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Յովհաննէս Խորիկեան	

Անտիկ հեղինակներն Աքեմենեան 

տէրութեան գոյութեան ողջ ընթացքում՝ 

Ք. ա. Զ.-Դ. դարերում, յիշատակում են 

վարչաաշխարհագրական բառակապակ-

ցութիւններ, որոնց տեղադրութիւնը եւ 

դրանք կառավարող պետական բարձրաս-

տիճան պաշտօնեաների՝ պարսից արքունի-

քում զբաղեցրած դիրքն առ այսօր յստակ 

պարզաբանում չի ստացել: Ստորեւ կը 

քննենք հին հեղինակների՝ խնդրոյ առար-

կայի մասին բոլոր տեղեկութիւնները՝ 

անհրաժեշտութեան դէպքում համադրելով 

Աքեմենեան սեպագիր արձանագրութիւն-

ներում յիշատակուող աշխարհագրական 

բառակապակցութիւնների հետ1: Այսպէս, 

Հերոդոտոսը յայտնում է, որ Դարեհ Ա-ն 

Օտանէսին նշանակել էր առափնեայ 

(շրջանի - Յ. Խ.) զօրքերի ստրատեգոս՝ 

հրամանատար2, այսինքն՝ Օտանէսի ձեռ-

քում կենտրոնացուած էր միայն ռազմա-

կան իշխանութիւնը: Հերոդոտոսը միաժա-

մանակ գրում է, որ Դարեհ Ա-ի եղբայր 

Հիւստասպէսի որդի Արտափրենէսը Ասիա-

յի առափնեայ բոլոր ժողովուրդների կա-

ռավարիչն էր, ունէր մեծ զօրք եւ շատ 

նաւեր3: Քսերքսէսի ժամանակ Ասիայի ա-

ռափնեայ զօրքերի ստրատեգոսը Հիւդառ-

նէսն էր4, ինչը նշանակում է, որ Հիւդառ-

նէսը վարչական կառավարման լիազօրու-

                                         

1  Այդ բառակապակցութիւններն արդէն քննարկել 
ենք մեր մէկ այլ աշխատութեան մէջ: Տե՛ս  Յ. 
Խորիկեան, Աքեմենեան Պարսկաստանի վար-
չական բաժանումների շուրջ, Երեւան, 2010, էջ 
35-39: 

2  Herodotus, with an English translation by A. D. 
Godley, Vol. III, Books V-VII, Cambridge-Massa-
chusetts-London, 1938, Loeb Classical Library, V, 
25, p. 26. 

3  Նոյն տեղում, V, 30, էջ 30: 
4  Նոյն տեղում, VII, 135, էջ 436 

թիւններ չի ունեցել: Ստացւում է, որ ժա-

մանակ առ ժամանակ ռազմական եւ վար-

չական իշխանութիւնները կա՛մ բաժա-

նուած են եղել մի քանի հոգու միջեւ, կա՛մ 

էլ միաւորուած՝ մէկ հոգու ձեռքում: 

Դիոդորոս Սիկիլիացին Կիւրոս Մեծի 

ժամանակ Հարպագոսին յիշատակում է 

որպէս ծովի ստրատեգոս5, այսինքն՝ խօս-

քը վերաբերում է առափնեայ ժողովուրդ-

ների հրամանատարին կամ էլ առափնեայ 

շրջաններում գտնուող նաւատորմի հրա-

մանատարին: Դիոդորոս Սիկիլիացին Կիւ-

րոս Կրտսերին անուանում է ծովի մօտ 

գտնուող սատրապութիւնների կառավա-

րիչ (հեգեմոն)6: Պլուտարքոսը Կիւրոս 

Կրտսերին յիշատակում է Լիւդիայի սատ-

րապ եւ առափնեայ նահանգների ստրա-

տեգոս7: Մէկ այլ տեղեկութիւնում Դիոդո-

րոս Սիկիլիացին եւ Քսենոփոնն այդ պաշ-

տօնում (ծովափի կառավարիչ) յիշատա-

կում են ստրատեգոս Ստրուտոսին8: Դիո-

դորոս Սիկիլիացին նշում է, որ այդ պաշ-

տօնին յաւակնում էր նաեւ ստրատեգոս 

Օրոնտէսը9, իսկ Մենտորը նշանակւում է 

Ասիայի մերձափնեայ շրջանների գլխաւոր 

                                         
5  Diodorus of Sicily, with an English translation by 

C. H. Oldfather, Vol. IV, Books IX-XII, Cambri-
dge-Massachusetts-London, 1956, IX, 35, 1, p. 46. 

6  Diodori Bibliotheca Historica, ed. L. Dindorfius, 
Vol. I, Pars II, Lipsiae, 1829, XIV, 19, 25; 26, 80, 
pp. 825, 834. 

