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 پیشگفتار مترجم پارسی
 

نام بخشی از مناطق کوھستانی قفقاز  منابع عربی)یا اران ( ی قفقازالبانیااغبانیا یا  ،اغوانیا

 ستبوده ا اسالمپیش از در دوره  )ی در شرق ارمنیاجنوبی و آذربایجان کنون(داغستان 

ان ایران و ارمنیا پیوند ھای نزدیکی با شاھ اغوانھان شا .)شوددیده  ٢و  ١ ھای (نقشھ

و بودند  انس گاھی در خدمت امپراتوری پارسبیز-آنھا در جنگ ھای ساسانی داشتند.

اریخ نگار مشھور ت )ناتسیخورموسی خورنی (موسیز ند. می داد بھ بیزانس مالیھزمانی 

 :)٨، کتاب دوم، بخش ١٣٨٠تھران تاریخ ارمنیان، ( می نگارد م ۵سده اواخر ارمنی 

 

ران را کھ مردی نامدار و ھوشمند و بافراست بود (بھ عنوان آپس از آن (واغارشاک) «

ر ناحیھ شمال شرق در طول رود بزرگی کھ کور ومرزبان) سرزمین پرجمعیت و مشھ

نامیده می شود و از دشت بزرگ می گذرد، می گمارد. لیکن بدان کھ ما در کتاب نخست 

اموش کردیم این دودمان بزرگ و نامی یعنی قوم سیساک را ذکر نماییم کھ دشت اغوان فر

و نواحی کوھستانی این دشت را از رود یراسخ تا دژ ھناراگرد بھ ارث برد. این سرزمین 

نیز بھ علت اخالق نیک او اغوانک نام گرفت، زیرا بھ وی اغو می گفتند. و این آران 

(سیساک) بود کھ از جانب واغارشاک پارتی بھ عنوان مرزبان  نامدار و دلیر نیز از نسل

مانیان، ساودیان و دبیوربد تعیین گشت. می گویند کھ اوتیان و شاھزاده نشین ھای گار

 ». گارگاریان از فرزندان او پدید آمده اند

 

 از زبان آنھااما  شدند. صاحب الفبا بھ زبان خود ه پنجمند و در سدبودمسیحی  اغوان ھا 

 ست کھ زندگیبھ زبان ارمنی ا یگانھ اثر باقی مانده از آنھا این چیزی برجای نمانده است.

. کتاب اول در باره تاریخ شامل سھ کتاب استاریخ اغوان ھا ت .را توضیح می دھدآنھا 

سده ھای پنجم الی وقایع  ،دوماست. کتاب میالدی ارمنیان و اغوانیان تا پایان سده پنجم 

 را تا سده دھم توضیح می دھد. ھاھ عرب و کتاب سوم سلط می گیرد ھفتم را دربر
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 میالدی ۶و  ۵در سده ھای (و مراکز مذھبی/مسیحی آن) اغوانستان . اغوانیا/١نقشھ 

 
 میالدی ٨تا سده  . قفقاز و مناطق مرزی٢نقشھ 
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و منطقھ ای بنام  »اغوان«بھ نام  مانیموجودیت مرد ،ای برگردان این اثردلچسبی من بر

گرجستان وغیره) رجیا/جوارمنستان، ارمنیا/(مانند در کوھھای قفقاز  »اغوانستاناغوانیا/«

 انآنھا با مردمتباری  پیونددر جغرافیای زبان و فرھنگ پارسی در ایران باستان و 

و نام کنونی کوھھای سلیمان در سده ھای بعدی » افغانستان/اغوانستان«و  »افغان/اوغان«

نیز نخستین گردشگران و مورخین اروپایی دلچسب تر اینکھ . ست(افغانستان) ا	اکشور م

بر باشندگان را » اغوانستان«و » اغوان«ھای واژه  خودو نقشھ ھای  نوشتھ ھاتمام در 

؛ ١۶٣٨سفرنامھ توماس ھربرت، ، ۵ – ٣نقشھ ھای (ند ه او کوھھای سلیمان استفاده کرد

شمار زیادی از  دیده شوند). غیرهو ١٧١٠؛ سیاحتنامھ شاردن، ١۶٩۵سفرنامھ سانسون، 

  گویند.می  »اغوان«و  »اوغان«نیز خود را  »افغان«مردم عادی 

 

 
 ١۶٢٠ ،ت قندھار در نقشھ ترکیدر مملک» اغوانستان«. واژه ٣نقشھ 
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 ١۶۵٢، مغول پارس و ھندھای در والیت قندھار در نقشھ  »اغوان«. واژه ۴نقشھ 

 
 ١٧۵١، آسیاھ ار رود سند یا کوھھای سلیمان در نقشجودر  »اغوانستان«. واژه ۵نقشھ 
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س پھا  اروپاییبھ ویژه بزرگ ترین دغدغھ ھای مورخان داخلی و یکی از می دانیم کھ 

