հիմնախնդիրը պետք է և հնարավոր է լուսաբանել միայն 
Ստրաբոնի «Աշխարհագրություն» և Հուստինուսի «Համառոտագրություն 
Պոմպեուս Տրոգուսի Ֆիլիպպիկյան պատմության»21 երկերի հիման վրա22: 
Սրանցում Արշակունիների պետության առաջացումը ներկայացված է 
Արշակի ղեկավարած պարների քոչվոր ցեղի կողմից Պարթևստանի 
նվաճման եղանակով23:  

                                                                 
15 Дибвойз Н., Политиеская история Парфии, Санкт Петербург, 2008, с. 20. 
16    Տե՛ս    Дибвойз Н., նույն տեղում, էջ 35: 
17 Տե՛ս    Musti D., Syria and the East. In: Cambridge Ancient History, 2nd Edition, 7.1, 

1984, էջ 213-220: 
18    Տե՛ս Grainger J., The Rise of the Seleukid Empire (323-223 BC). Barnsley, 2014, 

էջ 196-201: 
19 Տե՛ս Фаррох К., Персы: Армия великих царей, Москва, 2009, էջ 128: 
20 Տե՛ս Wolski J., The Decay of the Iranian Empire of the Seleucids and the Chronology 

of the Parthian Beginnings, Berytus, Vol. XII (1), 1956-57, էջ 35-52: Wolski J., 
L’historicité d’Arsaces I. Historia Bd. 8 (2), 1959, էջ  222-238: Wolski J., L’Empire des 
Arsacides, էջ 56-57: Wolski J., Seleucid and Arsacid Studies. A Progress Report on 
Developments in Source Research, Kraków, էջ 23-29, 41-44: 

21 Տե՛ս Հուստինուսի «Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi» երկը 
Օգոստոսի ժամանակների հռոմեական պատմագիր Պոմպեուս Տրոգուսի 
«Historiae Philippicae et Totius Mundi Origines et Terrae Situs» աշխատության համա-
ռոտագրությունն է: Դրա մասին տե՛ս Syme R., The Date of Justin and the Discovery of 
Trogus, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte Bd. 37, H. 3, 3rd Qtr., 1988, էջ 358-371: 

22 Տե՛ս Երկուսն էլ, ի թիվս այլ աղբյուրների, օգտվել են Պոսիդոնիոս 
Ապամեացու ու Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու երկերից: Ստրաբոնի, Պոմպեուս 
Տրոգուսի և նրանց աղբյուրների հարբերությունների հարցի շուրջ տե՛ս 
Nikonorv V.V.V.V.,  Op. cit., էջ 107-122, Olbrycht M.M.M.M.,    Early Arsakid Parthia..., էջ 126-140: 

23 Strabo,    Op. cit., XI, 9, 2. «Երբ սկսվեցին Տավրոսից այն կողմ գտնվող 
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Արրիանուսի «Պարթիկա» երկի աղբյուրագիտական արժեքի վերա-
բերյալ Յ. Վոլսկու տեսակետը տիրապետող է և ունի բազմաթիվ 
հետևորդներ24: Այդուհանդերձ, որոշ ուսումնասիրողներ, ինչպես, օրի-
նակ, Է. Բիվարը25 և Ե. Զեյմալը26, նախընտրում են երրորդ՝ միջանկյալ 

                                                                                                                                                    
երկրների ապստամբությունները, այն բանի պատճառով, որ Սիրիայի և 
Մարաստանի արքաները, որոնք տիրում էին այդ երկրներին, զբաղված էին այլ 
գործերով, տեղապահները, որոնց վստահված էր այդ երկրնրերի կառավարումը... 
առաջին հերթին ապստամբության դրդեցին Բակտրիային և մերձավոր ողջ 
երկիրը. այնուհետև Արշակը, սկյութը, դահերից ոմանց` այսպես կոչված ապար-
ների հետ` քոչվորների, որոնք ապրում էին Օխ գետի հովտում, հարձակվեցին 
Պարթևստանի վրա և նվաճեցին այն»: Ivstinvs,    Op. cit., XLI, 4, 2-7. «Անտիգոնոսից 
հետո նրանց [պարթևներին] տիրեց Սելևկոս Նիկատորը, իսկ շուտով նրանից 
հետո Անտիոքոսն ու նրա հետևորդները: Նրա ծոռ Սելևկոսից նրանք առաջին 
անգամ անջատվեցին Առաջին Պունիկյան պատերազմի ժամանակ՝ Լուցիուս 
Մանլիուս Վուլսոնի և Մարկուս Ատտիլիուս Ռեգուլուսի կոնսուլության ժամա-
նակ: Այդ անջատումը նրանց համար անպատիժ անցավ, քանի որ այդ ժամանակ 
պառակտումներ կային եղբայր արքաների միջև: Սելևկոսն ու Անտիոքոսը, որոնք 
կռվում էին իշխանության համար, բաց թողեցին իրենցից անջատված պարթևնե-
րին պատժելու հնարավորությունը: Այդ նույն ժամանակ անջատվեց նաև Դիոդո-
տոսը` հազար բակտրիական քաղաքների կառավարիչը և հրամայեց իրեն իբրև 
արքա մեծարել: Հետևելով այդ օրինակին` մակեդոնացիներից անկախացան ողջ 
Արևելքի ժողովուրդները: Այդ ժամանակ էր ապրում Արշակը` անհայտ ծագման, 
բայց փորձված քաջության տեր մարդը: Սովորաբար նա զբաղվում էր ավազակու-
թյամբ և թալանով: Լուր առնելով, որ Սելևկոսը պարտություն է կրել Ասիայում, 
նա, այլևս չերկյուղելով արքայից, ավազակների խմբով հարձակվեց պարթևների 
վրա, հաղթեց նրանց կառավարիչ Անդրագորասին և, սպանելով նրան, զավթեց 
[պարթև] ժողովրդի նկատմամբ իշխանությունը»: 