7  Plutarch's Lives, with an English translation by B. 
Perrin, Vol. XI, Cambridge-Massachusetts-
London, 1954, Loeb Classical Library, Artaxerxes, 
II, 3, p. 130. 

8  Diodori Bibliotheca Historica, ed. L. Dindorfius, 
Vol. I, Pars II, XIV, 99, 45, p. 904; Ксенофонт, 
Анабасис,- Греческая история, пер. С. Лурье, 
Москва, 2010, IV, 8, 17, с. 367. 

9  Diodori Bibliotheca Historica, ed. L. Dindorfius, 
Vol. II, Lipsiae, 1826, XV, 91, 5, p. 500. 
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հրամանատար10: Մենտորը մէկ այլ տեղե-

կութիւնում յիշատակւում է ասիական ծո-

վափի կառավարիչ, որի՝ որպէս գլխաւոր 

հրամանատարի վրայ էին դրուած ապս-

տամբների դէմ պատերազմելու պարտա-

կանութիւնները11: Տիսսափեռնէսը ծովափ-

նեայ շրջանի ստրատեգոսն էր12, այսինքն՝ 

այն տարածքների, որոնք կառավարում էր 

Կիւրոս Կրտսերը13, Փառնաբազոսը եւս ե-

ղել է ծովին սահմանակից շրջանների հրա-

մանատարը14: Թեմիստոկլէսի նամակներից 

մէկում յիշատակւում է «ծովի մօտ ապրող 

(ծովափնեայ) ժողովուրդների թագաւորի 

սատրապ» (σατράπῃ βασιλέως ἐπί τοῖς 
πρὸς θαλάσσῃ ἒθνεσιν) Արտաբազոսը15, 

այսինքն՝ պարսից արքան նկատի է առ-

նուած որպէս «ծովափնեայ ժողովուրդնե-

րի» գերագոյն տիրակալ: Դատելով այլ 

աղբիւրներից՝ Արտաբազոսը Դասկիլէայի 

սատրապն էր16: 

Համաձայն Արիանոսի՝ Դարեհ Գ.ը 

Մեմնոնին նշանակել էր Ստորին Ասիայի17 

                                         
10  Diodori Bibliotheca Historica, ed. L. Dindorfius, 

Vol. III, Lipsiae, 1826, XVI, 50, 30, p. 55 
11  Նոյն տեղում, XVI, 52, 5, էջ 57: 
12  Thucydides, History of the Peloponnesian war, with 

an English translation by Ch. F. Smith, Vol. IV, 
Books VII-VIII, London, Cambridge, Massachusetts, 
1958, Loeb Classical Library, VIII, 5, 4, p. 198. 

13  Ксенофонт, Анабасис,- Греческая история, III, 
1, 3, с. 304. տե´ս նաեւ H. B. Shourkaei, La sat-
rapie de Phrygie hellespontique (Daskyleion): des 
origines à la chute de l’Empire perse achéménide, 
DABIR (The Digital Archive of Brief Notes & Iran 
Review), 2018, 5, p. 10. 

14  Diodori Bibliotheca Historica, ed. L. Dindorfius, 
Vol. I, Pars II, XIII, 36, 25, p. 722. 

15  Themistoclis Epistolae, XVI, p. 755, in: Epistolo-
graphi Graeci, ed. R. Hercher, Parisiis, 1873. 

16  Thucydides, History of the Peloponnesian war, 
with an English translation by Ch. F. Smith, Vol. I, 
Books I-II, London, Cambridge, Massachusetts, 
1956, Loeb Classical Library, I, 129, p. 216. 