افغان ھا بوده  دریافت منشای ،تا کنون ١٨سده اوایل از  ،از سقوط امپراتوری صفویان

ی کوشیده اند تعداد . بھ گونھ مثالانداست. در این رابطھ دھھا کتاب، مقالھ و رسالھ نوشتھ 

) یا A-baganبگان (-در واژه ھای موھوم پیشااسالمی آحتی را  »افغان«واژه منشای کھ 

اشواکایانا ) یا Ashvaka، اشواکا (م	٢۶٠) در کتیبھ ھای ساسانی A-paganپگان (-آ

)Ashvakayana ( در) سانسکریت، اواگانھAvaganaراھامیھیرا ) در نوشتھ ھای و

) در سفرنامھ زایر Abojan) یا ابوجان (A-pokienپوکین (-، آم ۵٨٠ستاره شناس ھندی 

-ھای واژگانی» مشابھت«بھ جز از این واژه ھا کھ (با آن و کنندجوغیره جستم  ۶۶٠چینی 

 . باشند)نمی در مورد مکان یا خاستگاه آنھا معلومات اضافی  گونھدارای ھیچ آوایی 

 

(مانند اسراراالفاغنھ،  ١٧و اوایل سده  ١۶اواخر سده  ھا در آثارافغان  تاروایبھ  یشمار

 افغان ھا رامنشای  وباور کامل داشتھ  ی وغیره)آیین اکبری، تاریخ فرشتھ، مخزن افغان

، شاید است آشکار شده این ادعا ھا (با آنکھ جنبھ افسانویاند  بنی اسراییلی و قبطی خوانده

 بھدر این مورد  . برای معلومات بیشتردنباشداشتھ نیز یھودی افغان منشای برخی قبایل 

 :)مراجعھ شود »ی منشای قبایل افغاننخستین تاریخ سازی برا«پژوھشی مقالھ 
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?&id=4752	

 

 ن،تاریخ ارمنیا« (در کنار ین سند معتبربزرگ تر »تاریخ اغوان ھا«اثر حاضر یا  اما

موجودیت قوم بھ کھ است در منابع پیشااسالمی کھ در باال ذکر شد)  »موسی خورنی

منشای  ا گمان اغلب بایدکھ ب شاره می کندادر کوھھای قفقاز » اغوان«مشھوری بنام 

ارزشمند چنانچھ در این اثر ! باشدھای کوھھای سلیمان » افغان« )قومی/قبیلوی( یاصل

یعنی (و برعکس آن بھ مناطق دیگر  اغوان ھا و جابجایی ھا نقل مکان کھ می خوانیم

اغوان ھای « تا اینکھ( استصورت گرفتھ ھا باراسکان مردمان دیگر در مناطق آنھا) 

افغان «؛ دلچسب اینکھ نخستین ذکر ندناپدید می شو در اواخر سده دھم »کوھھای قفقاز

  !)اواخر سده دھم استدر نیز  »ھای کوھھای سلیمان
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مورخ مشھور » سوم ، جلد١٣٨۴، تھران تاریخ ھرودوت« بھ این ارتباط سند مھم دیگر

. ایالت امپراتوری پارس است ٢٠اقوام در  ذکرپیش از میالد در مورد  ۵یونانی سده 

ار سازگکتیبھ ھای بیستون، تخت جمشید و نقش رستم  اسناد و تقسیم بندی او بااین گرچھ 

در ارمنستان (کوھھای ھم  )Paktyke	Pactyes/( /پاکتیکھاقوام پاکتی ذکرا آنھم ، بنیست

سرزمین «ھرودوت . است بسیار مھم) کوھھای سلیمانجوار رود سند ( ھم درو  )ازقفق

می نامد، اما پارس  ١٣ را ایالت» مجاور تا دریای سیاهپاکتی ھا و ارمنستان و نواحی 

ھندی ھای دیگری ھستند کھ در نزدیکی شھر کاسپاتیروس و پاکتیکھ «می گوید،  بعدا

 نسبت بھ دیگر ھندی ھا شمالی تراند... این ھا جنگ ...و] ٧[نزدیک ایالت سکونت دارند 

» پشتون/پختون«ھای واژه  ،مبناین بر ھم حاکمان افغانستان( »ورترین مردمان ھند اندآ

دو  و مرتبط دانستندسالھ  ٢۵٠٠واژه دو  ینابا  سالھ دارد، ۴٠٠ود کھ پیشینھ ای حدرا 

شایان توجھ است کھ  !نامیدندرا پکتیا و پکتیکا در جوار کوھھای سلیمان والیت کشور 

  !)گفتھ استکوھھای سلیمان را از نژاد ھندو نیز قبایل افغان » ١٠٢۴نی، ھند البیرو«

 