24 Տե՛ս Nikonoroooov V.V.V.V., Op. cit., p. 119; Assar G., Geneology and Coinage of the Early 
Parthian Rulers, Part II: A Revised Stemma, Parthica 7, Pisa-Roma 2005, էջ 29-36: 
Dąbrowa Ed., The Parthian Kingship. In: Concepts of Kingship in Antiquity: Proceedings 
of the European Science Foundation Exploratory Workshop Held in Padova, November 28th 
– December 1st, 2007, Edited by Giovanni B, Lanfranchi & Robert Rollinger, Padova, 2010, 
էջ 123-124: Olbrycht M.M.M.M.,    Early Arsakid Parthia..., էջ 126-146: Балахванцев А.А.А.А., 
Политическая история..., 2017, էջ 22, 296: Overtoom N., The Power-Transition Crisis of 
the 160s-130s BCE and the Formation of the Parthian Empire, DE GRUYTER / Journal of 
Ancient History, 7.1, 2019, էջ 112-113: 

25    Տե՛ս Bivar    A.A.A.A., The Political History    of Iran Under Arsacids, էջ 28-31: 
26    Տե՛ս Зеймаль Е.Е.Е.Е.,    Греко-Бактрия. Парфия (III–II вв. до н.э.). См. История 

таджикского народа. Т. 1 / Р.М. Масов (ред.). Душанбе, 1998, էջ 338–346, 350, 357-
358: 
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դիրքորոշումը: Արշակունիների պետության առաջացման վերաբերյալ 
աղբյուրների տարբերակման Յ. Վոլսկու մոտեցումները համարելով 
չափազանց արմատական՝ նրանք նախընտրում են ներդաշնակել 
Արրիանուսի, Ստրաբոնի և Հուստինուսի տվյալները: Որոշ դեպքերում 
նույն մեթոդաբանությամբ են առաջնորդվում նաև Գ. Կոշելենկոն, 
Կ. Ֆարրոխը և այլք:  

 Սակայն պետք է նկատել, որ «արրիանուսյան» և «ստրաբոն-
հուստինուսյան» ավանդություններից որևէ մեկին նախապատվություն 
տալու կամ նրանց ներդաշնակելու մեթոդով Արշակունիների պատմո-
ւթյան ուսումնասիրությունը մշտապես հանգեցնում է անլուծելի հակա-
սությունների: Մեր կարծիքով դրանց հիմնական պատճառը Պարթևա-
կան պետության քաղաքական կյանքի և պաշտոնական գաղափարախո-
սության միագիծ շարժընթացի մասին սխալ պատկերացումներն են: 
Իսկապես, «ստրաբոն-hուստինուսյան» ավանդության մեջ ճիշտ է ներկա-
յացվել վաղ Արշակունիների պետության քաղաքական պատմությունը: 
Դրամագիտական նյութերը ևս հաստատում են, որ կայացման առաջին 
փուլում (Արշակ I-ից (Ք. ա. 247-211 թթ.) մինչև Հրահատ I (Ք. ա. 170-168 
թթ.)) Արշակունիների իշխանությունը գերազանցապես հիմնված է եղել 
նվաճման իրավունքի վրա, իսկ նրանց պաշտոնական գաղափարա-
խոսությունը կառուցված է եղել աստվածային հովանավորչությամբ տա-
րած հաղթանակի գաղափարական դրույթի շուրջ27: Սակայն Ստրաբոնն 
ու Հուստինուսը, ինչպես նաև նրանց տեսության վրա հենվող շատ 
ուսումնասիրողներ, Արշակունիների պետության առաջացման փուլում 
գործածված քաղաքական և գաղափարախոսական սկզբունքներն ու 
հարաբերությունները մեխանիկորեն տարածել են նրա գոյության 
երկրորդ շրջանի վրա, որի պատճառով էլ գոյանում է հակասությունների 
մեծ մասը: Մինչդեռ իրականում Արշակունիների պետության քաղաքա-
կան կյանքի և պաշտոնական գաղափարախոսության ընթացքը անհամե-
մատ բարդ է եղել: Այն շարունակաբար ձևափոխվել է՝ պայմանավորված 
ժամանակի, զանազան ազգությունների (հատկապես պարսիկների) վեր-

                                                                 
27    Տե՛ս Assar G.G.G.G.,    Geneology and Coinage of the Early Parthian Rulers, Part I: A 

Revised Stemma, Parthica 6, Pisa-Roma, 2004, էջ 78, note 69: ՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյան Ա.Ա.Ա.Ա., 
Անկախության գաղափարի պատկերագրությունը Արշակ Առաջինի դրամների 
վրա, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2012, էջ 36-61: ՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյան Ա.Ա.Ա.Ա.,  
Միհրդատ I Արշակունու S 7.2 տիպի երկքաղքուսների պատկերագրական 
համալիրը, ՄՄԵԺ XXXIII (1), Երևան, 2020, 159: 
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նախավերի հետ փոխհարաբերությունների, մակեդոնական ժառանգու-
թյան նկատմամբ վերաբերմունքի, արքայատան այս կամ այն ճյուղին 
պատկանելության և այլ գործոններով28: 

Արրիանուսի «Պարթիկա» երկի առաջին գրքի քննարկվող պատառի-
կում, ընդհակառակն, արտացոլված են Արշակունիների տերության 
ստեղծման և հաջորդած շրջանի պաշտոնական գաղափարախոսության 
տարրերն ու միտումները29: Բայց այս դեպքում էլ անհնարին է չնկատել, 
որ Պարթևական պետության համամեմատաբար ուշ շրջանի գաղափա-
րախոսական դրույթների հիմքով է վերաշարադրվել Պարթևական 
պետության նախորդ ժամանակաշրջանի քաղաքական պատմությունը:  