17  Հերոդոտոսը նոյնպէս Ասիան բաժանում էր երկու 
մասի՝ Վերին եւ Ստորին Ասիայի՝ առանձնա-
ցնելով Հալիւս գետով (տե´ս Հերոդոտոս, Պատ-
մութիւն ինը գրքից, թարգմանութիւնը Ս. Կրկեա-
շարեանի, Երեւան, 1986, I, 72; 95, 103; 105; 177; 

կամ ողջ ծովափնեայ շրջանի կառավարիչ 

եւ ամբողջ նաւատորմի հրամանատար18: 

Մէջբերուած տեղեկութիւններում 

հիմնականում տեսնում ենք, որ գործ ու-

նենք առափնեայ զօրքերի ստրատեգոսի 

հետ, եւ բնական է, որ առանձին դէպքե-

րում ստրատեգոսը համադրելու էր իր 

ռազմական գործունէութիւնը վարչական 

պարտականութիւնների հետ՝ դառնալով 

նաեւ առափնեայ ժողովուրդների կառավա-

րիչ կամ սատրապ (Հերոդոտոս, V, 30; Դիո-

դորոս Սիկիլիացի, XIV, 19, 25; 26, 80; XVI, 

52, 5; Պլուտարքոս, Արտաքսերքսէս, II, 3; 

Արիանոս, I, 20, 3; II, 1, 1): Առանձին դէպ-

քերում, օրինակ՝ Կիւրոս Կրտսերի պարա-

գայում, հէնց վարչական բարձր դիրքն էր 

պայմանաւորում նաեւ ռազմական պաշտօ-

նի համադրումը: Ամէն դէպքում, ուշադ-

րութիւն դարձնենք մի իրողութեան վրայ. 
առափնեայ զօրքերի ստրատեգոսը ռազմա-

կան պաշտօն էր, այսինքն՝ սատրապի կող-

քին մշտապէս կար ռազմական պաշտօ-

նեայ, որը սահմանափակելու էր սատրապի 

իշխանութիւնը: Հետեւաբար, Փոքր Ասիա-

յում մշտապէս տեղի ունեցող պատերազմ-

ների պայմաններում ռազմական առաջնոր-

դը դառնում էր նաեւ սատրապ, կամ էլ 

սատրապն էր օժտւում ռազմական լիազօ-

րութիւններով: Անտիկ հեղինակների տեղե-

կութիւնների գերակշիռ մասը ցոյց է տա-

լիս, որ Փոքր Ասիայի առափնեայ զօրքերն 

ունեցել են հրամանատար, ընդ որում՝ ա-

ռափնեայ զօրքերը տարածական առումով 

պէտք է ընդգրկէին լայն աշխարհագրու-

թիւն, հետեւաբար՝ ստրատեգոսի ենթակա-

յութեան տակ էր Աքեմենեան տէրութեան՝ 

Փոքր Ասիայի արեւմտեան եւ հարաւային 

առափնեայ շրջաններում կենտրոնացած 

                                                          
IV, 1), այսինքն՝ Ստորին Ասիան ընկնում էր Հա-
լիւսից արեւմուտք եւ հարաւ-արևմուտք: 

18  Arrian, Anabasis Alexandri, with an English trans-
lation by E. Iliff Robson, Vol. I, Cambridge-Mas-
sachusetts-London, 1967, Loeb Classical Library, I, 
20, 3; II, 1, 1, pp. 86, 124. 
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զօրքերի եւ նաւատորմի հրամանատարու-

թիւնը: Անկասկած, ռազմական նման տիտ-

ղոսի առաջացումը կապուած էր յոյների 

հետ անընդմէջ պատերազմներով: Հետեւա-

բար՝ Փոքր Ասիայում տեղի ունեցող իրա-

դարձութիւններին քաջատեղեակ Հերոդո-

տոսը, ով նաեւ ժամանակագրական առու-

մով պատմիչներից առաջինն է իր վերը 

մէջբերուած տեղեկութեամբ (V, 25), միան-

շանակ խօսում է սատրապից տարբեր պար-

սից ռազմական բարձրաստիճան պաշտօ-

նեայի մասին, որը հին հեղինակների մօտ 

հիմնականում յայտնի էր «առափնեայ զօր-

քերի ստրատեգոս» տիտղոսով: 