ھمین  کوھھای سلیمان ھایافغان  اصلیمنشای پذیریم کھ را بموضوع اگر این ن، بنابرآ

تبعید مھاجرت/ اثردر باید آنھا در این صورت،  ؛کوھھای قفقاز استمسیحی اغوان ھای 

یا و  بیزانس و ھون ھارومیان/با  مداوم امپراتوری ھای ایرانیان جنگ ھاییا  ھا

بھ کوھھای سلیمان است)  (کھ درج این اثر امرای عربسده ھای اولیھ حمالت/استبداد 

پژوھش گران اروپایی شماری از (چون پژوھش ھای بیشتر است  کھ نیازمندد نباش هآمد

برشمرده  را در افغان ھای کوھھای سلیمان »عیسویان«موارد زیادی از عادات و رسوم 

 در بین آنھا حفظ شده است).ھم ھنوز کھ با گذشت سده ھا اند 

 

افغان ھای کوھھای سلیمان  نیزشمار زیادی از مورخین اروپایی قابل یادآوری است کھ 

؛ زندگینامھ ١۶٨٣(مانند سفرنامھ سانسون،  تھ اندگفباشندگان اصلی کوھھای قفقاز را 

؛ تاریخ کامل توماس قلی، ١٧٢٨؛ سرنامھ کروزینسکی، ١٧٢۴، افسر سویدنی میرویس

مردمان ارمنی/تاتار نتیجھ تبعید اما آن را  ؛وغیره) ١٧٨٠؛ تاریخ ارمنستان چمیچ، ١٧۴٢
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؛ در حالیکھ سخن ما بر سر تھ انددانس ١۴در واخر سده  ورامیرتیمتوسط قفقاز کوه ھای 

در . ) است٩٨٢منشای نخستین قبایل افغان در کوه ھای سلیمان در سده دھم (حدودالعالم، 

، »١٧۵٣پارس،  انقالبات«خود زیر نام  اثر مشھورجوناس ھان وی در  تنھا این میان

یافیث سھ پسر بنام ھای ارمین، افغان «د: سویمی نبدون اینکھ منبع خود را ذکر کند، چنین 

؛ ندگرفت یناولی در ارمنستان بودند کھ نام خود را از بزرگترنفر و کاردویل داشت؛ دو 

در آن  و د، نام خود را از جوان ترین گرفتکاردویل کھ بخشی از گرجستان را می ساز

 و اوالد ندزیاد شد بسیاروالیت مستقر بود. خانواده ھای ارمن و افغان در جریان زمان 

سلسلھ کوھھای ند، دن شساکو در دامنھ ھای سلیمان کوه  ندمملکت خود را ترک کرد افغان

 .»جدا می کنداز امپراتوری مغول را والیت کندھار  کھ

 

 است ١٣٢١سیفی ھروی در » ھراتتاریخنامھ « در این مورددیگر  مھمیکی از اسناد 

بھ مناطق و نواحی » اوغانستان«و » افغانستان«واژه ھای  برای نخستین بار کھ در آن

مِلک ھای کُرد (بنام ھای در آنجا  اطالق شده وکوھھای سلیمان (مشابھ کوھھای قفقاز) 

باید توجھ داشت  .ندبود ھاافغان  انحاکم ١٣میران شاه) در نیمھ سده شاھنشاه، بھرام شاه و 

ند و از سوی بودتاریخی ھای قفقاز ھمسایھ  یایغوانو ا کُردستانمردمان  ،از یک سو کھ

و (تاریخنامھ ھرات در  »اوغانستان«و  »افغانستان«ھای واژه بار  ۵٠حدود  ذکر ،ردیگ

درازمدت و نمی تواند بدون پیشینھ تاریخی ) در ترکستان مغولشاه  ،در فرمان منکوخان

در سده  /اغوانستانیااغوانجوانشیر شاه  دید، خواھیمثر ادر این چنانچھ باشد (» نام«این 

 ،بھ عباره دیگر ).ستاداماد آنھا بوده  حتی ھ وترکستان داشت شاهمناسبات نزدیکی با ھفتم 

تاریخ اوغانستان کوھھای «حیثیت » تاریخنامھ ھرات سیفی ھروی« ھمان گونھ کھ
حیثیت  »اریخ اغوان ھای موسیز خورانتسیت«پسااسالمی را دارد، عصر در » سلیمان

ین، تصور می بنابرا! را دارد یپیشااسالمعصر در » تاریخ اغوانستان کوھھای قفقاز«

یا تبعید بھ و مھاجرت  کوھھای قفقاز بودند کھ در اثرمسیحی ین اغوان ھای ، ھمشود

؛ در این کوھھای )باید پژوھش گردد ھاآنآمدن تاریخ دقیق (با آنکھ  کوھھای سلیمان آمدند
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ای (اوغان/افغان) و منطقھ  قوم خودن شدند و نام ساک اصلی خودکوھھای وطن بھ مشابھ 

 خود (اوغانستان/افغانستان) را در کوھھای سلیمان زنده نگھ داشتند!!!
 