Հարկ է կարևորել նաև այն փաստը, որ Արշակունիների պետության 
առաջացման վերաբերյալ «ստրաբոն-հուստինուսյան» և «արրիանուս-
յան» ավանդությունները թեև ստեղծվել են հունական գրական միջավայ-
րում30, ունեցել են տրամագծորեն հակադիր գաղափարական-քաղա-
քական նպատակադրումներ: Ստրաբոնն ու Հուստինուսը (կամ դեռևս 
նրանց աղբյուրները) Արշակ I-ին ու նրա հետևորդներին որակելով 
«սկյութներ»31, «բակտրիացիներ»32, «ավազակներ»33 և «անհայտ ծագման 
մարդ(իկ)»34, փորձել են հնարավորինս ընդգծել Պարթևստանի և ողջ 
Իրանի նկատմամբ Արշակունիների իշխանության անօրինական, բռնա-
պետական ծագումը: Գաղափարական այս պրիզմայով էլ նրանք 
Պարթևական պետությունը ներկայացրել են որպես անօրինական ծագ-
ման պատճառով անվերջ ցնցումների, ներքին կռիվների ու անկումների 
դատապարտված բարբարոսական կազմավորում, որի պայքարը քաղա-
քակիրթ Հռոմի դեմ ի վերուստ դատապարտված է պարտության: Դրան 
հակառակ` Արրիանուսի «Պարթիկայի» առաջին գրքի՝ Փոթի պահպանած 
հատվածում Արշակը և Տրդատը կոչված են Հրիապիտեսի որդու` 
Արշակի ժառանգներ, իսկ սինկելլոսյան տարբերակում՝ Աքեմենյան 

                                                                 
28 Տե՛ս    Кошеленко Г.Г.Г.Г., Третьяя версия происхождения Аршакидов?  Мнемон: 

Исследования и публикации по истории античного мира.  Под редакцией професора 
Э. Д. Фролова. Выпуск 3. Санкт-Петербург, 2004, էջ 228: 

29 Տե՛ս Հմմտ. Nikonorov V.V.V.V., Op. cit. 119:  
30 Տե՛ս Кошеленко Г.Г.Г.Г.,    Третья версия происхождения Аршакидов?..., էջ 228: 
31 Տե՛ս Strabo, Op. cit., XI, 9. 2: 
32 Տե՛ս Strabo,    Op. cit., XI. 9. 3: 
33 Տե՛ս Ivstinvs,    Op. cit., XLI. 4. 6:  
34 Տե՛ս Ivstinvs, Op. cit., XLI.4. 6; Հմմտ. Ammianus, XXIII, 2. «Ստոր ծագման 

տեր մարդիկ»: 
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արքա Արտաքսերքսեսից սերված անձինք: Պարթևական պետության 
հիմնադիրների այսպիսի տոհմաբանության շնորհիվ Սելևկյանների դեմ 
նրանց դավադրությունն ու ապստամբությունը դառնում էին արդարացի, 
իսկ դրա հաջողությունը նշանակում էր արդարության վերականգնում և 
իշխանության վերադարձ Իրանի օրինական տերերին35: Այս առումով 
հազիվ թե կարելի է պատահականություն համարել այն փաստը, որ 
Արրիանուսի պատումում Պարթևստանում կատարված իշխանափոխու-
թյունը ներկայացված է դավադրության տեսքով, իսկ դավադիրների թիվն 
էլ, ինչպես Գաումատայի սպանության դեպքում, հասցված է յոթի: 
Ռ. Ֆրայը, Յ. Վիեզհյոֆերը և այլք իրավացիորեն դա համարում են 
Պարթևստանում կատարված իշխանափոխությանը ազգային երանգ 
հաղորդելու փորձ36: 

Վերոշարադրյալից հետևում է, որ Արշակունիների պետության 
առաջացման հիմնահարցի ուսումնասիրության պարագայում 
«ստրաբոն-հուստինուսյան» և «արրիանուսյան» ավանդությունների 
օգտակարության աստիճանը տարբեր է. Ստրաբոնի և Հուստինուսի 
երկերի աղբյուրագիտական արժեքը անգնահատելի է վաղ Արշակունի-
ների քաղաքական պատմության ուսումնասիրության առումով, մինչդեռ 
«արրիանուսյան» ավանդությունը պետք է դիտարկվի որպես պարթևա-
կան պետականության գաղափարախոսական տեսությունների զարգաց-
ման վկայություն37, այլ ոչ թե որպես պարթևական պետականության 
առաջացման մասին պատմող վավերագիր: 

3.3.3.3.    Արրիանուսի Արրիանուսի Արրիանուսի Արրիանուսի ««««ՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկա» » » » երկի առաջին գրքի աղբյուրի հարցըերկի առաջին գրքի աղբյուրի հարցըերկի առաջին գրքի աղբյուրի հարցըերկի առաջին գրքի աղբյուրի հարցը    
Ստրաբոնի և Հուստինուսի վկայություններից Արրիանուսի պատու-

մի սկզբունքային տարբերություններն ինքնին առաջ են մղում այն հարցը, 
թե հեղինակը «Պարթիկայի» առաջին գրքի համար արդյո՞ք օգտվել է 
գրավոր աղբյուրից, թե՝ առաջին անգամ ինքն է գրական շրջանառության 
մեջ դրել Արշակունիների ապստամբության և նրանց Աքեմենյան ծագում-
նաբանության տեսությունը: 

«Ալեքսանդրի անաբասիս» աշխատության մեջ Արրիանուսը բավա-
կանին հետևողականորեն հիշատակում է իր աղբյուրները: Բնական է, որ 

                                                                 
35 Տե՛ս Фаррох К.К.К.К.,    Ук. соч.,     էջ 128-129: 
36 Տե՛ս Фрай Р.Р.Р.Р., Наследие Ирана, Москва, 2002, էջ 246: Wiesehöfer J.J.J.J.,    Ancient 

Persia from 550 BC to 650 AD, Translated by Azizeh Azodi, London-New York, 2001, 
էջ 134: 

