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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ար սեն Կ.  Շա հին յան
 Պատ մա գի տութ յան դոկ տոր ( Սանկտ  Պե տեր բուրգ)

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄՆ ԻՐԱՆԻ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ 

ՄԱՐԶՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բյուզանդիայի հետ հակամարտության ավարտական փուլում 
(Զ դարավերջ – Է դարասկիզբ)*

Բանալի բառեր – Վրաց մարզպանություն (Վարջան-
Վիրուջան),  Աղուանից մարզպանություն (Առան), բյուզանդա-
պարսկական պատերազմեր, Վրաց իշխանություն (Քարթ-
լի), Աղուանից իշխանություն, Քարթլիի էրիսմթա վարներ, 
Աղուանից իշխաններ:

Մուտք
Մահմեդական արաբների նվաճումերին նախորդող բյուզանդա-պարս-

կական վերջին երկու՝ 572–591 և 603–628 թվականների պատերազմ երի 
արդյունքում Քրիստոնյա Արևելքի որոշ երկրների քաղաքական համակար-
գում, որը ձևավորվել էր 387-ին՝ Մեծ Հայքի թագավորության և ողջ Առա-
ջավոր Ասիայի բաժանումից ի վեր, տեղի ունեցան կտրուկ փոփոխություններ: 
Ինչպես մեզ հաջողվել է պարզել, Բյուզանդական կայսրությանը Սասանյան 
Իրանի հետ հաշտության նոր պայմանագրերով (591 և 628 թթ.) Պարսից 
Հայքից բաժին ընկած տարածքներում գործող նախարարական ժողովը 
631-ին հիմեց «Իշխան Հայոց» ընտրովի ինստիտուտը, ապա պարտադրեց 
Կոստանդնու պոլսին իրավական ձևակերպում տալ դրան1: 

Սակայն նմանատիպ գործընթացներ տեղի են ունեցել նաև Սասանյան 

* Սույն հոդվածի հիմադրույթները տպագրվել են ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի «Հայաստանը 
և Արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը (12-13 դեկտեմբեր, 2016)» միջազգային գիտաժողովի 
զեկուցումերի և զեկուցումերի դրույթների ժողովածուում, Եր., 2016, էջ 194–203: Հոդվածն ընդունվել է 
տպագրության 13. 02. 2019:
1 Տե՛ս Շահինյան Ա. Կ., Հայոց ինքնավար իշխանության տարածքն ու սահմանները Է դարում, "Journal of the 
Society for Armenian Studies", N 20, 2011, էջ 55-68; տե՛ս նաև՝ Շահինեան Ա.Կ., Է դարի Հայոց իշխանութեան 
ինքնիշխանացումը, «Հայկազեան հայագիտական հանդէս», Պեյրույթ, հատ. ԼԳ, 2013, էջ 165-180:
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Իրանի կազմում ձևավորված մյուս երկու քրիստոնյա մարզպանություններում՝ 
Վրաց (Վարջան-Վիրուջան) և Աղուանից (Առան), և ավելի վաղ, քան 
հարակից Հայքում: Սույն հոդվածում քննելով Վիրքում ու Աղուանքում Զ–Է 
դարերի սահմանագլխին «Գահերեց իշխան» ազգային ինստիտուտի ծա-
գումը, այն առաջին անգամ բնորոշվում է որպես Այսրկովկասի և Հայկական 
լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելյան կողմերի վարչա-քաղաքական քարտեզին 
Բյուզանդական կայսրության հովանու ներքո գոյություն ունեցած և Սա-
սանյանների կողմից Զ դարասկզբին վերացված պետական կազմավորում-
ների վերածնունդ: Մեր նպատակն է նաև ճշգրտել դրանց առաջացման 
փաստացի (de facto) և իրավական (de jure) տարեթվերը, որոշել առաջին 
կառավարիչների՝ գահերեց իշխանների, ինքնիշխանության տարածման 
սահմանները։ Ի դեպ՝ սրանց իշխանությունը, ի տարբերություն Բյուզան-
դական Հայքի, ժառանգական էր:

1. Վ րաց ժա ռան գա կան իշ խա նութ յուն
572–591 թվա կան նե րի այս պես կոչ ված «Ք սա նամ յա պա տե րազ մը» 

պարս կա կան բա նա կի հա մար հիմա կա նում հա ջո ղութ յամբ էր ըն թա նում: 
Ի րա վի ճա կը փոխ վեց, երբ Բ յու զան դիա յի նախ կին Ար ևել քի գե րա գույն ռազ-
մա կան մա գիստ րոս (լատ. Magister militum per Orientem)  Մո րի կը, ով 582-ից 
կայս րե րա կան գա հին էր տի րա ցել, Թ յուր քաց խա քա նութ յան ռազ մա կան 
ու ժե րի հետ մեկ տեղ լայ նա ծա վալ հար ձա կում ձեռ նար կեց Ի րա նի դեմ: 
Ըստ սա սան յան պատ մագ րութ յան ա վան դույթ նե րի, ո րոնք վե րամ շակ ված 
տար բե րակ նե րով պահ պան վել են ա րա բա գիր ի րան ցի ներ՝ ադ- Դի նա վա-
րիի (մահ. 895-ին) «Եր կա րա պա տում ա վան դութ յուն նե րի մատ յան»-ում (كتاب 
الّطوال -և « Մահ մե դա կան պատ մա հայր» ատ- Տա ([Kitāb al-Аḫbār aṭ-Ṭiwāl] األخبار 
բա րիի (923–838) « Մո գե րի ու ար քա նե րի պատ մութ յուն»-ում (تاريخ الّرسل والملوك 
[Tārīḫ ar-Rusul wa-al-Mulūk]), հա կաի րա նա կան կոա լի ցիոն ու ժե րի այս խո շոր 
հար ձա կու մը թվագր վում է  Պար սից ար քա յից ար քա  Հուր մու զի (նույն ին քը՝ 
Որ միզդ Դ-ն /590–579/) ԺԱ տա րում2: Ս տաց վում է 589-ի ամ ռա նը, քան զի 
պատ մա գի տութ յա նը հստակ հայտ նի է, որ Որ միզդ Դ շահն շա հի գա հա կա-
լութ յան տա րե մու տը մար տի 7-ն  է հա մար վում, իսկ 590-ի փետր վա րի 6-ին 
նա ար դեն գա հըն կեց է ար վել3:

 Մո րիկն իր հո վա նու ներ քո գոր ծող կոա լի ցիա յի կազ մում ձգտում էր ան-
հա պաղ տես նել նաև վրաց վեր նա խա վի և  կով կաս յան ո րոշ ցե ղա պե տե րի 
ռազ մա կան ու ժե րը: Այդ պատ ճա ռով նա շտա պում է վե րա նա յել կով կաս յան 
ուղ ղութ յամբ  Կոս տանդ նու պոլ սի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար-
գը՝ ընդ լայ նե լով Բ յու զան դիա յի գե րիշ խա նութ յան սահ ման նե րը 387-ին Ք րիս-
տոն յա  Կով կա սից և  Մեծ  Հայ քից  Տիզ բո նին բա ժին հա սած աշ խարհ նե րի հաշ-
վին:  Սույն են թա բաժ նում խոս քը կգնա շահն շա հի վար չա կազ մի կող մից 
523-ին վե րաց ված՝  Քարթ լիի կախ յալ թա գա վո րութ յան տա րած քից Բ յու-

2 Տե՛ս Abu Hanifa ad-Dinawеri, Kitab al-Ahbar at-tiwal, publié par V. Guirgass, Leiden, 1888 (كتاب األخبار الّطوال تاليف أبو حنيفة 
 تاريخ) p. 81; Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari ,(أحمد بن داود الّدينورّي. تصحيح ف. جرجاس. ليدن، ٨٨٨١
الّطبرى ابن جرير   cum aliis ed. M. de Goeje, ser. I–III, Lugduni Batavorum, 1879–1901, ser. I, p. 991 ,(الّرسل والملوك البى جعفر محّمد 
(այսուհետև՝ at-Tabari):
3 Տե՛ս Higgins M.J., The Persian War of the Emperor Maurice (582–602), Part I: The Chronology, with a Brief History 
of the Persian Calendar, Washington, 1939, p. 24–26:
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զան դիա յի սահ ման նե րին ան մի ջա պես հա րող Տփ ղիս (Թ բի լի սի) կենտ-
րո նով ձևա վոր ված Վ րաց կամ  Վար ջա նի (պահլ. Wiručān) մարզ պա նու-
թյան վե րա բեր յալ, որն, ի դեպ, 387-ից հե տո ընդգր կում էր նաև  Մեծ 
 Հայ քի հյու սի սա յին  Գու գա րաց աշ խար հը:

Ինչ պես հետ ևում է վրաց միջ նա դար յան պատ մագ րութ յան հայտ նի ժո ղո-
վա ծո ւի՝ « Քարթ լիս ցխով րե բա »-ի հնա գույն մա տե նագր քե րից (մաս նա վո րա-
պես՝ ԺԱ դա րի Ջ վան շեր Ջ վան շեր յա նի « Պատ մութ յուն  Վախ թանգ  Գոր գա սա լի» 
և  Դա վի թի որ դի Սմ բա տի « Պատ մութ յուն և  տե ղե կանք  Բագ րա տու նի նե րի»)` 
 Մո րի կը շտա պեց բյու զան դա կան հիե րար խիա յի բարձ րաս տի ճան «կու րա պա-
ղատ» տիտ ղո սը4 շնոր հել Գ վա րամ Ա-ին:  Նա  Վիր քում մինչև 523-ը իշ խող 
 Խոս րովյ ան ար քա յա տոհ մի թա գա վոր  Վախ թանգ Ա  Գոր գա սա լի (446՞–502՞)5 
թոռն էր, ով ( Գու գա րաց աշ խար հի) Կ ղարջք (Կ լար ջե թի) ու  Ջա վախք 
( Ջա  վա  խե թի) գա վառ նե րի ժա ռան գա կան տի րա կալն էր, իսկ մի քա նի տա րի 
ա ռաջ Տփ ղի սում ընտր վել էր «Ա ռա ջի նը հա վա սար նե րի մեջ» (լատ.՝ primus 
inter pares), այլ կերպ ա սած՝ գա հե րեց իշ խան (հին վրաց.՝ ერისმთავარი 
[ērismt‘avari], բա ռա ցի՝ «մարդ կանց գլուխ»):  Տիտ ղո սի շնոր հում կայ սեր կող մից, 
ինչ պես որ նույն մա տե նագր քե րի հա մա տեքս տե րից է հետ ևում, տե ղի ու նե-
ցավ վրաց իշ խան նե րի (հին վրաց.՝ ერისთავი [ērist‘avi], բա ռա ցի՝ «ժո ղովր դի 
գլուխ») պաշ տո նա կան դի մու մին ըն դա ռաջ6 և  Սա սան յան Ի րա նի դեմ նրա 
ձեռ նար կած լայ նա ծա վալ հա կա հար ձակ ման ժա մա նա կաշր ջա նում7: 

Ս տաց վում է, որ մեր տրա մադ րութ յան տակ ու նենք Գ վա րա մի կու րա պա-
ղատ դառ նա լու հստակ տա րե թի վը՝ 589: 