+  +  + 
 

توسط داوسیت بھ  ١٩۶١در سال » قفقاز تاریخ البانیان«بار نخست زیر نام  این اثر

» تاریخ اغوانک«بنام  ١٩٨٣ انگلیسی برگردان شده است. وراگ اراکیلیان آن را در

 ١٩٨۴موسیز کاغانکاتواتسی در متن اصلی ارمنی نشر کرده است. سمباتیان آن را در 

و تاتیشویلی آن را در بھ روسی موسیز کاغانکاتواتسی » تاریخ مملکت الوانک«زیر نام 

ن . بیدروزیاکاغانکاتواتسی بھ گرجی برگردان نموده است» تاریخ البانیا«بھ نام  ١٩٨۵

تاریخ اغوان «زیر نام  ٢٠١٠سال  و آن را درنموده داوسیت را حذف  فصل ھای عقیدتی

 بھ نشر سپرده است. برگردان پارسی از ترجمھ بیدروزیان صورت گرفتھ است.» ھا

 

این اثر تاریخی یا گردآورندگان ھیچ گونھ معلوماتی در باره نویسندگان  ،در آخر باید گفت

چون  .شده است او منسوب کھ تمام کتاب بھ یکی از آنھاست و موسیز وجود ندارد

صاحبان و  ندادیان دیگر بود دشمنمسیحی و دارای مذھب  »تاریخ اغوان ھا« نویسندگان

م (ص) نوشتھ اند کھ روایاتی در مورد پیامبر اسال ند،تدانسمی  »مرتد«ادیان دیگر را 

نیز  )قرآن منابع صدر اسالم (بھ شمولدر تمام است و مذھبی آنھا بوده  ناشی از باورھای

یا و  و غضب خوانندگان موجب خشمنباید این موضوع  ،. بنابراینبھ آنھا اشاره شده است

یا آن را توھین بر دین و پیامبر خویش و ( شود این اثر تاریخی کم بھا دادن بھ ارزش

 مسیحیروحانیون ارتدوکس ای از جملھ  کتاب معلوم است کھ آنھا از متنزیرا بپنداریم). 

  .نوشتھ اندپیش  سال یک ھزاریش از بدر را  روایات اینو  بوده اند

 

برداشت ھای مذھبی ، ھا در مورد اغوانکھ تاریخی گرانبھای افزود بر معلومات  اثراین 

 بیزانس ،ساسانی زرتشیامپراتوری ھای مناسبات بھ ویژه مفاھیم آریایی و خراسان، آنھا، 

 و ۶٢٢شکست ھای و چگونگی سقوط ساسانیان ( پرستعیسوی و ھون ھای درخت 

از اوایل  دیگرانات یکھ نظردلچسب باشد ھم از این نقطھ نظر  شاید ارایھ می کند؛) ۶٢٨
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بر » تاچیک«و » ھاجر«واژه ھای  (بھ ویژه خطاب بر سرزمین ھای آنھا »بعر« لھحم

را  آن دورانامرای با آنھا  و مناسبات )»مسلمان« و» اسالم«بدون ذکر واژه ھای  آنھا

(برای معلومات بیشتر در این موارد باید بھ مناقشات درون  انیمبخو آنھاخود از زبان 

» رتداد در مسیحیت آغازینا«لنگرودی بھ آ. گروھی عیسیویان در آن سده ھا و یا بھ قول 

 ). کنیم مراجعھ

+  +  + 
 

 شاید نتوانیم تمام ،واھد کافیاسناد و شیا کمبود بھ دلیل نبود ما  با آنچھ در باال گفتیم،

(رسالھ، کتیبھ، ی ملع جدید سرنخ/دھر سن کشفکنیم، اما با » اثبات«را » یخیحقایق تار«

 »نزدیک تر« حقایق آنمی توانیم بھ  و افشای جعلیات/دروغ ھاوغیره) ژنتیک  ،سکھ

 شویم. 

 

 لعل زاد      

 ٢٠٢٠ لندن، سپتمبر
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 {انگلیسی} پیشگفتار مترجم
 

برای تاریخ مردم بومی اغوان قفقاز از زمان ھای قدیم تا  یمنبع مھم تاریخ اغوان ھا ]١[

اران، اغبانیا، البانیای قفقاز) متشکل از بخش  نمیالدی است. اغوانیا (ھمچنا ٩٨٨حدود 

ھمسایھ ھای شرقی ارمنیا است. مردم باستانی  یعنی داغستان و آذربایجان معاصراز ھای 

آن و زبان ھای متعدد آن گھگاھی توسط مولفان کالسیک یونانی و التین مورد توجھ قرار 

 –شان بخشی از دنیای فرھنگی ایرانی . اغوان ھا مانند ارمنیان ھمجوارگرفتھ است

پیوند ھای  ،ھازرتشتی در درازنای حداقل یک ھزاره بوده است. سلطنت و اشرافیت آن

ممالکی مانند ارمنیا از جملھ  ایران و ارمنیا داشتند. اغوانیا زناشویی با ھمتایان خود در

و  یانغوانو کلیسا ھای ا سط رسوالن مورد بازدید قرار گرفتتو مدت ھا پیشکھ  بود

غالبا  – }لعل زاد -فطرت الھی یا انسانی  /یگانگی{باور بھ وحدانیت تمونوفیزی –ارمنیان 