37    Տե՛ս Кошеленко Г.Г.Г.Г.,    Генеалогия первых Аршакидов..., էջ 35: 
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ժամանակագրական ընդգրկման և պատմական նյութի հարստության 
առումներով ավելի ընդարձակ «Պարթիկան» շարադրելու ժամանակ 
հեղինակի կախումն աղբյուրներից եղել է ավելի մեծ: Ցավոք, 
«Պարթիկա»-ի առաջին գրքից պահպանված խնդրո առարկա պատառի-
կում, հավանաբար դրա միջնորդավորված ներկայացման պատճառով, 
հեղինակի օգտագործած որևէ աղբյուր հիշատակված չէ: Դրա հիման վրա 
էլ Պ. Ստեդերն38 ու Վ. Նիկոնորովը կարծում են, որ «Արշակունի արքա-
ների «Աքեմենյան» ծագման տեսությունը... հռոմեական գրական ավան-
դություն է ներթափանցել ամենաուշը Հադրիանուսի կառավարման 
սկզբներին` 117-130 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում, երբ 
Արրիանուսը գրեց իր «Պարթիկան»»: Այլ խոսքով՝ նրանք հիշյալ ավան-
դությունը գրավոր տեսքի բերած հեղինակին համարում են հենց 
Արրիանուսին39:  

Զուտ տեսականորեն կարող ենք ենթադրել, որ Տրայանուսի 
Պարթևական պատերազմին մասնակցած Արրիանուսը Արշակունիների 
պետության առաջացման պաշտոնական տեսությանը անմիջականորեն 
ծանոթացել է Պարթևական Միջագետքում կամ հենց հռոմեացիների 
գրաված Քթեսիփոնում: Նա կարող էր նաև այդ մասին պատմող բանա-
վոր աղբյուր գտնել պարթևների դեմ Տրայանուսի 114-117 թթ. և Լուցիուս 
Վերուսի 162-166 թթ. մղած պատերազմներից հետո կայսրություն բերված 
ռազմագերիների մեջ: Այդուհանդերձ, որոշակի իրողություններ հիմք են 
տալիս կարծելու, որ Արրիանուսը «Պարթիկայի» առաջին գլխի համար 
ունեցել է գրավոր սկզբնաղբյուր, հետևաբար եղել է խնդրո առարկա 
տեսության ոչ թե առաջին գրառողը, այլ վերաշարադրողը:  

Այսպես՝ Ստրաբոնը, խոսելով Ապոլլոդորոսի մասին, հիշատակում է 
նաև «Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբված մատենագիրների, 
որոնք գրել են Պարթևստանի մասին պատմություններ»40: Վ. Նիկոնորովը 
Ստրաբոնի    ««««Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբվածներԱպոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբվածներԱպոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբվածներԱպոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբվածներ» արտա-
հայտության տակ հասկանում է բացառապես Ապոլլոդորոսի աշակերտ-
ներին41: Մինչդեռ, ակնհայտ է, որ Ստրաբոնը խոսում է ոչ թե աշակերտ-
ների, այլ պատմագիրների մասին, որոնց աշխատությունները բովան-
դակային առումով պետք է որ տարբերվեին Ապոլլոդորոսի երկից: 

                                                                 
38    Տե՛ս    Stadter P., Arrian of Nicomedia. Chapel Hill, Nord Carolina, 1980, էջ 11, 183: 
39    Nikonorov V.V.V.V.,    Op. cit., p. 11. 
40 Strabo,    Op. cit., II, 5.12. 
41 Տե՛ս Nikonorov    V.V.V.V.,     Op. cit., էջ 109: 
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Կարծում ենք, ճիշտ չէ նաև Ստրաբոնի ««««Ապոլլոդորոսի շուրջԱպոլլոդորոսի շուրջԱպոլլոդորոսի շուրջԱպոլլոդորոսի շուրջ»»»» արտահայ-
տությունը «Ապոլլոդորոսի հետ միաժամանակԱպոլլոդորոսի հետ միաժամանակԱպոլլոդորոսի հետ միաժամանակԱպոլլոդորոսի հետ միաժամանակ» իմաստով հասկանալը, 
քանզի, ինչպես նույն Վ. Նիկոնորովն է ընդունում, «Խառանի աղետից 
հետո, պարթևա-հռոմեական հակամարտության հետագա զարգացմանը 
զուգահեռ, հրատարակվել են Պարթևստանի պատմությանը նվիրված 
մենագրություններ: Նրանք բոլորը կորսված են: Մենք գիտենք միայն 
նրանց հեղինակների անունները»42: Բնական է, որ հռոմեացի հեղինակ-
ները, ինչպիսին, օրինակ, Քվինտուս Դելլիուսը և այլք, Ստրաբոնի և 
Պոմպեուս Տրոգուսի պես Պարթևստանի պատմությունը պետք է ներկա-
յացնեին պաշտոնական Հռոմի տեսանկյունից: Դրանով իսկ բացառվում է 
նրանց և Արրիանուսի «Պարթիկայի» առնչությունը: Մյուս կողմից, 
Օգոստոսի դարաշրջանի հույն հեղինակ Տիմագենես Ալեքսանդրացու 
(Ք. ա. I դ. երկրորդ կես) օրինակը ցույց է տալիս, որ Արրիանուսի ենթա-
դրվող աղբյուրը կարող էր լինել հռոմեական պատմագրության այսպես 
կոչված «պարթևասեր» խմբից:  

Տիմագենեսը նշանավորվեց Հռոմի նկատմամբ իր թշնամանքով և 
պարթևների նկատմամբ համակրանքով43: Իր ճառերում և հավանաբար 
առավելապես պատմական երկերում, որոնցից հայտնի է միայն մեկի 
վերնագիրը՝ «Արքաների մասին» (περί βασίληων), նա այն աստիճան է 
շեղվել հռոմեական պաշտոնական պատմագրության ուղեգծից, որ 
արժանացել է Տիտուս Լիվիուսի խայթող հեգնանքին. «.... levissimi ex 

Graecis, qui Parthorum quoque contra nomen Romanum gloriae favent»
44

 –

«.... հույներից ամենահիմարները, որոնք նույնիսկ պարթևների հռչակն են 
բարձրացնում ընդդեմ Հռոմի փառքի»: Իսկ Սենեկա Կրտսերը (Ք. ա. 4-
Ք. հ. 65 թթ.) նրան բնութագրում է որպես felicitatifelicitatifelicitatifelicitati    urbisurbisurbisurbis    inimicusinimicusinimicusinimicus «(Հռոմ) 
քաղաքի բարօրության թշնամի»45: Տիտուս Լիվիուսի վերոնշյալ հեգնա-
կան խոսքից կարելի է եզրակացնել, որ Տիմագենեսից բացի՝ եղել են նաև 
այլ պատմագիրներ, որոնք ընդդիմադիր կեցվածք են ունեցել պաշտոնա-

                                                                 
42 Nikonorov VVVV.,  Op. cit., 119. 
43 Տիմագենեսի մասին տե՛ս Sordi M., Timagene di Alessandria: uno storico 

ellenocentrico e filobarbaro. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 2.30.1, 1982, 
էջ 775-797: Yarrow L., Historiography at the End of the Republic, New York, 2006, էջ 30-32: 

44 Livy History of Rome, with an English Translation by B.O. Foster, in Thirteen 
Volumes, Vol. IV, London-New York, 1926: IX, 18. 6.  