Բարձրաստիճան ռազմական պաշտօ-

նեան կարանոսն էր, որի մասին յիշատա-

կում է Քսենոփոնը: Վերջինս յայտնում է, 

որ Կիւրոս Կրտսերին պարսից արքան 

յանձնում է ամբողջ առափնեայ ժողո-

վուրդների/շրջան(ներ)ի իշխանութիւնը եւ 

նշանակում Կաստոլոսի (Լիւդիայի կենտրո-

նական մասում) դաշտում հաւաքուող (ի-

մա՛ զօրահանդէսի) զօրքերի կարանոս19: 

Յոյն պատմիչը նոյն տեղեկութիւնը 

կրկնում է նաեւ «Անաբասիսում», այն 

տարբերութեամբ, որ Կիւրոս Կրտսերին յի-

շատակում է որպէս ստրատեգոս եւ Լիւ-

դիայի, Մեծ Փռիւգիայի ու Կապադովկիայի 

սատրապ20: Քսենոփոնի տեղեկութիւննե-

րից կարող ենք ենթադրել, որ ե՛ւ կարանո-

սը21, ե՛ւ ստրատեգոսը հաւասարազօր ռազ-

                                         
19  Xenophon, Hellenica, Books I-V, with an English 

translation by C. L. Brownson, Cambridge-Massa-
chusetts-London, 1961, Loeb Classical Library, I, 
IV, 3, pp. 32, 34; Ксенофонт, Анабасис,- Гречес-
кая история, I, 4, 3, с. 257. Աւելի ուշ գլխաւոր 
հրամանատարը Տիսսափեռնէսն էր (տե´ս Xeno-
phon, Hellenica, III, 2, 13, p. 202): 

20  Xenophon, Anabasis, Vol. III, Books I-VII, Loeb 
Classical Library, I, I, 2; IX, 7, pp. 2, 82. 

21  «Կարանոս» բառի ծագման, ստուգաբանութիւն-
ների եւ նշանակութիւնների մասին մանրամասն 
տե´ս E. Rung, Some Notes on Karanos in the 
Achaemenid Empire, Iranica Antiqua, Vol. 50, 
2015, pp. 334-340; Э. В. Рунг, Κάρανος/Kārana в 
военно-административной системе Ахеменид-

մական պաշտօններ են: Ընդ որում՝ Կիւրոս 

Կրտսերի ձեռքում մի քանի սատրապու-

թեան եւ ռազմական կառավարման կենտ-

րոնացումը, թերեւս, խօսում է, այսպէս ա-

սած, աւելի ընդարձակ ռազմավարչական 

միաւորների՝ տոպարքիաների գոյութեան 

մասին, որոնց քանակը Աքեմենեան տէրու-

թիւնում տարբեր ժամանակներում չորսից 

եօթն էր22: Հետեւաբար, Կիւրոս Կրտսերի 

ձեռքում էր կենտրոնացած տէրութեան ա-

րեւմտեան կողմի, ուշ շրջանի սասանեան 

տերմինաբանութեամբ՝ քուստի պաշտպա-

նութիւնը, իսկ կարանոսն էլ որոշակիօրէն 

կարող է համեմատուել սասանեան պադ-

գոսպանի հետ: Աքեմենեան կառավարման 

համակարգին քաջատեղեակ Քսենոփոնի 

մէկ այլ աշխատութիւնից տեղեկանում 

ենք, որ Կիւրոս Կրտսերից առաջ ռազմա-

կան եւ վարչական իշխանութիւնները 

յստակ տարանջատուած են եղել23: Ընդ-

հանրապէս, հարկ է ուշադրութիւն դարձնել 

այն հանգամանքին, որ Կիւրոս Կրտսերի 

«Կաստոլոսի դաշտում հաւաքուող զօրքերի 

կարանոս» տիտղոսը շատ աւելի խորն ի-

մաստ ունէր: Աքեմենեան արքայազնի իշ-

                                                          
ской империи, Иран и античный мир: Политичес-
кое, культурное и экономическое взаимодейс-
твие двух цивилизаций, Тезисы докладов меж-
дународной научной конференции (Казань, 14-
16 сентября 2011 г.), Казань, 2011, с. 18-19. 