سده پنجم کھ الفبای ارمنی و  یزبان شناس ارمن سمتحد بودند. میزروپ مشتوت

 د. بوجود آورالفبای اغوانی را نیز  یبری/گرجی را ایجاد کرد،آ

 

منابع تاریخی باستانی کھ اغوان ھا داشتند، زنده نمانده است. در  قدر سوگوارانھ ھر

کامال بھ نوشتھ ھای مولفان کالسیک کھ واقعیت، در دوره پیش از عیسویت، ما مجبوریم 

ومانت در دانشنامھ ایرانیکا تشریح و شایم. ایل. » آلبانی«ر در مقالھ ھا د اتکا کنیم. این

با و متعاق  در سده ھفتم بنام اران شناختھ شدپس از اشغال عرب اغوانیا بررسی شده است. 

بخش ھای از دربرگیرنده کھ از نگاه اداری بخشی از یک واحد بزرگ بنام ارمنیا گردید 

. تاریخ اران در دوره اسالمی توسط باس است ریا/گرجیا و بین النھرین شمالییبآ ارمنیا،

ورت در مقالھ دانشنامھ ایرانیکای او توضیح شده است. مقاالت مھم علمی در مورد اغوانیا 

 بصورت انالین در روسی نیز وجود دارد.
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است کھ کار ترجمھ زیر اھمیت ویژه ای کسب می کند.  بھ دلیل کمبود منابع اولیھ بومی

است. شده ض نقرم حاال فرھنگی است کھ بازمانده ازاری این تاریخ یگانھ گزارش نوشت

ر منابع تاریخی ارمنی جدا از اعالمیھ ھای اتفاقی د –این یگانھ اثر ھنری ادبی است کھ 

اقتصادی، کلیسایی، سیاسی  – یادداشت ھای از تاریخ اجتماعیو شرح وقایع  –و گرجی 

از ای و نظامی مردم اغوان را توضیح می دھد. تاریخ اغوان ھا شامل طیف گسترده 

آیین  گاری است: از توضیح حیرت انگیزاطالعات ارزشمند و بی نظیر تاریخی و قوم ن

ر د شاھیتا توضیح دربار  سفره، از شاه اغوان در ی فرقھ عیسویبقایاتا  /مرتدپگانفرقھ 

بھا با گرانمصاحبھ  ی تادربار تشریفاتو  ساسانی و لباس ل حرکت، از توضیح ھدایاحا

تاریخ  استفاده شده در مورداما کم  ،تاریخ یک منبع اولیھاین حقیقت،  خاقان خزر. در

ای در ناشناختھ معلومات  ،آن ) است. افزود بر١٠ – ٧ھای ترک (سده ھای سلطنت خزر

و اطالعات ما را در باره  می نمایدساکن و کوچی فراھم قفقازی،  مورد قبایل و اقوام

 ھمسایھ ھای اغوان ھا تکمیل و تقویت می کند.

 

فصل، شرح کوتاھی در باره  ٣٠تاریخ اغوان ھا شامل سھ کتاب است. کتاب اول در  ]٢[

وقایع مربوط بھ  ،فصل ۵٢. کتاب دوم در تا پایان سده پنجم استتاریخ ارمنیان و اغوانان 

سلطھ عرب  ،فصل ٢۴توضیح می دھد. کتاب سوم در  ۶٨٣را تا سال  ٧الی  ۵ھای سده 

از دوره نھایی سده دھم رسیده و شامل برخی فصل ھای  تاکتاب را تشریح می کند. این 

 .استھای بعدی نیز 

 

یم. دو کتاب ان ھا نمی دانوغتاریخ ا(ھای) تقریبا ھیچ چیزی در باره زندگینامھ نویسنده 

این باشد کھ در اواخر سده ھفتم و آغاز سده ھشتم نوشتھ است.  کار یک فرداول شاید 

 ی تاریخیھای شرقی ارمنیااز ناحیھ اوتی در مرز او کھ ادعا داردنویسنده یا گردآورنده 

 است. اما ھمان گونھ کھ ارمنیتس) کاتونغاوران (ھمچنان کاخو احتماال از روستای داس

گردآوری ر داشت، بسیار ممکن است کھ این دو کتاب یان اظھاگمانوک ابیمشھور  شناس

تاب اول اعتبار دو ک ی در بخش ھای مختلفاتفاق تفاوتباشند. اختالف در سبک و شده 
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کتاب سوم بھ وضوح چند  زیادنویسنده بخش  ،د. از طرف دیگرباال می برپیشنھاد او را 

ھم رویداد  می دھد. با آن شرح ٩٨٠سده بعد زندگی کرده است. او وقایع را تا اواخر دھھ 

) ١١٠۵ – ١٠٨٠( شاه سیونیک ،سلطنت سینیکریم نھایی ذکر شده در کتاب سوم در زمان

در کتاب سوم و ھم در دو کتاب اول دیده می  فردبیش از یک  ،. بنابرآنه استاتفاق افتاد

کھ تمام کتاب بھ او منسوب شده، می تواند ھر یک از نویسندگان یا » موسیز«شود. 