45 Seneca The Younger, Ad Lucilium Epistulae Morales, with an English Translation 
by Richard M. Gummere, in Three Volumes, Vol. II, Loeb Classical Library, Cambridge, 
Massachusetts, 1970, Epist. XCI. 13-14. “Timagenes felicitati urbis inimicus aiebat Romae 
sibi incendia ob hoc unum dolori esse, quod sciret meliora surrectura quam arsissent”. 
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կան Հռոմի հանդեպ: Դա ակնհայտ է նաև Տիմագենեսի վերաբերյալ Քվին-
տիլիանուսի (մոտ. 35-96 թթ.) տրամագծորեն հակառակ գնահատակա-
նից, ըստ որի՝ «Նա (Տիմագենեսը – Ա. Մ.) վերականգնել է պատմագրու-
թյան մոռացության մատնված հարգը»46: Հռոմեական գրաքննադատու-
թյան մեջ Տիմագենեսի վերաբերյալ իրարարամերժ կարծիքների գոյու-
թյան փաստն իսկ ցույց է տալիս, որ կայսրության գրական կյանքում 
պաշտոնական պատմագրության դիրքերն աներեր չեն եղել և մասնավո-
րապես հույն հեղինակների մեջ եղել են այնպիսիք, որ փորձել են հակա-
կշռել հունական պատմագրության հռոմեասեր ճյուղին47: Տեսականորեն 
չի բացառվում, որ նրանց կորսված երկերից որևէ մեկի բովանդակու-
թյունը ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված ձևով հասել է Արրիանուսին 
և դարձել նրա «Պարթիկա» երկի առաջին գրքի հիմքը: Այդուհանդերձ, 
մենք հակված ենք կարծելու, որ Արրիանուսի անանուն աղբյուրը եղել է 
ոչ թե հռոմեական պատմագրության «պարթևասեր» խմբից, այլ պարթևա-
հպատակ հույն հեղինակներից: Իհարկե, Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու 
օրինակը ցույց է տալիս, որ պարթևահպատակ հույն մտավորականների 
մեջ քիչ չեն եղել այնպիսիք, որպիսիք, արտահայտելով Միջագետքի 
հունական բնակչության քաղաքական տրամադրությունները, ստեղծա-
գործել են հռոմեասեր ոգով: Սակայն Ապոլլոդորոսի կեցվածքն ու տրա-
մադրությունները չի կարելի համարել Արշակունիների տերության ողջ 
հույն ազգաբնակչության հատկանշական կողմը: Հունական պոլիսները 
զորակազմեր էին տրամադրում Արշակունիներին, հունական ազնվակա-
նությունը բարձր պետական պաշտոններ էր զբաղեցնում նրանց պետա-
կան համակարգում48: Հույն արվեստագետները ներգրավված էին դրամա-
հատության և պաշտոնական արվեստի ստեղծման գործին: Բնականա-
բար, պարթևահպատակ հույն մտավորականների մեջ նույնպես եղել են 
այնպիսիք, որ գտնվել են պետական ծառայության մեջ և իրենց երկերում 
ի շահ Արշակունիների են ներկայացրել նրանց պետության պատմու-

                                                                 
46 Quintilianus, The Institutio Oratoria of Quintilian, with an English Translation by 

H. E. Butler, M. A., in Four Volumes, Vol. IV, London, New York, 1922: 10. 1. 75: 
“Timagenes vel hoc est ipso probabilis, quod intermissam historias scribendi industriam 
nova laude reparavit”. 

47 Տե՛ս    Whitmarsh T., How to Write Anti-Roman History. In: How to Do Things with 
History. Edited by D. S. Allen, P. Christesen and P. Millett, Oxford, 2018: 

48    Տե՛ս Olbrycht M., Greeks in the Arsacid Empire. In: Parthika Greek and Rоman 
Authors’ Views of the Arsacid Empire. Edited by J. Wiesehöfer & Sabine Müller, 
Harrassowits Verlag. Wiesbaden, 2017, էջ 3-27: 
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թյունը և զբաղվել են նրանց իշխանության տեսական հիմնավորման գոր-
ծով49: Իրանական բնակչության պատմական փաստերն ու հերոսական 
ավանդազրույցները հունական գրական ավանդությունից վերցված օրի-
նակների, զուգահեռների և ակնարկների հետ միահյուսելու Արրիանուսի 
անանուն աղբյուրի կարողությունը պարզորոշ խոսում է այն մասին, որ 
նա բավականին խորագիտակ է եղել դասական հունական պատմագրու-
թյանը: Այնուամենայնիվ, փաստը մնում է այն, որ նա պատմություն է նա պատմություն է նա պատմություն է նա պատմություն է 
գրել ոչ այնքան հանուն ճշմարտության, որքան ի շահ Արշակունիների գրել ոչ այնքան հանուն ճշմարտության, որքան ի շահ Արշակունիների գրել ոչ այնքան հանուն ճշմարտության, որքան ի շահ Արշակունիների գրել ոչ այնքան հանուն ճշմարտության, որքան ի շահ Արշակունիների 
գաղագաղագաղագաղափարախոսության:փարախոսության:փարախոսության:փարախոսության: 