22  Հերոդոտոս, VII, 82; Xenophon, Anabasis, I, VII, 
11-12, pp. 64, 66. Այս մասին մանրամասն տե´ս E. 
Rung, Some Notes on Karanos in the Achaemenid 
Empire, pp. 348-350; И. В. Пьянков, «История 
Персии» Ктесия и среднеазиатские сатрапии 
Ахеменидов в конце V в. до н. э.,- Вестник древней 
истории, 1965, 2, с. 48. Քսենոփոնի նշած չորս 
զօրավարներից մէկի՝ Տիսսափեռնէսի յիշատա-
կութիւնն իրաւացիօրէն խօսում է այն մասին, որ 
պարսից արքան, այլեւս չճանաչելով Կիւրոս 
Կրտսերի ռազմավարչական լիազօրութիւնները, 
վերջինիս փոխարինել էր իրեն հաւատարիմ Տիս-
սափեռնէսով, այսինքն՝ Փոքր Ասիան համարուել 
է առանձին ռազմական շրջան: 

23  Xenophon, Memorabilia. Oeconomicus. Symposium. 
Apologia, translated by E. C. Marchant, O. J. Todd, 
Cambridge-Massachusetts-London, 1997, Loeb Clas-
sical Library, Oec., IV, 10-13; 16, pp. 394, 396. 
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խանութեան տակ գտնուող զօրքերի հաւա-

քումը Կաստոլոսի դաշտում սոսկ ռազմա-

կան ստուգատես չէր, այլեւ սատրապական 

իշխանութիւնը կարանոսի ռազմավարչա-

կան լիազօրութիւններով իր հաւատարմու-

թիւնն էր արտայայտում մեծ արքային՝ հա-

ւաքելով վարչական միաւորի տարածքից 

գանձուող հարկերը, գումարելով դատա-

կան նիստեր: Համանման իրողութիւնները 

տարածուած էին տարբեր ժամանակներում 

տարբեր ժողովուրդների մօտ. օրինակ, հին 

հռոմէական «մարսեան դաշտերը» կամ 

ֆրանկների «մարտեան դաշտերը»: 

Կեղծ-Արիստոտելի մի հետաքրքիր տե-

ղեկութիւնից պարզւում է, որ «Ասիայի ամ-

բողջ կայսրութիւնը (իմա՛ պարսից տէրու-

թիւնը - Յ. Խ.)՝ արեւմուտքում սահման ու-

նենալով Հելլեսպոնտոսը, արեւելքում Ին-

դոսը, ըստ ցեղերի բաժանուած էր Մեծ ար-

քայի զօրավարների, սատրապների եւ 

հպատակ-արքայորդիների միջեւ»24: Փաս-

տօրէն, տեղեկութիւնից ակնյայտ է, որ 

պարսից տէրութեան կառավարումն իրա-

կանացւում էր զօրավարների՝ կարանոս-

ստրատեգոսների, սատրապների եւ արքա-

յազների միջոցով, ընդ որում՝ արքայազնե-

րի վերջում յիշատակուելը ցոյց է տալիս, 

որ նրանք համադրել են ռազմավարչական՝ 

ստրատեգոսի եւ սատրապի իշխանութիւնը: 

Նշենք նաեւ, որ մեր կարծիքով, հին 

պարսկական սեպագիր արձանագրութիւն-

ներում յիշատակուող «նրանք (այն երկր-

ները - Յ. Խ.), որոնք ծովի մօտ են» (tyaiy 

drayahyā) աշխարհագրական բառակա-

պակցութիւնը առաւել կամ պակաս տա-

րածքային ընդգրկումով կարելի է նոյնաց-

նել առափնեայ զօրքերի/ժողովուրդնե-

րի/շրջանների զօրավարի ղեկավարած տա-

րածքի, այսինքն՝ Փոքր Ասիայի հարաւա-

յին ծովափնեայ շրջանների հետ: Առափ-

նեայ զօրքերի/ժողովուրդների/շրջանների 

զօրավարի գլխաւոր առաքելութիւնը, ըստ 

                                         
24  De Mundo, ed. by E. S. Forster, Oxford, 1914, 398a. 

երեւոյթին, նաեւ նաւատորմի ընդհանուր 

հրամանատարութիւնն էր, հետեւաբար՝  

առափնեայ բառի ընդգծումը հէնց այդ ի-

մաստով պէտք է ընդունենք, յատկապէս 

որ նաւատորմի կառավարումն անմիջակա-

նօրէն դրուած էր Աքեմենեան արքայորդի-

ների վրայ25: Աշխարհագրական առումով 

առափնեայ զօրքերը/ժողովուրդները/շր-

ջանները համապատասխանում են Հերո-

դոտոսի յիշատակած առափնեայ Ասիա-

յին26՝ Փոքր Ասիայի արեւմտեան եւ հա-

րաւային ծովամերձ երկրներին՝ Յոնիային, 

Կարիային, Լիւկիային, Կիլիկիային:  