 گردآورندگان سده ھفتم تا اوایل سده دوازدھم باشد.

 

وجود ندارد، ممکن است بر اساس محتوای ھر سھ کتاب و آنھا با آنکھ جزئیات زندگینامھ 

وین معین، یک تصویر جزیی از نویسنده (ھا) ترسیم کرد. گردآورنده کتاب برخورد با عنا

یک روحانی آموزش دیده و دارای  ،موسیز می خوانیم) از این پس او راکھ اول و دوم (

چشمگیر بوده است. سبک نثر او بسیار زینت بخش، پر از تحسین،  یواژگانفرھنگ 

یت ھای کتاب مقدس است. او جمالت تشبیھات گسترده و متمایل بھ شخصیت ھا و موقع

در دست موسیز متنوع بوده است.  ند ھای فرعی دارد. اسناد موجودطوالنی با بسیاری از ب

تی مانند ، روایاادشھدانش ساالران، پدرمربوط بھ کلیسا بودند: فھرست  آنھا شامل مواد

، گرویدن مشتوتس در اغوانیا بران، اقامت میزروپ – فرقھ انگشت حذفگزارش کشف و 

و مکاتبات در بین رھبران مختلف بھ عیسویت توسط اغوانیان آلتایی  ھونبرخی رھبران 

. برخی از مواد مذھبی در کتاب اول کار انو فرقھ گرای عقاید/آموزهسا در باره کلی

شگفت انگیز تھ داستان ھای شیفبھ نظر می رسد کھ  خارق العادهوحانیون بسیار متدین و ر

قانون شاه  مواد)، ١۵سکوالر در فھرست حاکمان (اول. نسبتا د. مواد انبوده عیسویت 

ب دوم در باره )، فصل ھای کتا٢٩)، گزارش تھاجم ھون ھا (اول. ٢۶(اول.  واچاگان

اف اف) ارایھ شده است.  ١٨شھزاده جوانشیر (دوم.  حرکاتو  )١۶ – ١١( خزرھا (دوم.

بیشتر این مطالب احتماال از آرشیف/بایگانی ھای کلیسا و شاھی مشتق شده باشند. موسیز 

موسی ، ازر پارپیتسیگیخی ارمنی مانند پاوستوز بوزند، ھمچنان دارای برخی آثار تار

تا چسب است استفاده کرده کھ در صورت لزوم از آنھا باشد و شاید سیبیوس  یسورناتخ

چسب آنچھ کھ ، آن ھمدم دریافت منابع بومی فراھم سازد. با تاریخی اسناد را در صورت ع
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سبک نوشتاری است، داشتھ  نگھدر کنار ھم فراھم کرده و آنھا را کتاب اول و دوم را  سبک

 است.دانا موسیز  پرتکلف

 

موزش دیده بوده او یک روحانی آ موسیز نشان می دھد کھارمنی کالسیک  دانش عالی ]٣[

ان کھ بھ زببرای خواندن مطالبی  انالزم اغوانی ارمنی تبار با دستوریک ) ١: (و بایداست 

یک اغوانی تبار با دانش برجستھ ارمنی بوده است. در یا و ) ٢اغوانی نوشتھ شده بود، (

دوره تاریخی داده شده در کتاب ھای اول و دوم بھ نظر می رسد کھ زبان ارمنی بھ عنوان 

ی ممکن است برخی از استفاده شده است. در نتیجھ، حتھا زبان دوم در کلیسای اغوان 

 ودهوجود بمر نسخھ ھای ارمنی و یا د بھ زبان ارمنی نوشتھ شدهھا وان آرشیفی اغ مواد

 استفاده کرده است.ھا کھ موسیز از آن 

 

سبک نوشتاری  شود. این نویسنده یا گردآورندهمی  ظاھرر کتاب سوم شخص متفاوتی د

د است، و معجزات عالقمن مقایسھ با موسیز، کمتر بھ بقایا. او در داردساده و آسان تری 

عالقھ دارد. او دشمن تلخ اسالم  مسیحیو مسایل  اتفرقھ اندازی ھاما کامال بھ بدعت ھا، 

است. این کتاب افزود بر مطالب ارزشمند  ترین »تاریخی« و ینتر ب سوم کوتاهاست. کتا

ناشناختھ ای در باره تولد، زندگی و دارای معلومات  در مورد اثرات منفی سلطھ اعراب

شورش بابک در دھھ  مرگ محمد پیامبر و ھمچنان معلومات منحصر بھ فردی در باره

مانند کتاب اول و دوم بھ عنوان بھترین مجموعھ ای اسناد نیز دارد. کتاب سوم  ٨٣٠

 توصیف می شود.