Այն մասին, որ Արրիանուսն իր «Պարթիկա» երկի առաջին գրքի 
համար ունեցել է գրավոր աղբյուր, պարզորոշ փաստում է II-III դդ. հեղի-
նակ Հերոդիանուսը: Արշակունիների պետության սկզբնավորման մասին 
նրա շատ համառոտ էքսկուրսը արված է «արիանոսյան» սխեմայով. 
«Երբ... անընդմեջ պատերազմների պատճառով մակեդոնացիների իշխա-
նությունը թուլացավ, նրանք ասում եննրանք ասում եննրանք ասում եննրանք ասում են, թե պարթև Արշակը առաջինն էր, 
որ համոզեց այդ շրջանների բարբարոսներին ապստամբել մակեդոնացի-
ների դեմ...»50: Հերոդիանուսի՝ իր աղբյուրներին «նրանք ասում եննրանք ասում եննրանք ասում եննրանք ասում են» 
արտահայտությամբ վկայակոչելու փաստից իսկ ակնհայտ է, որ նա, 
Արրիանուսից բացի, ունեցել է այդ իրադարձությունը ապստամբության 
սցենարով ներկայացնող այլ աղբյուր(ներ):  

Բացի վերը նշվածներից՝ Արշակունիների արքայատան՝ Աքեմենյան-
ներից սերված լինելու տեսությունը Արրիանուսին վերագրելը հարուցում 
է մի տեսական-տրամաբանական առարկություն ևս: Արրիանուսը ո՛չ 
Արշակունիների մոտ պետական ծառայության մեջ գտնվող պարթևա-
հպատակ հույն էր, որ կամա թե ակամա ծառայեր իր տերերի պետական 
շահերին, ո՛չ էլ Տիմագենեսի նման շնորհազրկված մտավորական էր, որ 
Հռոմի հանդեպ իր անզոր չարությունը արտահայտեր գրական դաշտում: 
Լուցիուս Ֆլավիուս Արրիանուսը հռոմեական քաղաքացի էր, սենատի 
անդամ, երկիցս կոնսուլ (129/130 և 139 թթ.)51, Հռոմի արևելյան կարևորա-
գույն Կապպադովկիա ծայրագավառի կուսակալը` օժտված ամենալայն 
ռազմական և քաղաքական լիազորություններով և, վերջապես, Հադրիա-
նուս կայսեր մերձավորը52, որին Լուկիանուսը ոչ ավել, ոչ պակաս համա-

                                                                 
49    Տե՛ս Кошеленко Г., Третья версия происхождения Аршакидов?..., էջ 228: 
50 Herodiani Historiarum Romanum Libri Octo, Lipsiae, 1829: VI, 2.  
51 Տե՛ս Syme R.R.R.R.,    The Career of Arrian, էջ 183, 189: 
52 Տե՛ս Syme R., The Career of Arrian, էջ 181-211: 
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րում է «առաջին կարգի հռոմեացի»53: Հետևաբար նրա՝ Հռոմի թշնամի 
Արշակունիներին հերոս ազատարարներ և Աքեմենյանների հետևորդներ 
ներկայացնող վարկածի երևան հանելը ոչ միայն կհակասեր իր հռոմեա-
կան ինքնությանը, այլև հավասարազոր կլիներ պետական դավաճանու-
թյան: Այս պարագայում հռոմեական գրական քննադատության մեջ նրա 
հասցեին ևս հեգնանք կհնչեր: Մինչդեռ Արրիանուսի կողմից արդեն 
գոյություն ունեցող գրավոր ավանդությունը վերաշարադրելը, առավել 
ևս, եթե դա կատարվել է նրա պաշտոնաթողությունից հետո, պետք է որ 
տեղավորվեր տվյալ ժամանակի գրական լիբերալիզմի ծիրում: 

4.4.4.4. ԱրրիանուսիԱրրիանուսիԱրրիանուսիԱրրիանուսի    աղբյուրի ստեղծման ժամանակըաղբյուրի ստեղծման ժամանակըաղբյուրի ստեղծման ժամանակըաղբյուրի ստեղծման ժամանակը    
Առաջադրված խնդրի հետազոտական ընթացքն օրինաչափորեն 

հանգում է այն հարցին, թե երբ է ստեղծվել Արրիանուսի պարթևական 
աղբյուրը: Դրա մասին գրավոր վկայությունների բացակայության պատ-
ճառով հարցի ուսումնասիրությունը կամա թե ակամա սահմանափակ-
վում է Արրիանուսի «Պարթիկայի» և պարթևական էպիգրաֆիկայի 
ընձեռած անուղղակի փաստերի քննական համադրությամբ: Վ. Նիկոնո-
րովը, ամփոփելով պատմագրության մեջ Պարթևական պետության առա-
ջացման «արրիանուսյան» վարկածի ստեղծման ժամանակի վերաբերյալ 
առաջադրված կարծիքները, եզրակացնում է, որ այն կարող էր երևան գալ 
միայն Ապոլլոդորոսի «Պարթիկա» երկից (Ք. ա. I դ. կես) հետո54: Սակայն 
այս կարծիքը համոզիչ չէ. Ապոլլոդորոսի երկը, ինչպես նշել ենք, թեպետ 
գրվել է պարթևական միջավայրում, բայց պաշտոնական բնույթ չի 
ունեցել, և հետևաբար տվյալ հարցի քննության մեջ այն ոչնչով չի կարող    
terminus non ante quamterminus non ante quamterminus non ante quamterminus non ante quam    ծառայել:  

Արրիանուսի պարթևական աղբյուրի ստեղծման ժամանակի պար-
զաբանման համար որոշակի լուսանցք է տրամադրում «Պարթիկայում» 
Արշակ I-ի եղբոր` Տրդատի հիշատակությունը: Պարթևական պետության 
ստեղծման մասին Ստրաբոնի ու Հուստինուսի հաղորդումներում 
գլխավոր դերը պատկանում է Արշակին: Ընդ որում Հուստինուսը հաղոր-
դում է, որ Արշակ I-ը կառավարել է երկար և վախճանվել է խոր 
ծորության մեջ` գահը թողնելով իր իր նույնանուն որդուն՝ Արշակ II-ին55 
(Ք. ա. 211-185 թթ.): Մինչդեռ Արրիանուսի «Պարթիկայի» Փոթի տարբե-