Մեր քննութեան համար հետաքրք-

րութիւն է ներկայացնում Կտեսիասի տե-

ղեկութիւնը Կիւրոս Մեծի կրտսեր որդու՝ 

Բարդիա-Տանաոքսարէսի մասին, որի տի-

րոյթներն է համարում Բակտրիան, Խորեզ-

մը, Պարթեւքը, Կարմանիան27: Ամենայն 

հաւանականութեամբ, իր բովանդակու-

թեամբ կարանոսին համարժէք է Տանաոք-

սարէսի δεσπότης (տէր, տիրակալ, առաջ-

նորդ) բնորոշումը, ի տարբերութիւն, կող-

քին յիշատակուող Սպիտակէս եւ Մեգա-

բերնէս սատրապների28: 

Վերջում անդրադառնանք նաեւ մի 

հարցի: Կարանոսի հիմքում ընկած է հին 

պարսկերէն kāra (զօրք-ժողովուրդ, աշխար-

հազօր, ժողովուրդ) բառը29: Եթէ հին 

                                         
25  Հերոդոտոս, VII, 97: 
26  Նոյն տեղում, I, 177; VI, 43: 
27  Ctesias’ History of Persia: Tales of the Orient, by 

L. Llewellyn-Jones and J. Robson, London-New 
York, 2010, p. 173. 

28  Նոյն տեղում (հմմտ.՝ И. В. Пьянков, Сведения 
Ктесия о владениях Бардии на востоке Ирана,- 
ВДИ, 1961, 4, с. 102)։ 

29  E. Rung, Some Notes on Karanos in the Achae-
menid Empire, p. 336; Э. Хуршудян, Государст-
венные институты парфянского и сасанидского 
Ирана, Алматы, 2015, с. 198. Հաւանական է, որ 
«կարանոս» բառի հիմքում ընկած է սանսկրի-
տերէն nay (տանել, առաջնորդել) բայը և կարա-
նոս նշանակել է kāra-naya (զօրքի առաջնորդ, 
զօրահրամանատար): Տե՛ս Э. В. Рунг, Тисса-
ферн и Гидарниды в контексте политической 
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պարսկերէն spāda բառը կապուած էր կա-

նոնաւոր, մշտական բանակի հետ, ապա 

kāra բառն ունէր «զօրք-ժողովուրդ, աշ-

խարհազօր, ժողովուրդ» նշանակութիւնը30:  

Աքեմենեանների ժամանակ աշխար-

հազօրը հաւաքւում էր իրանական ժողո-

վուրդներից, յատկապէս՝ պարսիկներից: 

Այս տեսանկիւնից, ի հարկէ, Փոքր Ասիա-

յի կարանոսի ենթակայութեան տակ միայն 

                                                          
истории Ахеменидской державы в V в. до н. э., 
ВДИ, 2012, 1, с. 20։ 

30  Э. Хуршудян, Государственные институты 
парфянского и сасанидского Ирана, с. 198; R. 
Frye, The History of Ancient Iran, München, 1983, 
p. 119. 

իրանական ժողովուրդներ, առաւել եւս՝ 

միայն պարսիկներ չէին կարող լինել31: 

Հարկաւ, կարանոսի ռազմական ուժերի 

կորիզը պէտք է պարսիկներից կազմուած 

լինէր, իսկ ընդհանուր առմամբ նրա են-

թակայութեան տակ բազմազգ բանակ էր՝ 

կազմուած ինչպէս Փոքր Ասիայից, այն-

պէս էլ տէրութեան այլ հատուածներից 

հաւաքագրուած զինուորներից: 

                                         
31  Քսենոփոն, Կիւրոպեդիա, թարգմ.՝ Ս. Կրկեաշա-

րեանի, Երեւան, 2000, էջ 356: 

 