 

تاریخ اغوان ھا بصورت مطمئین در سده دھم بھ زبان ارمنی وجود داشتھ است، زیرا انانیا 

ی کند. بحث یاد م ٩۴٨ارمنی از مشاوره در مورد آن در  /کاتولیککاتوگیکوس ،موکاتسی

در بین روحانیون ارمنی وجود داشتھ است. اما  ١٣در مورد نویسنده آن حتی در سده 

ی یک صرف نظر از زبان اصلی یا ھویت نویسنده (ھای) این مجموعھ مھم، نتیجھ نھای

 نیاگرج تاریخترجمھ ارمنی قرون وسطایی سنت  ھمانتاریخ ادبی باشکوه ارمنی، با 
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از تاریخ اغوان ھا را یاد  کھ استفاده ١٣ – ١٢روحانی ارمنی سده ش ا. مکسیتار گاست

مھم  اریخ. ته استتا زمان خودش آورد راھا ، پیشینھ ای ثبت وقایع اغوان کرده است

 ش در برگھ دیگر این تارنما وجود دارد.ااغوانی گ

 

شر شد: در پاریس توسط در دو مکان ن ١٨۶٠تاریخ در این متن کالسیک ارمنی  ]۴[

). چاپ ١٩١٢ تلفیس،() و در مسکو توسط مکتریچ ایمین در دو جلدپیت شاه نظریان (اکار

 بھتر) ١٩٨٣(ایروان،  ویرایش نقدی توسط واراگ اراکیلیان تا زمان نشرشاه نظریان 

 سیک ارمنیبود. متن عالی اراکیلیان بھ عنوان بخشی از پروژه کتابخانھ دیجیتال کال

نت ی. ترجمھ کامل روسی توسط ک پ پاتکانیان در سبصورت انالین در دسترس است

 ١٩٨۴سمباتیان در ایروان در ظاھر شد. ترجمھ جدید روسی توسط  ١٨۶١پترزبورگ در 

. وجود داردشر شد. ترجمھ ھای جزیی و انتخابی بھ زبان ھای فرانسوی، گرجی و ترکی ن

عنوان  زیراوسیت دیگر توسط دخطی تاریخ بر اساس نسخھ شاه نظریان و چند نسخھ این 

دان بھ انگلیسی برگر )١٩۶١(لندن،  »یتسنراوخساریخ البانیای قفقاز توسط موسیز دتا«

. نسخھ علمی داوسیت دارای یک پیشگفتار عالی در مورد تیوری ھای نویسندگی و شد

کالمی و مسیح شناسی  بر ترجمھ داوسیت از فصل ھایکامال سنت نسخھ خطی است. ما 

تھیھ شده و  تدا از نسخھ شاه نظریانترجمھ ما از کتاب ھای اول و دوم ابیم. ردک تکاا

صفحھ بندی او را دنبال می کند. متعاقبا بر اساس نسخھ انتقادی انالین اصالح شد. ترجمھ 

 صورت گرفت.  نما از کتاب سوم بصورت مستقیم از نسخھ انتقادی انالی

 

انیا بھ زبان انگلیسی در نوشتھ ھای در حال حاضر دسترس ترین پژوھش علمی تاریخ اغو

سیریل تومانوف، بزرگ نوشتھ ھای قفقاز شناس در ورت و ھم  فوق الذکر شومانت و باس

می شود؛ و  پیدا) ١٩۶٣ویت قفقازی (جورج تاون مطالعات او در تاریخ عیسدر ویژه ھ ب

 ۴لد در تاریخ قرون وسطای کمبریج، ج ١۴(فصل  »رجیاگارمنیا و «مقالھ او ھم در 

رین و جدیدترین ). شاید بھت۶٣٧ – ۵٩٣ص  ١٩۶۶امپراتوری بیزانس، بخش اول کمبریج 

 )٢٠٠١یکاگو (ش ین ارمنی، اتلس تاریخسرت ھیوتاریخ اغوانیا راب زبان – منبع انگلیسی
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اسناد دقیق تغییر  ین با متنی ھمراه است کھ بصورت دقیقس. نقشھ ھای زیبای ھیوباشد

 را نشان می دھد.و دولت آنھا  انمردم اغو و حوادثمرزھا 

 

 رابرت بیدروزیان       

 ٢٠١٠النگ برانچ، نیوجرسی 
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 کتاب اول
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]١[ 

 ی بر تاریخ اغوان ھاپیشگفتار –فصل اول 
 

شد.  سال زندگی کرد و پدر شیث ٢٣٠آفریده شد  ،پدر ماآدم اولین مردی کھ توسط خدا، 

شد.  قینانسال زندگی کرد و پدر  ١٩٠وش سال زندگی کرد و پدر انوش شد. ان ٢٠۵شیت 

سال زندگی کرد و پدر  ١۶۵ل یلاالل شد. محلیالاحُ سال زندگی کرد و پدر مُ  ١٧٠ ینانق

سال  ١۶٧توسال د. مش /متوشالحل زندگی کرد و پدر متوسالسا ١۶٢رید یشد.  /یاردریدی

 ۵٠٠سال زندگی کرد و پدر نوح شد. نوح  ١۶٨ ششد. المی شزندگی کرد و پدر المی

 سال زندگی کرد و پدر سھ پسر یعنی شیم، ھام و یافیث شد.