                                                                 
53 Տե՛ս Bowle E., Historical Writing of the High Empire. In: The Cambridge History of 

Classical Literature, Vol. I, Edited by P.E. Easterling and B.M. Knox, Cambridge, 1985, 
էջ 703: 

54 Տե՛ս Nikonorov V., Op. cit., էջ 11, 18-19:  
55 Տե՛ս Ivstinvs, XLI, 5, էջ 5-6: 
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րակում հակասելևկյան դավադրության էպիկենտրոնում հանդես է գալիս 
նրա եղբայր Տրդատը, իսկ նույն պատումի սինկելոսյան տարբերակում 
Տրդատին է վերագրված երեսունյոթամյա գահակալություն, այսինքն՝ 
Պարթևական պետության ստեղծման հիմնական վաստակը: Սակայն 
բացի Արրիանուսից և նրանից ազդված հեղինակներից, դասական և ոչ մի 
սկզբնաղբյուր վաղ պարթևական Տրդատ արքայի չի հիշատակում: Այդ 
անունը՝ որպես արքայի անուն, չի հանդիպում նաև 1950-ական թթ. 
Նիսայում հայտնաբերված պարթևական օստրակոնների վրա56: Ուստի 
երկար ժամանակ անհասկանալի էր մնում ոչ միայն Տրդատին Արշակու-
նիների արքայացանկ ներմուծելու, այլ նաև պետության ստեղծման 
գործում Արշակի դերի նկատմամբ նրա դերի գերագնահատելու պատ-
ճառը: Ժամանակին Գ. Կոշելենկոն գտնում էր, որ «Մի հերոսի փոխարի-
նումը երկուսով... միանգամայն սովորական երևույթ է և արդյունք է 
գրական ավանդույթի ազդեցության, համաձայն որի այս կամ այն պետա-
կանության օրրանի մոտ կանգնած էին երկու հերոս-հիմնադիրներ՝ .... 
սկսած Հռոմի առասպելական հիմնադրումից, որտեղ գործում էին 
Հռոմուլոսն ու Հռեմեսը»57: Հեղինակը նաև Ալեքսանդր Մակեդոնացու և 
Սելևկոս Նիկատորի օրինակով ցույց է տալիս, որ նշված գրական ավան-
դույթը տարածում է ունեցել նաև հելլենիստական Արևելքում: Այդուհան-
դերձ, նշված տեսանկյունից անհնար է բացատրել Արրիանուսի պատու-
մի սինկելոսյան տարբերակում առկա անհամաձայնությունները: 

Արրիանուսի պարթևական աղբյուրի ստեղծման ժամանակի հարցի 
նոր լուծման հնարավորություն է գոյանում Արրիանուսի «Պարթիկայի» 
խնդրո առարկա պատառիկի և Հին Նիսայում հայտնաբերված № 2638 
(1760) օստրակոնի տվյալների համեմատության պարագայում: № 2638 
(1760) օստրակոնը պարթևական արքաներից մեկի`Գոդերձ I-ի (Ք. ա. 91-
80? թթ.) գահակալության առթիվ գրված հուշագիր է, որն ակնարկ է պա-
րունակում Արշակ I-ի հետ այդ արքայի տոհմակցական առնչության 
մասին.  

«1. Թվական 157 (= Ք. ա. 91/90 թ.), Արշակը, արքան, թոռը 
Հրիապատիուսի՝  

                                                                 
56 Տե՛ս Лившиц В.В.В.В., Парфянская ономастика, Санкт Петербург 2010, էջ 156: 

Olbrycht M.M.M.M.,    The Memory of the Past: the Achaemenid Legacy in the Arsakid Period, 
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2019, special issue, Volume in 
Honour of Professor Anna Krasnowolska, 2019, էջ 180: Olbrycht M.M.M.M.,    Early Arsakid 
Parthia..., էջ 141-146: 

57 Кошеленк Г.Кошеленк Г.Кошеленк Г.Кошеленк Г., Генеалогия первых Аршакидов, с. 35. 
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2. Արշակի զարմիկի որդու»58: 

Իբրև եզրակացությունԻբրև եզրակացությունԻբրև եզրակացությունԻբրև եզրակացություն    
Օստրակոնի տեքստի վերլուծությունից հետևում է, որ Արշակ I-ի 

որդու`Արշակ II-ի գահակալությունից հետո իշխանությունն անցել է 
Արշակ I-ի եղբայր Տրդատի զարմին59: Սրանից իսկ պարզ է դառնում, թե 
ինչու է Արշակունիների պետության առաջացման մասին պատումում 
Արրիանուսի համար աղբյուր դարձած անանուն հեղինակը միտումնա-
վոր կերպով կարևորել է Տրդատի դերը՝ ի վնաս Պարթևական պետության 
իրական հիմնադիր Արշակ I-ի: Վ. Պիլիպկոյի գնահատմամբ, պարթևա-
կան պատմության այսօրինակ վերաշարադրումը ունեցել է ոչ միայն 
տեսական, այլ նաև հրատապ քաղաքական նշանակությունը` կապված 
Ք.ա. I դ. առաջին կեսին կամ մի փոքր ավելի շուտ60 Արշակ I-ի զարմի 
կողմից իշխանությունը իրենց տոհմաճյուղի ձեռքը վերադարձնելու փոր-
ձերի հետ61: Նիսայական № 2638 (1760) օստրակոնը արտացոլում է ներ-
քաղաքական, ներդինաստիական պայքարի մի իրադրություն, որի 
պայմաններում Տրդատի զարմը պետք է գահի նկատմամբ իր իրավունք-
ները հիմնավորելու համար լրացուցիչ միջոցներ փնտրեր: Ճիշտ է, բացի 