 Հե տաքրք րա կան է, որ մինչև Գ վա րա մի գա հե րեց իշ խան ընտր վե լը 
 Տիզ բո նից Տփ ղիս ու ղարկ վող սա սան յան վար չա կազ մի բո լոր ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը, ըստ «Վ րաց դարձ» հայտ նի եր կի ան հայտ վրաց հե ղի նա կի (հա վա-
նա կան է՝ Թ դար)8,  Վիր քի վե րո հիշ յալ  Վախ թանգ  Գոր գա սալ  Խոս րովյ ան 
ար քա յի ու ղիղ ժա ռանգ ներ էին: Այդ իսկ պատ ճա ռով ա նա նուն ժա մա նա կա-
գի րը դրանց բո լո րին ժա ռան գա կան ար քա ներ է կո չում: Ն րան ցից ա ռա ջի նը 
 Վախ թան գի թոռ  Բա կուրն էր, ա պա՝ նրա որ դի  Փարս մա նը, ա պա վեր ջի նիս 
եղ բո րոր դի մյուս  Փարս մա նը, ով, ըստ Ջ վան շեր Ջ վան շեր յա նի, կա ռա վա րեց 
4 «Կուրապաղատ» տիտղոսը բաղադրյալ եզրաբառ է, որը ծագում է լատիներեն curare (բառացի՝ 
«խնամել») և palatium (բառացի՝ «արքունիք») բառերից:
5 Ըստ վրացական պատմագրության ավանդույթների՝ Խոսրովիանի (Խոսրովյան) արքայատոհմի 
հիմադիր Միրիան Գ-ն (284/318–360/1) սասանյան շահնշահի որդին էր: Վրաց և Հայոց արքայատոհմերի 
ծագումաբանության ուսումասիրություններով հայտնի ամերիկացի Կիրիլ Թումանովը պարզել է, որ 
այդ Խոսրովյանները Պարթևստանի յոթ խոշոր ազնվական տներից մեկի, ամենայն հավանականությամբ՝ 
Միհրանի (պահլ.՝ Mihrān), բազմաթիվ ճյուղերից մեկն էին (Toumanoff C. L., Chronology of the Early Kings of 
Iberia, «Traditio», 1969, vol. 25, p. 22): Հավելենք միայն, որ վերջիներիս սերունդներին կհանդիպենք հաջորդ 
ենթաբաժնում, որպես Աղուանքի ժառանգական իշխաններ:
6 Տե՛ս ჯუანშერი, ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა, «ქართლის ცხოვრება», 1-2, ს. ყაუხჩიშვილის გამოცემა 
(Ջուանշերի, Վախթանգ Գորգասալի պատմություն, «Քարթլիս Ցխովրեբա», 1-2, հրատ. Ս. Կաուխչիշվիլիի), 
Թբիլիսի, 1955–1959, հատ. Ա., էջ 217–218 (այսուհետև՝ Ջուանշերի); სუმბატ დავითის-ძე, ცხოვრება და უწყება 
ბაგრატონიანთა, «ქართლის ცხოვრება», 1-2, ს. ყაუხჩიშვილის გამოცემა (Սումբաթ Դավիթիս-ձե, Պատմություն 
և տեղեկանք Բագրատունիների, «Քարթլիս Ցխովրեբա», 1-2, հրատ. Ս.  Կաուխչիշվիլիի), Թբիլիսի, 1955–
1959, հատ. Ա., էջ 373–374 (այսուհետև՝ Սումբաթ Դավիթիս-ձե): Առաջին մատենագիրը Վրաց (Քարթլիի) 
գահերեց իշխանի պաշտոնը կոչում է նաև «գլխավոր էրիսթավ» (տե՛ս Ջուանշերի, էջ 222): Հավելենք, 
որ գոյություն ունի վերջինիս հայերեն թարգմանությունը (տե՛ս Համառօտ պատմութիւն Վրաց ընծայեալ 
Ջուանշէրի պատմչի, Վենետիկ, 1884, 137 էջ):
7 Տե՛ս Ջուանշերի, էջ 219–220:
8 Այս գրական հուշարձանը, որը մեզ է հասել ԺԱ-ԺԲ դարերի խմբագրությամբ, վարքաբանական ժանրից 
է, չնայած նրանում տեղ գտած պատմագրական հարուստ նյութերին: Այն հայտնի է նաև «Վարք Սուրբ 
Նինոյի» (ცხოვრება წმინდა ნინოს [Cxovreba Cminda Ninos]) խորագրով:
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մինչև որ լրա ցավ (ծա նո թագ րութ յուն նե րում հի շա տակ ված) ար քա  Մի րիան 
Գ-ի թա գադր ման ՄԾ տա րին9, այ սինքն՝ մինչև 534 կամ 568-ը:  Վեր ջա պես, 
թա գա վո րեց մյուս  Փարս մա նի որ դի (մյուս)  Բա կու րը10:

Բ յու զան դա կան կայս րութ յան կով կաս յան սահ ման նե րից դուրս գտնվող 
 Վիր քի հան դեպ տար վող քա ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար գի վե րա նա յու մը 
թույլ տվեց  Մո րի կին վրաց վեր նա խա վի ռազ մա կան ու ժե րը և հ յու սիս կով-
կաս յան զո րախմ բե րը լայ նո րեն ներգ րա վել ծանր ու դժվար ըն թա ցող պարս-
կա կան «Ք սա նամ յա պա տե րազ մում»: Ջ վան շեր Ջ վան շեր յա նը, օ րի նակ, գրում 
է, որ Գ վա րամ կու րա պա ղա տը հա մա ձայ նեց և  իր ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը 
բե րեց հա կաի րա նա կան կոա լի ցիա յի ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին՝ Հ յու-
սի սա յին ( Կով կա սի) զո րագն դե րի հետ միա սին ներ խու ժե լով ու ժա մա նա կա-
վո րա պես աս պա տա կե լով Ա դար բա դա գա նը (պահլ. Ādurbādagān)՝ Ատր պա-
տա կա նի մարզ պա նութ յու նը11:

 Մեծ  Հայ քում 591-ին  Կոս տանդ նու պոլ սի և  Տիզ բո նի միջև նոր սահ մա նա-
զատ մամբ Բ յու զան դիան, 645-ի Դ վի նի Դ ե կե ղե ցա ժո ղո վի հա վա նա կան մաս-
նակ ցի՝  Սե բէոս ե պիս կո պո սի վկա յութ յամբ, ստա ցավ ոչ միայն  Պար սից  Հայ քի 
( Հա յոց մարզ պա նութ յան (պահլ.՝ Arminān)) զգա լի տա րածք ներ Այ րա րա տում, 
Աղձ նի քում,  Տայ քում ու  Տու րու բե րա նում12:  Պար սից  Խոս րով Բ  Փար վեզ13 ար-
քան (590–628)  Մո րիկ կայս րին, պատ մի չի պնդմամբ, «ետ և զմեծ մասն Վ րաց 
աշ խար հին մին չև ցՏփ խիս քա ղաք»14: Վ րաց ( Վար ջան) մարզ պա նութ յան զգա-
լի հատ վա ծի զիջ ման օգ տին են ա նուղ ղա կիո րեն վկա յում նաև Ջ վան շեր 
Ջ վան շեր յա նի հետև յալ տո ղե րը՝ «… Մավ րի կիո սը հոգ տա րավ վրա ցի նե րի 
հան դեպ՝  Քաս րեի առջև՝ ա սե լով. «Այն պա հից երբ վրա ցի նե րը հրա ժար-
վե ցին կռա պաշ տութ յու նից, նրանք գտնվում էին հույ նե րի հպա տա կութ-
յան տակ:  Քա նի որ  Քարթ լին ձեր տի րա պե տութ յան ժա մա նակ ա վեր վեց, 
դուք այլևս ի րա վունք չու նեք նրա հան դեպ: Արդ, երբ ես և  դու Աստ ծո 
կա մոք գտնվում ենք փո խա դարձ սի րո մեջ, թող  Քարթ լին մնա ա զատ 
մե զա նից և  խա ղաղ. Ես դաշ նա կիցն եմ և  հո գա բար ձուն բո լոր վրա ցի-
նե րի և  բո լոր քրիս տոն յա նե րի»: Ա պա,  Պար սից ար քան են թարկ վեց կայս-
րին, իսկ վրա ցի նե րը ա զա տութ յուն ձեռք բե րե ցին»15:

Որ պես զի հնա րա վոր լի նի պար զել  Վիր քում «գա հե րեց իշ խան» ինս տի-
տու տի ձևա վոր ման և, հա մա պա տաս խա նա բար, Այսր կով կա սի և  Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հի հյու սի սար ևելյ ան կող մե րի քա ղա քա կան քար տե զին Բ յու զան-
դիա յի հո վա նու ներ քո ա ռա ջին ինք նա վար իշ խա նութ յան ծննդյան փաս տա-
ցի ժամ ե տը, հար կա վոր է ներ կա յաց նել Վ րաց կա թո ղի կոս նե րի կա ռա վար-
ման հա մա ժա մա նակյ ա ժա մա նա կագ րութ յու նը:  Հա մե նայն դեպս, հենց այս-
9 Տե՛ս Ջուանշերի, էջ 215:
10 Տե՛ս მოქცევაი ქართლისაი, «ქართლის ცხოვრება», 1-2, ს. ყაუხჩიშვილის გამოცემა (այսուհետև՝ Մոքցևայ 
Քարթլիսայ, իմա՛ «Քարթլիս Ցխովրեբա», 1-2, հրատ. Ս. Կաուխչիշվիլիի), Թբիլիսի, 1955–1959, հատ. Ա, էջ 
72–138: Հմմ. նաև «Վախթանգ Գորգասալի պատմություն»-ում այս արքաների, ավելի ճիշտ՝ մարզպանների, 
պրոսոպոգրաֆիկ տեղեկությունների հետ՝ Ջուանշերի, էջ 206–217:
11 Տե՛ս Ջուանշերի, էջ 219–220:
12 Նոր սահմանազատման վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Шагинян А. К., Армения и страны Южного 
Кавказа в условиях византийско-иранской и арабской власти, «Византийская библиотека. Исследования», 
СПб., 2011, с. 62–63, 66–68:
13 Պահլ.՝ Aparvēz, բառացի՝ «Հաղթող»:
14 Պատմութիւն Սեբէոսի, «Մատենագիրք Հայոց, հատ.  Դ (Է դար)», Անթիլիաս, 2005, էջ 486 (այսուհետև՝ 
Սեբէոս):
15 Ջուանշերի, էջ 221:
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պես են վար վում  Վիր քի վաղ միջ նա դա րի պատ միչ նե րը: Ա հա, հա մա ձայն 
«Վ րաց դարձ»-ի ա նա նուն հե ղի նա կի տե ղե կութ յուն նե րի՝  Գո ւա րամ Ա կու րա-
պա ղատն իշ խել է (Վ րաց)  Սա մոել Դ (582–591) և  Բարթ լո մե (591–595) կա թո-
ղի կոս նե րի օ րոք16: Իսկ ըստ Ջ վան շեր Ջ վան շեր յա նի և  Դա վի թի որ դի Սմ բա տի՝ 
նա սկսել է իր կա ռա վա րու մը դեռ Ս վի մոն (569–575) և  Սա մոել Գ (575–582) 
կա թո ղի կոս նե րի ժա մա նակ նե րում և  նոր միայն իշ խել  Սա մոել Դ-ի օ րոք17:

 Տե ղա կան աղբ յուր նե րում նմա նա տիպ տա րա ձայ նութ յուն նե րի առ կա յութ-
յու նը, ըստ մեզ, ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա ռով, որ ա ռա ջին վրաց հե ղի նա կը 
Գ վա րա մի իշ խա նութ յան սկիզբ է ըն դու նում վեր ջի նիս պաշ տո նա կան հաս-
տա տու մը  Մո րի կի կող մից 589-ի կե սին, մինչ դեռ մյուս եր կուսն իշ խա նութ-
յան սկիզբն են ըն դու նում նրա ընտ րութ յան պա հը է րիս թավն ե րի կող մից 
571-ին կամ 572-ին:  Բանն այն է, որ վրաց ժա մա նա կա կից պատ մագ րութ-
յան մեջ է րիս թավն ե րի ա ռա ջին ժո ղո վի գու մա րու մը վա ղուց է շաղ կապ վում 
571–572 թթ.  Սա սան յան նե րի կող մից հեր թա կան ան գամ կրո նա փո խութ յան 
պար տադր ման քա ղա քա կա նութ յան դեմ  Հա յոց մարզ պա նութ յու նում  Վար դան 
 Մա մի կոն յա նի գլխա վո րութ յամբ բռնկված ապս տամ բութ յան հետ, ո րին միա-
ցան նաև վրա ցի նե րը18, ին չի արդ յուն քում էլ քրիս տոն յա Բ յու զան դիան զրա-
դաշ տա կան Ի րա նին պա տե րազմ հայ տա րա րեց:  Հա վե լենք նաև, որ վրաց 
ա նա նուն ժա մա նա կագ րի հետև յալ խոս քե րը՝ «[Սկզ բում – Ա.  Շ.] Գ վա րա մին 
դրե ցին է րիս թավ, ա պա նոր՝ կու րա պա ղատ»19, ուղ ղա կիո րեն հաս տա տում 
են մեր տե սա կետն առ այն, որ Գ վա րա մի իշ խա նութ յան փաս տա ցի (իշ խա-
նա կան ժո ղո վի կող մից ընտր վե լու մի ջո ցով) ու ի րա վա կան (կայ սեր կող մից 
հաս տատ վե լու մի ջո ցով) ձևա կեր պում ե րը հար կա վոր է ի րա րից հստակ տա-
րան ջա տել, քան զի դրանք տար բեր ժա մա նակ նե րում են տե ղի ու նե ցել:

 Հե տաքրք րա կան է նշել նաև, որ Ա սո րի  Հա կո բիկյ ան ե կե ղե ցու Ե փե սոս 
քա ղա քի ե պիս կո պոս  Հով հա նի (մոտ. 507–586) «Ե կե ղե ցա կան  Պատ մու թիւ նում» 
« Պարս կա կան հա յե րի մա սին, ո րոնք հո ռոմ ե րին հանձն վե ցին» խո րագ րով 
Զ գրքի ԺԱ գլխում՝  Վար դա նի ( Մա մի կոն յա նի) գլխա վո րութ յամբ ապս տամ բած 
հա յե րին միա ցած հար ևան (վրաց) ազ գի ա ռաջ նորդ-իշ խա նի ա նունն էր 
 Գոր գո նիս20:  Դա, ան կաս կած, ի րա նա կան ծա գում ու նե ցող  Գուր գեն (պահլ. 
Gurgēn) հա տուկ ան վան ա սո րե րեն ա ղա վաղ ված տար բե րակն է, ին չը հաս-
տատ վում է նաև դրա մա գի տա կան տվյալ նե րով:  Հի մա հա վե լենք միայն, որ 
դեռ  Կի րիլ  Թու մա նովն էր ար դա րա ցիո րեն են թադ րում, որ  Գուր գե նը Գ վա րամ 
Ա-ի մի ջազ գա յին աս պա րե զում կի րառ վող գա հա կան ա նունն էր21, իսկ դա 
նույն պես փաս տում է, որ է րիսմ թա վար Գ վա րա մը՝ նախ կին  Սա սան յան 
 Պարս կաս տա նի հպա տա կը, հա մե մա տա բար ուշ հաս տատ վեց իր պաշ տո նում 
 Մո րիկ կայ սեր կող մից:

591-ին՝  Մեծ  Հայ քի և  հա րա կից կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նի երկ րորդ բա-
ժա նու մից հե տո, Բ յու զան դիան, մեր հաշ վար կով, տի րա ցավ Վ րաց ( Վար ջան) 

16 Տե՛ս მოქცევაი ქართლისაი, էջ 72–138:
17 Տե՛ս Ջուանշերի, էջ 221–222; Սումբաթ Դավիթիս-ձե, էջ 373–374:
18 Տե՛ս Бердзенишвили Н. А., Дондуа В. Д., Грузия в VI в., «Очерки Истории СССР, т. 2: Кризис 
рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР (III–IX вв.)», М., 1958, с. 261:
19 მოქცევაი ქართლისაი, էջ 72–138:
20 Տե՛ս Եփեսոսի Հովհան եպիսկոպոսի եկեղեցական պատմություն, «Օտար աղբյուրները Հայաստանի եւ 
հայերի մասին», հատ. 8, Ասորական աղբյուրներ, հատ. Ա, թարգ. Հ. Գ. Մելքոնյանի, Եր., 1976, էջ 430–431:
21 Տե՛ս Toumanoff C. L., Studies in Christian Caucasian History, Georgetown, 1963, p. 434:
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մարզ պա նութ յան գե րակ շիռ հատ վա ծին՝ 26.657 քառ. կմ  մա  կե  րե սով՝ նե-
րառ յալ Մծ խե թան22:  Մենք հա մա միտ չենք ա կա նա վոր քար տե զա  գիր 
 Բաբ   կեն  Հա րութ յուն յա նի այն կար ծի քին, թե Մծ խե թան մաց  Սա սան յան 
 Պարս  կաս տա նի կազ մում23:  Մենք նույ նիսկ հա մոզ ված ենք, որ դե պի հյու-
սիս-արև մուտք՝ ան տիկ շրջա նի  Վիր քի (հին հուն.՝ Ἰβηρία, լատ.՝ Hiberia) 
քա ղա քա մայր պետք է որ Տփ ղի սից տե ղա փոխ ված լի ներ  Մո րիկ կայ սեր նոր 
հպա տա կի՝ Գ վա րա մի իշ խա նա կան ա թո ռը:  Չէ՞ որ  Սե բէո սի մեջ բեր ված խոս-
քե րից հստակ եր ևում է, որ Բ յու զան դիա յի ի րա նա կան սահ մա նի վրա ցա կան 
հատ վա ծը 591-ին ձգվեց մինչև Տփ ղի սի ար վար ձան նե րը:  Մեր տե սա կե տի 
օգ տին է նաև Ջ վան շեր Ջ վան շեր յա նի հետև յալ գրա ռու մը. «…Գ վա րա մին 
կայս րը շնոր հեց կու րա պա ղա տի աս տի ճան և  ու ղար կեց Մծ խե թա»24: 
Մծ խե թա, և  ոչ թե Տփ ղիս, ո րը, ի տար բե րութ յուն ա ռա ջի նի, մաց  Սա սան յան 
Ի րա նի կազ մում: Ա վե լին, ինչ պես ցույց կտանք ստորև, Գ վա րա մին հա ջոր-
դող կա ռա վար չի՝ նրա որ դու վե րա բեր յալ նույն այս վրաց մա տե նա գի րը 
կգրի, թե նա «…իշ խում էր ամ բողջ  Քարթ լիում, և նս տեց Թ բի լի սիում»:

 Լիո վին տրա մա բա նա կան է են թադ րել նաև, որ Տփ ղի սում 591-ից հե տո 
պետք է որ պահ պան ված լի ներ մարզ պա նա կան վար չա կազ մի ղե կա վա րի 
նստա վայ րը:  Սա կայն մեր բո լոր ջան քե րը՝ « Քարթ լիս Ց խով րե բա»-ում գտնել 
 Վար ջա նի վեր ջին մարզ պան նե րի ա նուն ներն, ո րի տա րած քը 591-ից հե տո 
սահ մա նա փակ վեց 10.355 քառ. կմ  մա կե րե սով25, ի դերև ե լան:

Գ վա րամ Ա-ին հա ջոր դեց, ինչ պես որ վրաց մա տե նա գիր ներն են նշում, 
նրա որ դին՝ Ս տե փա նոս Ա  Մե ծը:  Միա ժա մա նակ «Վ րաց դարձ»-ի հե ղի նա-
կը, ա պա սրան հետ ևող  Դա վի թի որ դի Սմ բա տը գրում են, որ նա իշ խեց 
միայն մեզ ար դեն հայտ նի  Բարթ լո մե (591–595) կա թո ղի կո սի օ րոք26, իսկ 
ըստ Ջ վան շեր Ջ վան շեր յա նի՝ նա սկսում է իշ խել ար դեն հայտ նի  Սա մոել 
Դ-ի (582–591) օ րոք27:  Սա կայն, ինչ պես նույն այս հե ղի նակ նե րի գրած հա-
մա տեքս տե րից է հետ ևում, Ս տե փա նո սը գո յատ ևեց ոչ միայն  Մո րիկ կայ սեր 
ժա մա նա կաշր ջա նում, այլև նրան հա ջոր դող  Փո կա սի (602–610): Ա վե լին՝ 
603–628 թթ. այս պես կոչ ված «Ք սան հին գամ յա պա տե րազ մի» ըն թաց քում, 
երբ պար սից  Քաս րե Ամ բար վե ցը ( Խոս րով Բ  Փար վե զը) հույ նե րի դեմ փայ-
լուն հաղ թա նակ ներ գրան ցեց, գե րե լով ան գամ սուրբ քա ղաք Ե րու սա ղե մը, 
Ս տե փա նոսն այս ան գամ շտա պեց ճա նա չել նրա գե րիշ խա նութ յու նը:

Տվյ ալ պա րա գա յում է րիսմ թա վա րը հնա րա վոր գտավ իր իշ խա նութ յան 
ներ քո վե րա միա վո րե լու  Վիր քի և՛ բյու զան դա կան, և՛ պարս կա կան հատ-
ված նե րը:  Մեկ միաց յալ ինք նա վար կազ մա վո րու մը վե րա կանգ նեց 37.012 
քառ. կմ  տա րած քը և  իշ խա նա կան ա թո ռը Տփ ղիս քա ղա քում: Այս հաշ վով 

22 Տե՛ս Шагинян А. К., указ. соч., с. 67–68: Հարկ է նշել, որ Վրաց (Վարջան) մարզպանության ընդհանուր 
մակերեսը մինչև 591-ը, ակադեմիկոս Սուրեն Երեմյանի ճշգրտմամբ, կազմում էր 37.012 քառ. կմ՝ Երեմյան 
Ս. Տ., «Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ VII դարի հայկական քարտեզի վերակազմության 
ժամանակակից քարտեզագրման հիմքի վրա), Եր., 1963, հավելված Բ, էջ 116–120: 
23 Տե՛ս Հարությունյան  Բ. Հ., Հայաստանի պատմության Ատլաս (Ա. մաս), («Հայաստանը Բյուզանդական 
կայսրության ու Սասանյան Պարսկաստանի թուլացման շրջանում և արաբական արշավանքների 
նախօրյակին»), Եր., 2004, էջ 54–55: 
24 Ջուանշերի, էջ 218:
25 Նման մակերես մենք ստանում ենք՝ Վրաց (Վարջան) մարզպանության ընդհանուր մակերեսից (37.012 
քառ. կմ) հանելով Բյուզանդիային բաժին հասած 26.657 քառ. կմ-ը:
26 Տե՛ս მოქცევაი ქართლისაი, էջ 72–138; Սումբաթ Դավիթիս-ձե, էջ 375:
27 Տե՛ս Ջուանշերի, 222:
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էր Ջ վան շեր Ջ վան շեր յա նին գրում. «Իսկ Ս տե փա նո սը իշ խում էր ամ բողջ 
 Քարթ լիում, և նս տեց Թ բի լի սիում, և հ պա տակ վեց պար սիկ նե րին»28:

Ս տե փա նո սի կող մից  Վիր քի եր կու հատ ված նե րի վե րա միա վո րու մը  Խոս-
 րով  Փար վե զի գե րիշ խա նութ յան ներ քո կա րող էր տե ղի ու նե նալ 614-ի մա-
յի սի 20-ից հե տո, երբ պար սիկ նե րի կող մից գեր վեց Ե րու սա ղե մը: Այս պի սի 
թվագ րում է տրված մի վաղ բյու զան դա կան գրա կան հու շար ձա նում, ո րը 
պատ մագ րութ յան մեջ ա ռա վել հայտ նի է «Ե րու սա ղե մի գե րութ յու նը պար-
սիկ նե րի կող մից 614-ին» (Ἅλωσις τῆς ῾Ιερουσαλὴμ ὑπὸ τῶν Περσῶν τῷ 614) խո րագ-
րով29 և  պատ կա նում է դեպ քե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցի գրչին՝ ա րա բա կան 
ծա գու մով, սա կայն մրտված Ան տիո քոս Ստ րա տե գոս ա նու նով30:

Վ րաց է րիսմ թա վա րի քա ղա քա կան քայ լե րին ի պա տաս խան, ինչ պես որ 
վրաց մա տե նա գիր ներն են պնդում, նոր կայսր Է րակ լը, որ նույն ին քը 
 Հե րակլ Ա-ն  է, պարս կա կան ողջ ճա կա տով թուր քե րի, ա վե լի ճիշտ՝ թյուր-
քա խոս խա զար նե րի հետ հա կա հար ձակ ման ըն թաց քում կա տա րում է պատ-
ժիչ ար շա վանք դե պի  Վիրք ( Քարթ լի): Արդ յուն քում, Տփ ղի սի պա րիսպ նե րի 
տակ մար տի ժա մա նակ մա հա ցու հար ված է ստա նում նաև Ս տե փա նո սը31:

Է դա րի ա ռա ջին կե սին Ա նա նուն  Կա ղան կա տո ւա ցին՝ Ա ջափն յա Ա ղուան-
քից, իր հե ղի նա կած « Վի րոյ կա թո ղի կո սի  Պատ մու թիւնում» այս պատ ժիչ 
ար շա վան քը թվագ րում է  Խոս րով ( Փար վեզ) ար քա յից ար քա յի կա ռա վար ման 
ԼԸ տա րով32: Ս տաց վում է մոտ 627-ին, քան զի շահն շա հի գա հա կալ ման տա-
րե մուտն է փետր վա րի 15-ը33: Այն պես որ, ե թե մեր տրա մադ րութ յան տակ 
չու նենք Ս տե փա նո սի ընտ րութ յան և  հաս տատ ման ճշգրիտ տա րե թի վը, փո-
խա րենն ու նենք նրա մահ վան ստույգ ժա մա նա կը:

Իր ար տա քին քա ղա քա կան կողմ ո րո շու մը փո խե լու արդ յուն քում Ս տե-
փա նո սը ոչ միայն սե փա կան կյան քից զրկվեց, այլև շատ կար ևոր հնարա-
վո րութ յու նից՝ իշ խա նութ յու նը ժա ռան գա բար փո խան ցե լու որ դուն: Ջ վան շեր 
Ջ վան շեր յա նի տվյալ նե րով՝  Հե րակ լը (Է րակլ) նշա նա կեց կամ էլ հաս տա տեց 
 Վիր քի ( Քարթ լի) նոր է րիսմ թա վար՝ Ա դար նա սեին, նստա վայ րը՝ Տփ ղիս:  Նա 
Գ վա րա մի  Դա չի ա նու նով քե ռու սերն դից էր, ո րոնք  Կա խե թիի ժա ռան գա-
կան տի րա կալ ներն էին34: 

 Հե րակ լը, ի հար կե, պետք է որ հա մա ձայ ներ, որ պես զի վրաց է րիսմ թա-
վար նե րը նա խա պես ձևա կան ժո ղով գու մա րեին՝ ընտ րե լու Ա դար նա սե 
 Խոս րովյ ա նին և  ներ կա յաց նեին ի րեն հաս տատ ման հա մար, ինչ պես տե ղի 
ու նե ցավ ա ռա ջին գա հե րեց իշ խան Գ վա րա մի դեպ քում:  Սա կայն վրաց աղ-
28 Նույն տեղում, էջ 223:
29 Այս հուշարձանի ամբողջական խմբագրությունը մեզ է հասել միայն դասական վրացերեն թարգմա-
նությամբ՝ «წარტყუენვაო იერუსალემისაო» [C‘аrtquenvao Ierusalemisao], իսկ քաղվածքներն այնտեղից՝ 
արաբերեն թարգմանությամբ՝ «Հաղորդություն Երուսաղեմի ավերման վերաբերյալ» (خبر خراب بيت المقدس [Ḫаbаr 
ḫаrāb bayt al-Маqdis]):
30 Հեղինակի մի տվյալով՝ պարսիկները սկսեցին պաշարել Երուսաղեմը կայսր Հերակլ Ա-ի (610–641) 
կառավարման Դ տարում, ապրիլի 15-ին, իսկ գրավեցին այն պաշարման ԻԱ օրը: Ստացվում է 614-ի մայիսի 
5-ը (տե՛ս Антиох Стратиг, Пленение Иерусалима персами в 614 г. / Груз. текст исследовал, издал, перевел и 
арабск. извлечение приложил Н. Марр, СПб., 1909, с. 15–16 и 15; հմմ. նաև՝ Арабское извлечение из «Истории 
разрушения Иерусалима персами в 614 г.», Антиох Стратиг, с. 4): Մյուս տվյալով՝ որը տրված է հենց 
վերնագրում, սուրբ քաղաքի գրավումը պարսիկների կողմից տեղի ունեցավ մայիսի 20ին:
31 Տե՛ս მოქცევაი ქართლისაი, գլ. Ա., էջ 72–138; Ջուանշերի, էջ 222–224; Սումբաթ Դավիթիս-ձե, էջ 374–375:
32 Տե՛ս Անանուն Կաղանկատուացի, Վիրոյ կաթողիկոսի պատմութիւն, «Մատենագիրք Հայոց, հատ.  Դ (Է 
դար)», Անթիլիաս, 2005, էջ 387, 390:
33 Տե՛ս Higgins M.J., նշվ. աշխ., էջ 26–31:
34 Տե՛ս Ջուանշերի, էջ 225:
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բ յուր նե րում դրա վե րա բեր յալ ան գամ ակ նարկ չգտանք: Ա ղո ւան քից ևս  մեկ 
հա յազ գի ա նա նուն հե ղի նա կի «684 թո ւա կա նի պատ մու թիւն» պայ մա նա կան 
խո րագ րով եր կի վկա յութ յուն նե րից տե ղե կա նում ենք, թե «մե ծա պա տիւ 
այրն Ատր ներ սեհ՝ իշ խան [Վ րաց. – Ա. Շ.] աշ խար հին,... եր րեակ իշ խա-
նու թեան գա հե րի ցու թիւն ի Հ ռով մա յեց ւոց թա գա ւո րու թե նէն ու նէր»35: 
 Բայց թե ո րոնք էին կայ սեր կող մից շնորհ ված այդ ե րեք բարձ րաս տի ճան 
տիտ ղոս նե րը ա նա նուն մա տե նա գի րը, ցա վոք, չի ճշտում:

Տ րա մա բա նա կան է են թադ րել, որ 628 թ. մար տի 28-ի խա ղա ղութ յան 
պայ մա նագ րով36 Բ յու զան դիա յի և Ի րա նի միջև մինչ պա տե րազ մա կան սահ-
ման նե րի վե րա կանգ նու մից հե տո, ին չի մա սին է վկա յում  Սե բէո սը՝ գրե լով 
թե՝ «...սահ ման հաս տա տե ցաւ նոյն՝ որ առ  Խոս րո վաւ և  Մաւր կաւ հաս տա-
տեալ էր»37, Ա դար նա սեի նստա վայ րը պետք է որ Տփ ղի սից տե ղա փոխ ված 
լի ներ Մծ խե թա:  Բանն այն է, որ 591-ի հաշ տութ յամբ Տփ ղի սը մում էր ի րա-
նա կան Վ րաց ( Վար ջան) մարզ պա նութ յան սահ ման նե րում: Այդ պի սով՝  Վիր քի 
ինք նա վար իշ խա նութ յան տա րած քը դարձ յալ պետք է որ սահ մա նա փակ վեր 
Բ յու զան դա կան Ի բե րիա յի հատ վա ծով՝ կազ մե լով 26.657 քառ. կմ:

Ե րեք վրաց մա տե նա գիր նե րը միա ձայն պնդում են, թե Ա դար նա սեն իշ-
խել է Վ րաց ե րեք կա թո ղի կոս նե րի օ րոք: Դ րանք էին՝ Իոա նե Բ-ն (610–619), 
 Բա բի լան (619–629) և  Թա բո րին (629–634)38:  Սա կայն ե րեք ե կե ղե ցա պե տե րից 
ա ռա ջի նի օ րոք Ա դար նա սեն չէր կա րող իշ խել, քան զի նրան նա խոր դող 
Ս տե փա նոս Ա-ի իշ խա նա կան գա հը զբա ղեց ված էր, ինչ պես պար զե ցինք, 
մինչև իր մա հը՝ 627-ին:  Միա ժա մա նակ նշենք, որ ինչ պես ցույց կտանք 
ծա նո թագ րութ յուն նե րում, հղում կա տա րե լով «684 թո ւա կա նի պատ մու թեան» 
ա նա նուն հե ղի նա կին, Ատր ներ սե հը (Ա դար նա սեն) նույն կար գա վի ճա կում է 
մում առն վազն մինչև 636–637 թթ. ձմե ռը: 

Իշ խա նա կան գա հին նրան հա ջոր դեց որ դին՝ Ս տե փա նոս Բ-ն, ով, ըստ 
«Վ րաց դարձ»-ի, կա ռա վա րել է  Սա մոել Ե (634–640) և Եվն ո նի (640–649) 
կա թո ղի կոս նե րի օ րոք39:  Ցա վոք, Ջ վան շեր Ջ վան շեր յա նին չի ամրագրում 
վրաց ե կե ղե ցա պե տե րի կա ռա վար ման հա մա ժա մա նակյ ա ժա մա նա կագ-
րութ յու նը40:

 Կա թո ղի կոս նե րի հա մա ժա մա նակյ ա ժա մա նա կագ րութ յու նը չի ա ռա-
ջարկ վում մեզ նաև դա սա կան վրա ցե րե նով մյուս եր կու գրա վոր հու շար-
ձան նե րում, երբ դրանց հե ղի նակ նե րը շա րադ րում են Ս տե փա նոս Բ-ին հա-
ջոր դած է րիսմ թա վար նե րի մա սին:  Բա ցի այդ՝ նշված շա րադ րանք նե րում 
մենք հան դի պե ցինք շատ լուրջ տա րա ձայ նութ յուն նե րի է րիսմ թա վար նե րի 
հա ջոր դող ցու ցակ նե րում:  Հայտ նա բե րում ենք նաև հստակ բա ղար կութ-
յուն ներ և  մեծ թվով ժա մա նա կավ րե պութ յուն ներ: 

Օ րի նակ՝ «Վ րաց դարձ»-ում Ս տե փա նոս Բ-ի ան մի ջա կան հա ջոր դող նե րի 
շար քում թվարկ վում են Գ վա րամ Բ կու րա պա ղա տը, Գ վա րամ Գ Ե րի տա սար-

35 Անանուն, 684 թուականի պատմութիւն, «Մատենագիրք Հայոց, հատ.  Ե (Է դար)», Անթիլիաս, 2005, էջ 814:
36 Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճշգրիտ ամսաթիվը վերականգնվում է բյուզանդացի Թեո-
փանես Խոստովանողի (մոտ. 760–818) ժամանակագրության հիման վրա (տե՛ս Theophanis Chronographia, 
"Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae", ed. I. Classeni, Bonnae, 1839–1841, pars 1, p. 501–503):
37 Սեբէոս, էջ 525:
38 Տե՛ս მოქცევაი ქართლისაი, էջ 72–138; Ջուանշերի, էջ 227; Սումբաթ Դավիթիս-ձե, էջ 375:
39 Տե՛ս მოქცევაი ქართლისაი, էջ 72–138; հմմ. նաև Սումբաթ Դավիթիս-ձե, էջ 375:
40 Տե՛ս Ջուանշերի, էջ 228:
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դը, Ար շու շա կու րա պա ղա տը,  Վա րազ  Բա կուր ան տի պատ րի կը,  Ներ սեն, ա պա 
վեր ջի նիս բազ մա թիվ որ դի նե րը՝  Փի լի փեն, Ս տե փա նոս Գ-ն, Ա դար նա սե Բ-ն 
և ու րիշ ներ41:  Դա վի թի որ դի Սմ բատն այս ցու ցա կից բա ցա ռում է եր կու սին՝ 
Գ վա րամ Գ Ե րի տա սար դին և Ար շու շա կու րա պա ղա տին42: Ջ վան շեր Ջ վան-
շեր յա նը գրում է, որ Ս տե փա նոս Բ-ին հա ջոր դե ցին միա ժա մա նակ եր կու որ-
դի նե րը՝ Ար չիլն ու  Միհ րը43: Եղ բայր նե րից ա վա գը վրաց հայտ նի տի րա կալ 
իշ խան (հին վրաց. მთავარი [mt‘avari], բա ռա ցի՝ «գլխա վոր, ա վագ») Ար չիլն է, 
ով,  Նի կո ղա յոս Ա դոն ցի ճշգրտմամբ, նա հա տակ վել է նկա րագր վող դեպ քե րից 
ա վե լի քան մեկ դար անց՝ 786-ին44:

 Ցա վոք, այս ա մե նի պատ ճա ռով վրաց գա հե րեց իշ խան նե րի՝ է րիսմ թա-
վար նե րի կա ռա վար մա նը հա ջոր դող ժա մա նա կագ րութ յու նը չի կա րող են-
թարկ վել գի տա կան պատ մագ րութ յու նում վե րար տադ րութ յան՝ բա ցա ռութ-
յամբ ո րոշ դեպ քե րի:

 Սե բէոս ե պիս կո պո սի վկա յութ յամբ՝  Հա յոց գա հե րեց իշ խան, 652-ից ի վեր 
Ա րա բա կան խա լի ֆա յութ յան հպա տակ,  Թէո դո րոս Ռշ տու նու մահ վա նից ան-
մի ջա պես հե տո, ին չը մենք թվագ րում ենք 659-ով45, հա յոց իշ խան ներն ու 
զոր քը  Հա մա զասպ  Մա մի կո նեա նի (մոտ. 659–662) գլխա վո րութ յամբ «...հապ-
ճեպ եր թև ե կով հնա զան դե ցան ի ծա ռա յու թիւն թա գա ւո րին  Յու նաց, հան դերձ 
միա բա նու թեամբ իշ խա նացն և զաւ րացն Ա ղո ւա նից...»46:

Տվյ ալ հա մա տեքս տում չենք բա ցա ռում, որ  Հայ քի ու Ա ղո ւան քի օ րի նա կով 
կա րող էր շարժ վել նաև մեզ հե տաքրք րող  Վիր քը:  Կար ծում ենք դա էր պատ-
ճա ռը, որ «Վ րաց դարձ»-ի ա նա նուն հե ղի նա կի և ն րան հետ ևող Դավիթի 
որդի Սմբատի վկա յութ յամբ, ինչ պես որ ցույց տվե ցինք, Ս տե փա նոս Բ  Մե ծին 
հա ջոր դած է րիսմ թա վար Գ վա րամ Բ-ն բ յու զան դա կան «կու րա պա ղատ» բարձ-
րաս տի ճան տիտ ղո սով էր շնորհ ված ճիշտ այն պես, ինչ պես ժա մա նա կին 
Գ վա րամ Ա-ն : Գ վա րամ Բ-ն  պետք է որ իշ խեր Վ րաց կա թո ղի կոս  Թավ փե չագ 
Բ-ի օ րոք (649–664), քան զի նրան նա խոր դող Ս տե փա նոսն իշ խել էր  Սա մոել 
Ե (634–640) և Եվն ո նի (640–649 թթ.) ե կե ղե ցա պե տե րի ժա մա նա կաշր ջան-
նե րում: 

 Հա վե լենք, որ մեզ հայտ նի է Վ րաց ձ ևա վոր վող պե տա կա նութ յան ևս  մեկ 
կար ևո րա գույն հատ կա նիշ.  Վիր քի է րիսմ թա վար ներն ա ռա ջին ան գամ վրաց 
բազ մա դար յա պատ մութ յան ըն թաց քում սկսե ցին ար ծա թից թո ղար կել այս պես 
կոչ ված «վրաց-սա սան յան դրահ մա ներ»: Դ րա մա գետ նե րի տրա մադ րութ յան 
տակ են այդ պի սի ար ծա թե մե տա ղադ րամ ե րի շուրջ քա ռա սուն նմուշ ներ: 
Դ րանց վրա բա ցի զրա դաշ տա կան խորհր դա նի շե րից պատ կեր ված է քրիս-
տո նեա կան խաչ:  Կան նաև հիմ ա կա նում ա ռա ջին եր կու է րիսմ թա վար նե րի 
ա նուն նե րով հա պա վում եր, ո րոնք գրված են դա սա կան վրա ցե րեն ա սոմ-
թավ րու լի (ასომთავრული — բա ռա ցի՝ «մե ծա տա ռեր») կամ մրգվլո վա նի 
41 Տե՛ս მოქცევაი ქართლისაი, էջ 72–138:
42 Տե՛ս Սումբաթ Դավիթիս-ձե, էջ 376:
43 Տե՛ս Ջուանշերի, էջ 232: «Քարթլիս Ցխովրեբա»-ում Արչիլի նահատակության վերաբերյալ մի համառոտ 
երկ կա ընդգրկված, որը «Վրաց պատմահայր» Ղևոնդ Ռուիսեցու գրչին է վերագրվում՝ ლეონტი მროველი, 
წამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი, «ქართლის ცხოვრება», 1-2, ს. ყაუხჩიშვილის გამოცემა 
(Լեոնտի Մրովելի, Սուրբ և փառավորյալ նահատակ Արչիլի վկայաբանությունը, «Քարթլիս Ցխովրեբա», 
1-2, հրատ. Ս. Կաուխչիշվիլիի), Թբիլիսի, 1955–1959, հատ. Ա., էջ 245–248:
44 Տե՛ս Ադոնց Ն. Գ., Բագրատունեաց փառքը, «Պատմական ուսումասիրութիւններ», 1948, էջ 99:
45 Տե՛ս Шагинян А. К., նշվ. աշխ., էջ 132:
46 Սեբէոս, էջ 564:
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(მრგვლოვანი — բա ռա ցի՝ «կլոր») տա ռա տե սակ նե րով.  [GN],  [GRE] կամ 
 [GRG],  [SP‘NS] և  [STEP‘ANOS]47:
Վ րա ցե րեն հա պա վում ե րով նշված ա ռա ջին ե րեք դրամ ե րը տի պա-

բա նո րեն նման են սա սան յան  Հոր միզդ/Որ միզդ Դ շահն շա հի դրահ մա նե րին: 
Ա վե լին, ա ռա ջին հա պա վու մով մե տա ղադ րա մը հստակ թվագր վում է այս 
շահն շա հի գա հա կալ ման Է տա րով՝ 585/6 թ., ին չի պատ ճա ռով սրանք հար-
կա վոր է վե րագ րել վրաց ա ռա ջին գա հե րեց իշ խան Գ վա րամ Ա-ին: Իսկ ինչ 
վե րա բե րում է հա պա վում ե րի վեր ծան ման արդ յուն քում ստաց վող  Գուր գեն՝ 
ի րա նա կան ծա գու մով հա տուկ ան վա նը, ա պա դա, ինչ պես գի տենք, Գ վա-
րամ Ա-ի մի ջազ գա յին աս պա րե զում կի րառ վող գա հա կան ա նունն էր, քան-
զի վեր ջինս թե պետև ձևա կա նո րեն, սա կայն մինչև կայ սեր կող մից 589-ին 
հաս տատ վե լը մում էր  Սա սան յան Ի րա նի հպա տակ:

Վ րա ցե րեն հա ջորդ հա պա վու մով և  նույ նի ամ բող ջա կան ա նու նով 
դրամ ե րը ո՛չ միայն տի պա բա նո րեն են նման հա ջորդ շահն շահ  Խոս րով Բ 
 Փար վե զի դրահ մա նե րին. սրանց վրա հստակ եր ևում է Ս տե փա նոս ա նու-
նը: Այն պես որ սրանք վե րագր վում են Գ վա րա մի որ դուն և  իշ խա նա կան 
գա հին հա ջոր դած Ս տե փա նոս Ա  Մե ծին: Վ րաց մյուս է րիսմ թա վար նե րը դրա-
մա կան է մի սիա յով հա վա նա բար չեն զբաղ վել:  Հա մե նայն դեպս այդ պի սի 
տվյալ ներ հե տա զո տող նե րի տրա մադ րութ յան տակ չկան:

2. Ա ղո ւա նից ժա ռան գա կան իշ խա նութ յուն
Ե թե պար սիկ նե րի դեմ «Ք սա նամ յա պա տե րազ մի» ա վար տա կան փու լում 

բյու զան դա կան զեն քի տա րած հաղ թա նակ նե րը հնա րա վոր դարձ րին  Կոս-
տանդ նու պոլ սից կախ յալ Վ րաց ինք նա վար իշ խա նութ յան ծնուն դը, ա պա 
նույն զեն քի հա ջորդ «Ք սան հին գամ յա պա տե րազ մում» տա րած հաղ թա-
նա կի արդ յուն քում Ք րիս տոն յա Այսր կով կա սում պի տի ստեղծ վեր ևս  մեկ 
ինք նա վար իշ խա նութ յուն:  Սա կայն  Սա սան յան Ի րա նի հեր թա կան պար-
տութ յու նից և դ րան հա ջոր դող ներ քա ղա քա կան խոր ճգնա ժա մից (ո րի 
սկիզբ հան դի սա ցավ  Խոս րով Բ  Փար վե զի մա հա պա տի ժը 628-ի փետր վա-
րի 29-ին48) շտա պե ցին օ գուտ քա ղել հյու սիս կով կաս յան խա զար նե րը:

Ս րանք, Ա նա նուն  Կա ղան կա տո ւա ցու վկա յութ յամբ, ան մի ջա պես ան ցան 
 Կով կաս յան լեռ նե րը և ն վա ճե ցին  Վիրքն ու Ա ղո ւան քը49:  Սա կայն շահն շահ 
Ար տա շիր Գ-ի (628–629) կա ռա վար ման ար դեն Բ տա րում, ո րի սկիզբ է 
հան դի սա նում, ըստ Ան տիո քոս Ստ րա տե գո սի, 629-ի սեպ տեմ բե րը50, ստիպ-

47 Մանրամասն տե՛ս Капанадзе Д. Г., Грузинская нумизматика. М., 1955, с. 46–48; Акопян А. В., Новое в 
грузино-сасанидской нумизматике: второй известный тип монет Гургена  I, «Нумизматика и эпиграфика», 
2011, вып. 18, с. 187–190:
48 Շահնշահի մահապատժի հստակ ամսաթիվը հաղորդում է ատ-Տաբարիի Հիշամ իբն Մուհամմադ 
անունով հեղինակավոր իրազեկողը՝ նրա թագադրումից ԼԸ. տարի և ԺԵ. օր անց (տե՛ս at-Tabari, ser. I, 
p. 1045): Սասանյան Իրանում շահնշահական իշխանության ճգնաժամի վերաբերյալ տե՛ս Howard-Johnston 
J.D., ḴOSROW II, the last great king of the Sasanian dynasty (590 –628), «Encyclopædia Iranica Online» / http://www.
iranicaonline.org/articles/khosrow-ii (մուտք՝ 11.01.2019):
49 Տե՛ս Անանուն Կաղանկատուացի, էջ 398–401: Այս դեպքերի համատեքստում հիշատակվում է Աղուանից 
կամ Առանի (պահլ. Ārān) մարզպանության վերջին կառավարչը: Դա Սեմավշնասպն էր (պահլ. Sem 
Gušnasp), ով փախավ «ի կողմանս Պարսից»՝ ամենայն հավանականությամբ Տիզբոն (տե՛ս նույն տեղում, 
էջ 401):
50 Տե՛ս Антиох Стратиг, էջ 65 և 64:
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ված էին այս տե ղից հե ռա նալ51:  Միև նույն ժա մա նակ, «684 թո ւա կա նի պատ-
մու թեան» տվյալ նե րով՝ Ա ղո ւան քում հիմ ադր վում է գա հե րեց իշ խա նի ինս-
տի տու տը. Ա ղո ւա նից ա ռա ջին իշ խան է դառ նում  Վա րազ Գ րի գո րը՝ Ար տա-
շի րի սերն դից52, այլ կերպ ա սած՝  Սա սան յան ար քա յա տոհ մից:

Ըստ  Պարթևս տա նի  Միհ րան յան ազն վա կան տան ծա գում ա բա նութ յան, 
ո րը մեզ է ներ կա յաց նում Ժ դա րա վեր ջում « Պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից աշ խար-
հի» ե ռա հա տոր եր կը շա րադ րած հայ մա տե նա գիր  Մով սէս  Դաս խու  րան ցին53, 
 Վա րազ Գ րի գո րը  Վար դի (պահլ. Wārd)54 որ դին էր:  Վեր ջի նիս ա նու նով էլ 
հե ղի նա կա վոր մա տե նա գիրն ա վար տում է Ա ղո ւան քում (Ա ռան) կա ռա վա րած 
պար սից ծա գու մով ժա ռան գա կան մարզ պան նե րի ցան կը՝ ներ կա յաց նե լով 
այն ըն թեր ցո ղին և՛ Բ գրքի իր հե ղի նա կած ԺԷ գլխում (« Վասն  Միհ րա կան 
տոհ մին լի նել ի  Սա սա նեան  Խոս րո վու ցե ղէն և լի նել նա խա գահ Ա ղո ւա նից 
տանս»), և՛ իր հե ղի նա կած Գ գրքի ԻԳ գլխում («Կրկն բա նու թիւն ազ գա շար 
ա նո ւանց հա մա ռաւ տա բար»)55: Ի դեպ՝ Ա ռան մարզ պա նութ յու նը  Պար տավ 
կենտ րո նով սա սան յան վար չա կազ մը վերջ նա կա նա պես ձևա վո րել էր 510-
ին (կամ 523-ին56)՝ վե րաց ված Ա ղո ւան քի թա գա վո րութ յան տա րած քից, ո րի 
կազ մում էին 428-ից հե տո ընդգրկ ված  Մեծ  Հայ քի Ար ցախ և Ու տիք աշ-
խարհ նե րը:

 Մեր կար ծի քով՝  Վա րազ Գ րի գո րի գա հե րեց իշ խա նի պաշ տոնն ի րա վա-
կան ձևա կեր պում ստա ցավ բյու զան դա կան կայ սեր կող մից, ինչ պես որ դա 
տե ղի ու նե ցավ 589-ին հա րա կից  Վիր քի պա րա գա յում: Դ րա օգ տին են 
ա նուղ ղա կիո րեն վկա յում վրա ցա կան աղբ յուր նե րը. խա զար նե րի կող մից 
628-ին Ա ղո ւան քի հետ մեկ տեղ  Վիր քի վե րո հիշ յալ նվա ճու մից հե տո « Քարթ-
 լիս Ց խով րե բա»-ի մի շարք եր կե րում հան դի պում ենք  Հե րակլ (Է րակլ) կայս-
րին (Ուտ յաց աշ խար հի)  Գարդ ման ( Գար դա բա նի) բեր դում՝  Վա րազ Գ րի-

51 Տե՛ս Անանուն Կաղանկատուացի, էջ 410–414: Շտապ հեռանալու պատճառ հանդիսացավ 603-ին 
Արևմտա-Թյուրքական խաքանությունում սկիզբ առած քաղաքացիական պատերազմը, որի արդյունքում 
վերջինիս եվրոպական ու հյուսիսկովկասյան տիրույթներում սկսվեց ձևավորվել նոր և լիովին ինքնուրույն 
Խազարական խաքանությունը: Մանրամասն տե՛ս Артамонов М. И., История хазар, под ред. Л. Гумилева, 
Л., 1962, էջ 170–180; Новосельцев А. П., Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и 
Кавказа, М., 1990, էջ 85–92:

52 Տե՛ս Անանուն, 684 թուականի պատմութիւն, էջ 809:
53 Մինչև վերջերս հայագիտությունում ընդունված էր գրել, թե Մովսէս Դասխուրանցին հեղինակել է այս 
գրական հուշարձանի միայն ավարտական Գ գիրքը, իսկ առաջին երկու գրքերը Է դարի երկրորդ կեսին 
հեղինակել է ծնունդով Աջափնյա Աղուանքից ոմ Մովսէս Կաղանկատուացի: Սակայն ժամանակակից 
գիտական տեսակետի համաձայն՝ «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի» երկն ամբողջապես է պատկանում 
Մովսէս Դասխուրանցու գրչին, միայն թե վերջինս, Զ–Է դարերի պատմությունը շարադրելիս, այլ համառոտ 
երկերի հետ մեկտեղ բառացի արտագրել է պատմագրական ժանրի երեք համեմատաբար ընդարձակ 
ստեղծագործություններ, որոնց հեղինակները նշված դարերում ապրած համերկրացիներ էին: Այսօր առաջին 
բանաքաղված երկը պայմանականորեն կոչում են «Կեանք և վարք Վաչագանայ արքայի» (տե՛ս Յակոբեան 
Ա. Հ., Անանուն, Կեանք և վարք Վաչագանայ արքայի, «Մատենագիրք Հայոց, հատ. Գ (Զ դար)», Անթիլիաս, 
2004, էջ 51–55), երկրորդը՝ «Վիրոյ կաթողիկոսի Պատմութիւն»՝ վերագրելով այն Է դարի Աջափնյա Աղուանքի 
Կաղանկատույք գյուղից ոմ հեղինակի գրչին (տե՛ս Յակոբեան Ա. Հ., Անանուն Կաղանկատուացին և իր 
երկը, «Մատենագիրք Հայոց, հատ. Դ (Է դար)», Անթիլիաս, 2005, էջ 371–373), վերջապես, երրորդ երկը, 
ինչպես մի քանի անգամ հիշատակեցինք՝ «684 թուականի պատմութիւն» (տե՛ս Յակոբեան Ա. Հ., Անանուն և 
684 թուականի պատմութիւնը, «Մատենագիրք Հայոց, հատ.  Ե (Է դար)», Անթիլիաս, 2005, էջ 795–798):
54 Տե՛ս Մովսէսի Կաղանկատուացւոյ Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, «Մատենագիրք Հայոց, հատ.  
ԺԵ (Ժ դար)», Անթիլիաս, 2012, էջ 224–226, 417 (այսուհետև՝ Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի): 
55 Աղուանքում Միհրանյանների ժառանգական կառավարմանն է ժամանակին անդրադարձել հայտնի 
աղուանագետ Հ. Ս. Սվյազյանը (տե՛ս Հ. Ս. Սվազյան, Աղվանքը և Միհրանյան տոհմը, «Լրաբեր» հաս. 
գիտ., 1980, N 9, էջ 91–101):
56 Տե՛ս Յակոբեան Ա., Աղուանքում Արշակունեաց թագավորութեան անկման ժամանակի մասին «Մերձավոր 
և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», Եր., 2007, հատ. XXVI, էջ 72–88:
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գո րի ( Վա րազ-Գ րի գո լի) իշ խա նա կան նստա վայ րում57:
Այդ պատ ճա ռով նա պետք է, ինչ պես  Մով սէս  Դաս խու րան ցին է գրում, 

մրտվեր Ա ղո ւա նից  Վի րոյ կա թո ղի կո սի (595–629) ձե ռամբ58: Ըստ  Դա վի թի 
որ դի Սմ բա տի՝  Վա րազ Գ րի գո րը ( Վա րազ-Գ րի գո լի) մրտութ յուն է ստա նում 
 Գարդ ման ( Գար դա բա նի) ժա մա նած  Հե րակ լի (Է րակլ) ձե ռամբ59:  Հա մե նայն 
դեպս, դա հա վա սա րա զոր էր  Միհ րան յան նե րի զրա դաշ տա կան տոհ մում 
քրիս տո նեութ յու նը որ պես ինք նիշ խան կրոն հռչա կե լուն:  Միա ժա մա նակ ան-
կա րե լի է լիո վին բա ցա ռել և  այն, որ Ա ղո ւա նից ա ռա ջին գա հե րեց իշ խա նին 
 Հե րակ լի կող մից 629-ի վեր ջում շնորհ վել է բյու զան դա կան ար քու նի քի մի 
որ ևէ բարձ րաս տի ճան տիտ ղոս, թեև դրա վե րա բեր յալ մեզ հա սած սկզբնաղ-
բ յուր նե րը լռում են:

 Մենք բո լոր հիմ քերն ու նենք պնդե լու, թե Ա ղո ւա նից իշ խա նութ յան տա րած-
քը լիո վին հա մա պա տաս խա նում էր նախ կին Ա ռա նի մարզ պա նութ յան տա-
րած քին՝ կազ մե լով 72.204 քառ. կմ60: Ա ռա նի վեր ջին մարզ պան  Սե մավշ նաս պի՝ 
 Տիզ բոն փախ չե լուց հե տո, ին չի մա սին գրել ենք ծա նո թագ րութ յուն նե րում, 
 Վա րազ Գ րի գո րը կա րող էր իշ խա նա կան նստա վայ րը  Գարդ ման բեր դից քա-
ղա քա մայր  Պար տավ տե ղա փո խած լի ներ:

 Կար ծում ենք նաև, որ ի տար բե րութ յուն  Վիր քի՝ Ա ղո ւա նից վե րածն ված 
պե տա կա նութ յան վաղ շրջա նում հիմ ադր վեց քա ղա քա կան ինք նա վա րութ-
յան ևս  մեկ կար ևո րա գույն ինս տի տուտ՝ սպա րա պե տի (պահլ. spāhbed), այ-
սինքն՝ ռազ մա կան վար չա կազ մի ղե կա վա րի հաս տա տութ յու նը61: «684 թուա-
կա նի պատ մու թիւ նը» հա ղոր դում է, որ  Վա րազ Գ րի գո րը ներ կա յաց րեց  Պար-
սից վեր ջին ար քա  Հազ կեր տին ( Յազ դե գերդ Գ, 632/3–651) իր որ դի  Ջև ան շէ-
րին, ում նա հաս տա տեց սպա րա պե տի պաշ տո նում62:

 Վա րազ Գ րի գո րի դի մու մը շահն շա հին վկա յում է այն մա սին, որ Ա ղուա-
նից իշ խա նը հասց րել էր կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում իր բյու զան դա ցի 
սյու զե րե նին փո խա րի նել սա սան յա նով:  Դա շատ տրա մա բա նա կան քայլ 
էր, ե թե հաշ վի առ նենք Ա ղո ւա նից աշ խար հի աշ խար հագ րա կան հե ռա վո-
րութ յու նը  Կոս տանդ նու պոլ սից և, դարձ յալ, ի տար բե րութ յուն  Վիր քից, Բ յու-
զան դա կան կայս րութ յան հետ նրա սահ մա նի իս պառ բա ցա կա յութ յու նը: 
Ա հա թե ին չու  Ջև ան շէ րը զրա դաշ տա կան պար սիկ նե րի և  մահ մե դա կան 
ա րաբ նե րի միջև տե ղի ու նե ցած  Կա դի սիա յի գլխա վոր ճա կա տա մար տում, 
որ տեղ Ի րա նի ու  Սա սան յան ար քա յա տոհ մի ճա կա տա գիրն էր վճռվում63, 
իր ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը բե րեց  Տիզ բո նի կող մից: 

Է դա րի երկ րորդ կե սի Ա ջափն յա Ա ղո ւան քից մեր հե ղի նա կա վոր ա նա-
նուն հե ղի նա կը նշում է այն ռազ մա կան ու ժը, ո րը թույլ չտվեց հա գա րա-

57 Տե՛ս მოქცევაი ქართლისაი, էջ 72–138; Ջուանշերի, էջ 225; Սումբաթ Դավիթիս-ձե, էջ 375:
58 Տե՛ս Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, էջ 226: 
59 Տե՛ս Սումբաթ Դավիթիս-ձե, էջ 375: 
60 Առանի մարզպանության մակերեսը նույնպես վերականգնել է Սուրեն Երեմյանը (տե՛ս Երեմյան Ս. Տ., 
նշվ. աշխ., էջ 116–120):
61 Վրաց իշխանությունում այդ ռազմական վարչակազմի կառավարումը մտնում էր էրիսմթավարների 
լիազորությունների մեջ: Չէ՞ որ Գվարամ Ա-ն անձամբ ղեկավարեց 589-ին Ատրպատական ներխուժած 
վրաց և հյուսիսկովկասյան ռազմական ուժերը: 
62 Տե՛ս Անանուն, 684 թուականի պատմութիւն, էջ 810:
63 Դրա մասին մանրամասն տե՛ս Աստարճեան Գ., Ընդարձակ, ընդհանուր արաբական պատմութիւն (2500 
Ն.Ք.-1918), Պէյրութ, 1961, էջ 135–140; Lewental D.G., QĀDESIYA, BATTLE OF, «Encyclopædia Iranica Online» / 
http://www.iranicaonline.org/articles/qadesiya-battle (մուտք՝ 11.01.2019):
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ցի նե րին (ա րաբ նե րին) այդ ճա կա տա մար տում դյու րին հաղ թա նակ տա նել. 
դա նրանց ա խո յան պարս կա կան բա նա կի շար քե րում  Ջև ան շէ րի՝ ա րիու-
թյուն ցու ցա բե րած զո րա խումբն էր 64:  Հենց դրա նով է պատ մի չը բա ցատ-
րում այն փաս տը, որ ճա կա տա մար տից հե տո  Հազ կեր տը ( Յազ դե գերդ) 
«ըստ զաւ րա վա րաց կար գի տայր նմա նշա նակս և փողս ազ դե ցու թեան՝ 
եր կու նի զակս ոս կիս և եր կուս վա հանս ոս կե քան դակս, զոր միշտ ա ռա ջի 
շրջե ցու ցա նէին և նա խա մե ծար քան զա մե նե սեան առ նէին, ընդ մէջ ա ծեալ 
գաւ տի ոս կի՝ ըն դե լու զեալ մար գար տով, և սու սեր ոս կեստ րեայն, ա պա-
րանջս բազ կացն և պսակ ցան կա լի ի գլուխ նո րա: Ե տուն նմա և զան գա-
պանս մար գար տով և գու մար տակ նոյն գու նակ:  Շուրջ զպա րա նո ցաւն ա գու-
ցին նմա արջ մա թորս տորս չո րիւք դրաւ շա կաւք և դրաստս սնդս  մե  տաք-
սա ռէջս և ոս կե թե զան փա րո ւա զով»65:

Եւ այս պես Ջև ան շէ րը ստա ցավ  Տիզ բո նից իշ խա նութ յան ճոխ ու թան-
կար ժեք պատ վան շան ներ:  Դա տե ղի ու նե ցավ  Կա դի սիա յի ճա կա տա մար-
տից հե տո, որն ի րաք ցի պատ միչ  Խա լի ֆա իբն  Խայ յա տի (776/7–854)՝ Ա բու 
ալ- Հա սան ա նու նով հե ղի նա կա վոր ի րա զե կո ղը թվագ րում է  Հիջ րա յի 15 
թվա կա նի  Շավ վալ ամս վա ա վար տին եր կու օր մա ցած, այ սինքն՝ 27-ին 
(=636-ի դեկ տեմ բե րի 2-ին)66:  Սա կայն «684 թո ւա կա նի պատ մու թեան» հե ղի-
նա կի տվյալ նե րով՝ ճա կա տա մար տը տե ղի ու նե ցավ  Հա յոց  Մե հե կան ամ-
սում, իսկ ա վե լի հստակ՝  Սուրբ Ծննդ յան օ րը67: Ս տաց վում է՝ 637-ի հուն վա-
րի 6-ին: Իր հա ջոր դող շա րադ րան քում հա յազ գի ա նա նուն մա տե նա գի րը 
 Ջև ան շէ րի պաշ տո նը կո չում է և՛ իշ խա նա կան, և՛ սպա րա պե տա կան, ու րեմ 
նա ե կավ փո խա րի նե լու իր հո րը՝  Վա րազ Գ րի գո րին, իշ խա նա կան գա հին: 
 Մինչ դեռ Հ. Ս. Ս վազյ ա նը գտնում էր, որ  Ջո ւան շի րը ( Ջև ան շէր) 637-ին նշա-
նակ վել էր միայն Ա ղո ւա նից սպա րաա պետ, իսկ իշ խա նա կան ա թո ռը հո րից 
ժա ռան գե լու էր 642-ին68՝  Նե հա վեն դի ճա կա տա մար տում ա րաբ նե րի կող մից 
պար սիկ նե րին հասց ված հեր թա կան պար տութ յու նից հե տո69: 

Ինչ ևէ,  Ջև ան շէ րը մաց  Պար սից ար քա յից ար քա յի հպա տակ մինչև  Սա-
սան յան Ի րանն ամ բող ջո վին նվաճ վեց մահ մե դա կան ա րաբ նե րի կող մից 650-
ա կան թվա կան նե րին: «684 թո ւա կա նի պատ մու թիւնը» ա ռան ձին գլուխ ու նի՝ 
թվով Ի և « Թուղթ  Ջև ան շէ րի առ թա գա ւորն  Յու նաց  Կոս տան դին» խո րագ րով, 
ո րում ըն թեր ցում ենք, թե ինչ պես այս նոր թա գադր ված  Կոս տանդ Բ կայս րը 
(641–668) ի պա տաս խան Ա ղո ւա նից իշ խա նի թղթին «...իս կոյն հրա մա յէր գրել 
եր դումս և ու նել հա մա միտ խա ղա ղու թիւն: Եւ պար գևս մե ծա մեծս շնոր հէր 
և գա հոյս ար ծա թիս քան դա կա կերտ թի կամբք ոս կե զաւծ, և հան դերձ ոս կե-
մա նեալս և զիւ րոյ ան ձինն մար գար տա յեռն պա տե նիւք սու սեր: Եւ առ նէ զնա 
64 Անանուն մատենագիրը վկայում է նաև այն մասին, որ Վիրքում շարունակում էր իշխել վերոհիշյալ 
Ատրներսեհը (Ադարնասեն), ով ժամանեց Աղուանք՝ այցելելու ճակատամարտում վիրավորված Ջևանշէրին 
(տե՛ս Անանուն, 684 թուականի պատմութիւն, էջ 814–815):
65 Նույն տեղում, էջ 811–812:
66 Տե՛ս  / تاريخ خليفة بن خّياط، حّققه وقّدم له اكرم ضياء العمرى، ألّنجف، ٦٨٣١– ٧٨٣١ه (The History of Khalifah ibn Khayyat, ed. by 
Akram Diya’ al-Umari, Nagav, 1386–1387 A.H. / 1967 A. D.), էջ 102:
67 Տե՛ս Անանուն, 684 թուականի պատմութիւն, էջ 811:
68 Տե՛ս Սվազյան Հ. Ս., Աղվանից իշխաններ Ջուանշիրի և Վարազ-Տրդատի իշխանության տարեթվերի 
հարցի շուրջը, «Լրաբեր» հաս. գիտ., 1978, N 11, էջ 108–110: Հմմ. նաև ադրբեջանցի աղուանագետի կարծիքի 
հետ՝ Мамедова  Ф. Дж., Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н. э.–VIII 
в. н. э.). Баку, 1986, էջ 206:
69 Դրա մասին մանրամասն տե՛ս Աստարճեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 135–140; Morony M.G., ARAB ii. Arab 
conquest of Iran, «Encyclopædia Iranica», 1986, vol. II, fasc. 2, p. 203–210:
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պռո տոն պատ րիկ և տայր բե րել պատր կու թեան և հի պա տու թեան և ա պու-
հիւ պա քո սու թեան և ստրա տե լա տու թեան և ե լիս տու թեան հա զար եր կե րիւր 
ա րանց պա տիւ, զի ո րում ինքն կա մես ցի՝ շնոր հես ցէ և նա զայն»70: 

 Մեր հա մոզ մամբ՝ Ջ վան շէ րի վե րո հիշ յալ թուղ թը  Կոս տանդ նու պո լիս կայս-
րին է ու ղարկ վել, երբ հա յոց իշ խան ներն ու զոր քը 659-ին  Թէո դո րոս Ռշ տու-
նու մա հից հե տո  Հա մա զասպ  Մա մի կո նեա նի գլխա վո րութ յամբ, ինչ պես որ 
նա խորդ են թա բաժ նում  Սե բէո սի խոս քե րը մեջ բե րե ցինք՝ «...հապ ճեպ եր թև ե-
կով հնա զան դե ցան ի ծա ռա յու թիւն թա գա ւո րին  Յու նաց, հան դերձ միա բա-
նու թեամբ իշ խա նացն և զաւ րացն Ա ղո ւա նից...»:  Մա նա վանդ որ «684 թո ւա-
կա նի պատ մու թեա նը» հա ջոր դող ԻԲ գլու խը՝ « Կայ սերն  Յու նաց գալ ի  Պարսս 
ի կո չել զ Ջև ան շէր» խո րագ րով, սկսվում է «յինն և ի տաս նե րոր դի ա մի թա-
գա ւո րու թեանն իւ րոյ  Կոս տան տիա նոս՝ թոռն  Հայ րակ ղի» թվագ րութ յամբ71, 
ո րը հա մա պա տաս խա նում է 659/60-ին: 

Վեր ջում հա վե լենք, որ մեր տրա մադ րութ յան տակ չու նենք նյու թեր Ա ղո-
ւա նից իշ խան նե րի կող մից մե տա ղադ րամ հա տե լու վե րա բեր յալ, ինչ պես 
որ դա տե ղի ու նե ցավ հար ևան  Վիր քում, ինչն ան կաս կած ինք նիշ խա նութ-
յան կար ևո րա գույն դրսևո րում ե րից էր:  Սա կայն սա սան յան դրամ ե րի թո-
ղար կու մը, որն ի րա կա նաց նում էին Ա ռա նի մարզ պան նե րը  Պար տա վի 
գլխա վոր դրա մա հա տա րա նում, ժա մա նա կա կից դրա մա գետ նե րի կար ծի քով 
և  ոչ միայն նրանց, շա րու նակ վեց նաև Ա ղո ւան քում  Տիզ բո նի վար չա կազ մի 
վե րա ցու մից հե տո72:

Ամ փո փում
Ակն հայտ է, որ բյու զան դա կան իշ խա նութ յուն նե րը  Տիզ բո նին նախ կի նում 

պատ կա նող քրիս տոն յա մարզ պա նութ յուն նե րում ( Վիր քում և Ա ղո ւան քում) 
ձևա վոր ված «գա հե րեց իշ խան» ազ գա յին ինք նա վա րութ յան ինս տի տուտ-
նե րը, ո րոնց ի րենք 589-ին և 629-ին, հա մա պա տաս խա նա բար, ի րա վա կան 
ձևա կեր պում տվե ցին, դի տար կում էին իբրև ի րենց կայս րութ յան վար չա-
կան կա ռա վար ման ընդ հա նուր հա մա կար գի յու րա հա տուկ մի կա ռուց վածք: 
Դ րա օգ տին են հստա կո րեն խո սում և՛ այն բո լոր բարձ րաս տի ճան տիտ-
ղոս նե րը բյու զան դա կան հիե րար խիա յում, ո րոնք կայս րե րի կող մից շռայ-
լո րեն շնորհ վում էին այդ ազ գա յին ինս տի տուտ նե րի հիմ ա դիր նե րին, և՛ 
 Կոս տանդ նու պոլ սից նրանց ու ղարկ վող իշ խա նա կան ճոխ ու թան կար ժեք 
պատ վան շան նե րը:  Հետ ևա բար, Վ րաց և Ա ղո ւա նից ժա ռան գա կան գա հե րեց 
իշ խան նե րը  Կոս տանդ նու պոլ սում բա ցա ռա պես դի տարկ վում էին որ պես 
բյու զան դա կան վար չա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ նշա նակ ված Ք րիս տո-
ն յա աշ խար հի հյու սի սար ևելյ ան՝ Այս րով կաս յան ա ռաջ նագ ծում:  Միև նույն 
ժա մա նակ, նման փաս տը բա ցար ձա կա պես չէր խան գա րում ժա ռան գա կան 
այս եր կու իշ խա նա կան տոհ մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝  Վիր քում՝  Խոս րով-
յան նե րին, իսկ Ա ղո ւան քում՝  Միհ րան յան նե րին, մի ջազ գա յին աս պա րե զում 

70 Անանուն, 684 թուականի պատմութիւն, էջ 817–818:
71 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 819: Հմմ. Акопян А., О хронологии последних событий в «Истории 684 года», 
«Кавказ и Византия», 1988, вып. 6, էջ 24-36:
72 Տե՛ս Пахомов Е. А., О сасанидских монетных кладах, «Дневник Академии наук Азербайджанской ССР», 1945, 
т. 1, էձ 44–46, Хуршудян Э. Ш., Армения и сасанидский Иран (историко-культурологическое исследование), 
Алматы, 2003, էջ 176–193:
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վա րել լիո վին ինք նու րույն և  հա վա սա րակշռ ված քա ղա քա կա նութ յուն:
Ս տե փա նոս Ա  Մե ծը, ով դեռ 591-ի վեր ջին էր հաս տատ վել կայ սր  Մո րի կի 

կող մից որ պես Բ յու զան դա կան Ի բե րիա յի կա ռա վա րիչ, 603-ից մինչև 628 
թ. շա րու նակ վող «Ք սան հին գամ յա պա տե րազ մի» ա ռա ջին տա րի նե րին, երբ 
 Խոս րով Բ  Փար վեզ  Պար սից ար քա յից ար քան հաղ թա նակ ներ էր տա նում 
հույ նե րի հան դեպ, 614-ին շտա պեց իր բյու զան դա ցի սյու զե րե նին՝ ի դեմս 
 Հե րակլ կայ սեր, փո խա րի նել սա սան յան շահն շա հով: Այս պի սի «դա վա ճա-
նութ յու նը» թույլ տվեց Ս տե փա նո սին վե րա միա վո րել  Վիր քի բյու զան դա կան 
և  ի րա նա կան հատ ված նե րը մեկ ընդ հա նուր իշ խա նութ յան սահ ման նե րի 
ներ քո՝ Տփ ղիս կենտ րո նով: Դ րա դի մաց սա կայն նա շատ թանկ վճա րեց՝ 
627-ին ընկ նե լով բյու զան դա կան պատ ժիչ բա նա կի դեմ մար տե րում և զրկ-
վե լով կայ սեր կող մից իր իշ խա նութ յու նը ժա ռան գա բար որ դուն փո խան-
ցե լու հնա րա վո րութ յու նից:

Բ յու զան դա կան հպա տա կութ յու նը  Վիր քում վեր ջին ան գամ վե րա հաս-
տատ վեց Գ վա րամ Բ-ի օ րոք միայն՝ 659-ից հե տո: Վ րաց այս է րիսմ թա վա-
րը, ինչ պես որ ժա մա նա կին ինք նա վար իշ խա նութ յան հիմ ա դիր Գ վա րամ 
Ա-ն, բյու զան դա կան բարձ րաս տի ճան «կու րա պա ղատ» տիտ ղո սին ար ժա-
նա ցավ:

 Վա րազ Գ րի գո րը, ով 629-ի վեր ջում  Հե րակլ Ա-ի կող մից հաս տատ վեց 
Ա ղո ւա նից գա հե րեց իշ խա նի պաշ տո նում, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ 
ար ժա նա նա լով նաև բյու զան դա կան բարձ րաս տի ճան մի որ ևէ տիտ ղո սի, 
632/3-ից հե տո ճա նա չեց  Պար սից նոր թա գադր ված  Հազ կերտ Գ ար քա յից 
ար քա յի գե րիշ խա նութ յու նը. արդ յուն քում նրա որ դի  Ջև ան շէ րը շահն շա հի 
կող մից նշա նակ վեց Ա ղո ւա նից սպա րա պետ:  Սա սան յան Ի րա նի կոր ծա նու-
մից հե տո միայն՝ մոտ. 659-ին, Ա ղո ւա նից իշ խան և ս պա րա պետ  Ջև ան շէ րը 
կա մա վոր ըն դու նեց կայ սեր հպա տա կութ յու նը՝ ար ժա նա նա լով բյու զան դա-
կան մեկ այլ բարձ րաս տի ճան՝ «պռո տոն պատ րիկ» տիտ ղո սին:

Ար սեն Կ.  Շա հին յան –  գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա-
նակն ընդգր կում է  Մեր ձա վոր Ար ևել քի և  Հա րա վա յին  Կով կա սի երկր-
նե րի վաղ միջ նա դար յան պատ մութ յունն ու աշ խար հագ րութ յու նը,  Հա-
յա գի տութ յան և  Կով կա սա գի տութ յան պատ մութ յու նը  Սանկտ  Պե տեր-
բուր գում և  Ռու սաս տա նում: Ա վե լի քան 80 գի տա կան հրա պա րա կում-
նե րի հե ղի նակ է, այդ թվում՝ վեց մե նագ րութ յուն նե րի, չորս բու հա կան 
դա սագր քե րի և  ձեռ նարկ նե րի:  Վեց գի տա կան դրա մաշ նորհ նե րի ղե-
կա վար է, այդ թվում  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան նա  խա գա հի:

a.shaginyan@spbu.ru
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Summary

CREATING OF THE HEREDITARY PRINCIPALITIES 
IN THE CHRISTIAN MARZPANATES OF IRAN 

At the last period of its conflict with Byzantium  
(late 6th – early 7th century)

Arsen K. Shahinyan
Doctor of History  

Saint Petersburg State University

Key words – Iranian marzpanate of Iberia (Varǰan-Wiručān), Ira-
nian marzpanate of Albania (Ārān), Byzantine-Iranian wars, Principality 
of Iberia (K‘art‘li), Principality of Albania (Ałuank‘), Ērismt‘avaris of 
K‘art‘li, išxans of Ałuank‘.

During the Byzantine-Iranian last two wars in history, via of 572–591 and 603–628, 
there have been fundamental changes in a political system of the Christian marzpanates, 
which had being existed since the partition of Anterior Asia between the Roman Empire 
and Sasanian Iran in 387. The marzpanates of Iberia (Varǰan-Wiručān) and Albania (Ārān) 
belonging to Iran had gained a political independence under the presiding and hereditary 
princes and this fact was recognized by official Constantinople. 

In this article for the first time in scientific literature, the author considers the genesis of 
the national institutes of the “presiding princes” in Iberia (K‘art‘li) and Albania (Ałuank‘) as 
a creation, on the political map of the Southern Caucasus (Transcaucasus) of the states, name-
ly hereditary principalities, under the auspices of Constantinople. He also specifies the time 
of their genesis de facto and de jure, the borders of distribution of the sovereign power by 
those “presiding princes” and their residences under the conditions of the constant changing 
of the geopolitical situation in Anterior Asia.

The author shows that these national institutes of the “presiding and hereditary princes” 
– of Khosrovids (Chosroids) in Iberia, and Mihranids – in Albania, were legally issued by 
the Byzantine authorities in 589 and 629 respectively, considered as a peculiar structure in 
the general system of administrative management of the vast empire. All those high titles 
in the Byzantine hierarchy, which were awarded to the early representatives of these na-
tional institutes by emperors, and the magnificent insignias of the power sent them, are 
visually testify to it. Therefore, the “presiding princes” of Iberia and Albania were consid-
ered in Constantinople as the Byzantine administrators in the countries of the Christian 
Caucasus. At the same time, this fact did not prevent them to conduct quite independent 
and balanced foreign policy in any way.

Emperor of Maurice (582–602) recognized the first autonomous principality of K‘art‘li 
created directly at the borders of Byzantium at the beginning of the 570th, and appropriated 
the title of “curopalates” to its presiding prince (ērismt‘avari) of Guaram (Gurgen) I only 
in 589 – after having received an official application from Tbilisi.
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The next ērismt‘avari, Step‘anos I the Great, who had been approved in 591 as the 
governor of the Byzantine Iberia by emperor of Maurice, during the so-called “Twenty-five 
years’ war” of 603–628, when Khosrow II the Parviz won victories over the Greeks, oc-
cupied Jerusalem in 614, right then replaced his Byzantine suzerain of Heraclius I 610–641) 
with this Iranian. So Step‘anos reunited the Byzantine part of Iberia with Mtskheta 
(Mc‘xet‘a) as its center and Iranian part of Iberia with Tbilisi (T‘bilisi) as its center within 
the one principality.

The Byzantine sovereignty in K‘art‘li at the last time was approved only under  
Guaram II, after 659, when Muslims had finally erased Sasanian Iran from the political map 
of the Anterior Asia. This Iberian ērismt‘avari also received the Byzantine imperial court 
title of “curopalates”.

Varaz-Grigor was confirmed in 629 to the position of the presiding prince (išxan) of 
neighboring Ałuank‘ by Heraclius I, who had come to him to his residence in Gardman. 
This išxan also received, most likely, a high Byzantine court title. Nevertheless, in 632/3 
Varaz-Grigor recognized the suzerainty of the last Persian king of kings of Yazdegerd III 
(632/3–651). As a result he achieved also an appointment of his son of J̌uanšēr by the 
šahanšah as a sparapet, i.e. supreme commander of the armed forces of Ałuank‘.

Only after falling of Sasanian Iran, the išxan and sparapet of Ałuank‘ J̌uanšēr (636/7–
681) became about 659 a citizen of the new emperor of Constant II (641–668), having re-
ceived other high Byzantine imperial court title of so-called “proton patricius” and mag-
nificent insignias of the power. 

As one more major manifestation of the sovereignty in Iberia it is possible to consider 
stamping for the first time in the Georgian history of national coins by ērismt‘avaris, and 
in Ałuank‘ – establishment of the independent institute of the military administration, via 
sparapet.
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Резюме

СТАНОВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ КНЯЖЕСТВ В ХРИСТИАНСКИХ 
МАРЗПАНСТВАХ ИРАНА 

На завершающем этапе противостояния с Византией  
(конец VI – начало VII в.)

Арсен K. Шагинян
Доктор исторических наук

Санкт-Петербургский государственный университет

Ключевые слова – иранское марзпанство Иберия (Варджан-
Вируджан), иранское марзпанство Албания (Аран), византийско-
иранские войны, княжество Иберия (Қарҭли), княжество Албания 
(Ал‘уанк‘), эрисмтавари Картли, ишханы Алуанка.

В эпоху двух последних в истории византийско-иранских войн, а именно 572–591 
и 603–628 гг., произошли коренные изменения в политической системе христианских 
марзпанств, которая установилась после раздела переднеазиатского региона между 
Римской империей и Сасанидским Ираном в 387 г. Принадлежавшие Ирану 
марзпанства Иберия (Варджан-Вируджан) и Албания (Аран) приобрели политическую 
самостоятельность под властью первенствующих и наследственных князей. И данный 
факт был признан со стороны официального Константинополя. 

Автор статьи впервые в научной литературе рождение в Иберии (Қарҭли) и 
Албании (Ал‘уанк‘) национальных институтов «первенствующих князей» рассматри-
вает как появление на политической карте Южного Кавказа (Закавказья) накануне 
великих завоеваний мусульман наследственных княжеств под эгидой Константинополя. 
Он также уточняет время их фактического и юридического появления, границы 
распространения суверенной власти первенствующих князей и их резиденции в 
условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации в Передней Азии.

Автор показывает, что эти национальные институты «первенствующих и 
наследственных князей» – Хосровидов (Хосровиани) в Иберии и Михранидов (Михрани) 
в Албании, хотя и были юридически оформлены византийскими властями в 589 и 629 
гг., соответственно, но рассматривались, как своеобразные структуры в общей системе 
административного управления обширной империи. Об этом наглядно свидетельствуют 
все те высокие титулы в византийской иерархии, которые императорами присуждались 
первым представителям национальных институтов, а также инсигнии власти, 
высылаемые им. Следовательно, первенствующие князья Иберии или Албании считались 
византийскими администраторами на местах, однако данный факт никак не мешал им 
вести вполне самостоятельную и сбалансированную внешнюю политику.

Император Маврикий (582–602) признал первое автономное княжество Иберию 
(Қарҭли), возникшее непосредственно у границ Византии в начале 570-х годов и 
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присудил титул «куропалат» его первенствующему князю (эрисмтавару) Гуараму I 
только в 589 г., после получения из Тбилиси официального ходатайства.

Следующий эрисмтавари Степанос I Великий, назначенный в 591 г. в должности 
правителя Византийской Иберии императором Маврикием, в ходе так называемой 
«Двадцатипятилетней войны» 603–628, когда Хосров II Парвиз одерживал победы над 
греками, оккупировав Иерусалим в 614 г., тут же заменил своего византийского 
сюзерена в лице Ираклия I (610–641) на иранского шахиншаха. В результате Степанос 
воссоединил византийскую часть Иберии с центром в Мцхете и иранскую часть с 
центром в Тбилиси, в границах единого княжества.

Византийский суверенитет над Иберией (Қарҭли) в последний раз был установлен 
только в период правления Гуарама II – после 659 г., когда мусульмане окончательно 
стерли с политической карты Передней Азии Сасанидский Иран. Этот картлийский 
эрисмтавари также получил высокий титул византийского двора «куропалат».

Вараз-Григор был назначен в должности первенствующего князя (ишхана) 
соседней Албании (Ал‘уанк‘) императором Ираклием в 629 г., который прибыл к нему 
в резиденцию в Гардман. По всей видимости, этот ишхан также удостоился высокого 
придворного титула. Несмотря на это, в 632/3 г. Вараз-Григор признал сюзеренную 
власть последнего персидского царя царей Йездигерда III (632/3–651). В результате 
он добился от него назначения своего сына Джуаншера спарапетом, то есть верховным 
главнокомандующим вооруженными силами Албании (Ал‘уанк‘).

И только после падения Сасанидского Ирана ишхан и спарапет Албании (Ал‘уанк‘) 
Джуаншер (636/7–681) принял около 659 г. подданство нового императора Конс  танта II 
(641–668), удостоившись другого высокого в Византии придворного титула – так 
называемого «протон патрикия», а также различных инсигний власти. 

Еще одним важным проявлением суверенитета в Иберии (Қарҭли) можно считать 
чеканку эрисмтаварами впервые в грузинской истории национальных монет, а в Албании 
(Ал‘уанк‘) – создание самостоятельного от княжеской власти института военной 
администрации, а именно спарапета.
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