                                                                 
58 Дьяконов И., Лившиц В., Документы из Нисы I в. до н. э.. Предварительные 

итоги работы, Москва, 1960, с. 113; Кошеленко Г., Генеалогия первых Аршакидов, 
с. 33-34; Кошеленко Г., Третья версия происхождения Аршакидов?, с. 220; 
Bickerman E., The Parthian Ostracon № 1760 from Nisa. Bibliotheca Orientalis 1, 
Jaargang XXIII, № 1-2, 1966, pp. 5-17; Chaumont M., Les ostraca de Nisa. Nouvelle 
contribution à lʼhistoire des Arsacides, JA, t. 256, fasc. I, 1968, p. 15; Chaumont M., Etudes 
dʼhistoire parthe. I. Documents royaux à Nisa, Syria, t. XLVIII, fasc. 1-2, 1971, p. 148; 
Assar G., Geneology and Coinage of the Early Parthian Rulers, Part I: A Revised Stemma, 
pp. 74-75; Assar G., A Revised Parthian Chronology of the Period 91-55 bc, Parthica 8, 
Pisa-Roma, 2006b, p. 61; Lukonin V., Political, Social and Administrative Institutions, In: 
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Մ. Խորենացու մի վիպախառը հաղորդումից62, այլ տվյալներ չկան, որ 
Արշակունիները պատմագրությունը ծառայեցրել են պաշտոնական 
քարոզչության նպատակներին: Այդուհանդերձ, Արշակունիների արքա-
յատան երկու ճյուղերի միջև սուր պայքարի հանգամանքը և Տրդատի 
տոհմաճյուղի՝ գահի նկատմամբ իր իրավունքի հիմնավորելու քաղաքա-
կան հրատապությունը բավարար հիմքեր են տալիս կարծելու, որ 
«պարթևական պատմության վերաշարադրումը» կատարվել է հենց 
Գոդերձ I-ի պատվերով՝ Ք. ա. I դ. 90-ական թթ. վերջերից մինչև 80-ական 
թթ. սկզբներն ընկած ժամանակահատվածում: Այդ գործը ստանձնած 
անանուն հույն հեղինակը մի կողմից՝ արձանագրելով Արշակունիների 
արքայատան՝ Աքեմենյաններից սերված լինելու պաշտոնական տեսա-
կետը, հաստատել է Իրանի նկատմամբ Արշակունիների արքայատան 
իշխանության օրինականությունը, իսկ մյուս կողմից՝ Արշակ I-ի փոխա-
րեն նրա եղբայր Տրդատին վերապահելով Պարթևական պետության 
ստեղծման վաստակը՝ «օրինականացրել» է Պարթևական տերության 
գահի նկատմամբ Արշակունիների տրդատյան տոհմաճյուղի իրավունք-
ները: Անվիճելի է մի բան. Արրիանուսի անանուն աղբյուրի խորապես 
գաղափարականացված աշխատությունը, գրական դաշտում մրցակցելով 
Ապոլլոդորոսի իրապատում «Պարթիկա»-ի հետ և հաղթելով Արշակունի-
ների տերության սահմաններում, այնուհետև ներթափանցել է հռոմեա-
կան գրական ավանդություն: Նրա ճնշման տակ է, որ Պարթևստանի 
հռոմեական պատմագրությունից Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու ավանդու-
թյունը սկսել է նահանջել, մինչև որ կորսվել է վերջնականապես:  
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Арриан, Аполлодор, Аршак, Трдат, Страбон, Юстин, 
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Арриан Флавий (ок. 86 – ок. 170 гг.) – один из тех историков 
античности, значительная часть богатого литературного наследия которого 
не дошла до наших дней. К его утерянным произведениям относится 
работа позднего творческого периода «Парфика», посвященная истории 
римско-парфянских войн времени императора Траяна и предшествующих 
эпох. В современной исторической науке доминирующей остается 
предложенная еще в 40-е годы прошлого века версия Ю. Вольского, 
согласно которой формирование Парфянского государства в результате 
восстания против Селевкидов и предание, изложенное Аррианом о 
происхождении Аршакидов из династии Ахеменидов, имеет исключи-
тельно эпическое основание. По мнению Ю. Вольского и его последова-
телей, предание появилось лишь во второй половине I века до н.э. или еще 
позже и подверглось литературной обработке именно Аррианом. 
Дошедшие до нас отрывки из «Парфики» Арриана настолько обрывочны, 
что невозможно подтвердить или опровергнуть столь категоричное 
суждение. Тем не менее, приведенный в них ряд событий показывает, что 
составителем «арриановского» предания ни в коем случае не мог быть сам 
Арриан – представитель высшей римской знати и «гражданин первой 
категории» Рима. Он просто воспользовался существовавшим письменным 
преданием, автор которого был одним из греческих летописцев, находя-
щихся на службе у Аршакидов. Хотя ни его имя, ни его труд до нас не 
дошли, однако, очевидно, что его в первую очередь интересовала идейная 
сторона произведения. Злободневность идеологической обоснованности в 
признании Аршакидов законными наследниками Ахеменидов и героями-
освободителями Ирана, которая ощущается в сохранившихся отрывках 
первой книги «Парфики» Арриана, свидетельствует о том, что в парфян-
ской действительности теоретические основы обсуждаемой темы сформи-
ровались гораздо раньше, чем принято было считать. 
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Arrianus Flavius is known as knowledgeable and truthful author in Roman 
historiography. However, in the first book of his “Parthica”, the information 
about the origination of Parthian State is deeply fictionalized and does not 
correspond to the date presented in “strabon-justinian” legend. The reason 
should be considered the written legend which was used by Arrianus in the 
exposition of his first book “Parthica”. Like the “strabon-justinian” legend, it 
also originated among Parthia-subjected Greeks. But in contrast to the first 
legend followed from Apollodorus Artemidian’s “Parthica”, the ideological 
sharp point of which was directed to the “barbarian Arsacids” who were known 
as adversaries of Rome, Arrianus’ source had an emphasized official character 
and a concrete purpose to substantiate the right of power of Arsacids over Iran 
in theory. In order to solve the issue, the unknown author introduced the 
founders of Parthian state as legal successors of Achaemenids and liberators of 
Iran from foreign domination, using motifs, comparisons and literary devices 
taken from Greek literature. It follows from the “arrianusian” legend which 
should be viewed not as a document indicating the theoretical foundations of 
the topic but the one introducing the evidence of the development of the 
ideological theories of Parthian statehood.  
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Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    02.10.02.10.02.10.02.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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