 

نوح بود. از (زمان) آدم تا  ۶٠٠سال پس از تولد شیم واقع شد. این در سال  ١٠٠ توفان

 ).٨٧(جی  گذشتھ بودنسل  ١٠و سال  ٢٢۴٢توفان 

 
 یافیث شجره –فصل دوم 

 

شجره د مرزھای (سرزمین) یافیث و جا، در جای مناسب، معلومات در مور این شما در

ھای زیر را بھ یافیث داد (پس از) درخواست شناسی او را می یابید. نوح مرزیا نسب 

در شمال، تا  یز (گادیرون)برادران مبنی بر اینکھ آنھا یکدیگر را رھا نکنند: از ماد تا کاد

کھ از او کاپادوکیان  سران یافیث، گومر بوددجلھ کھ در بین ماد و بابل جریان دارد. پ رود

مدند؛ مادای کھ آاو سیلت ھا (کیت) و گالتیان ھا ھا (گامریک) مشتق شدند؛ ماگوگ کھ از 

تیتاک ت؛ توبال نیای بزرگ ن جد ھیلینی ھا و یونانی ھاساویاز او ماد ھا بوجود آمدند؛ ج

چ کھ از او لوریکاتسیک آمده است؛ تیراس جد تراسیان ھا؛ و کیتیم پدر مقدونیان. ااست؛ مس

پسران تیراس، اشکناز، پدر ساماتیان ھا و ریفاث جد سوروماتیان ھا و تورگوم جد ارمنیان 

 بود.
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ان؛ یتنیان بودند؛ تارشیش پدر گرجیان و تورانآایلیشاه پدر سیسیلیان و وان، یپسران ج ]٢[

نسل وجود داشت. از این  ١۵ ان، التین ھا و رودیان. در مجموعو کیتریس جد رومی

) ٨٨از پسران یافیث کیتوراتسیک (جی  کھ مانند قبرسیان /مرتدر پگانجزای ھا) گروه(

مانند  ،کیتوراتسیک اند از ارتباطآنھای کھ در شمال ساکن اند، . و جدا شد بوجود آمد

بھ آنجا مھاجرت کردند، مانند  پسانھیلینی از کسانی آمدند کھ ین اغوانیان. مردم سرزم

 بود.ھا ان رد، مورد احترام یونانی ھا و تیبکیک کھ در شھر آتن زندگی سآیتات

 

برخاستند و مھاجرت کردند. کارتاگینان از تایر  ، کادموسسیدونیان از پسر آژینور

مردم از یافیث ظھور کردند، از  ١۵مھاجرت کردند. حال (در زمان) سردرگمی زبان ھا 

ه می کند. این مملکت آنھاست: ماد تا ھیسپریا کھ تا بحر گسترش دارد و بسوی شمال نگا

ُ آ کاپادوکیا، گاالتیا، کولچیس، ھند، پاتکان، اغوانیا، امازونیا، ارمنیای بزرگ و کوچک، رت

باسفوریا، مایوتیس، دیریس، سارماتیا، تاورینیس، ساوروماتیس، سکایتیا، تراسی، 

مسادونیا/مقدونی، دالماتیا، موگیس، تیسالی، لوکریس، بویتیا، ھیتاگیا، اتیکا، آشایا، پیگنیس، 

ه ادریاتیک، گال، ایبریا، اکارنیس، ھوپریزتیم، گیاوریا، گیکنیتیس، ادریاکی و از این بحیر

برتانیھ گسترش  ر) یافیث ختم می شود کھ تا جزاینسبانیای بزرگ. در اینجا مرزھای (ھسپ

 ).٨٩نگرند (جی می بھ شمال  ھمھدارد. و 

 
 دانند ممالکی کھ نوشتن –فصل سوم 

 

ھسپانویان، ممالکی کھ با نوشتن آشنا اند (عبارتند از): عبری ھا، التین ھا بشمول رومیان، 

دست ھای ھای آنھا از ماد بسوی شمال تا دورمادھا، ارمنیان و اغوانیان. مرز یونانیان،

 پارگامیتوس تا دوردست ھای ماتوسیا کھ ایالین است. کادیز می رسد، از رود
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را، زاکینتوس، سیفالونیا، یجزایر (شامل): سیسیلی، یوبیا، رودیس، کیوس، لیسبوس، کیت

دجلھ کھ در بین  رودورکیریا) و کیوگادیس، و بخشی از آسیا بنام لونیا؛ ایتاکا، کورفو (ک

 ماد و بابل جریان دارد. این ھا مرز ھای یافیث اند.

 

کھ  شیم بخش ھای شرقی جھان و ھام بخش ھای جنوبی را در اختیار داشت، در حالی ]٣[

شرقی واقع اند. و کوھھای یافیث مناطق غربی و شمالی را کھ اغوان ھا و بحیره کسپین 

 تا دوردست ھا یعنی تراپزاند امتداد دارد.در غرب این مردم 

 

شاه وجود  ١۴شاه وجود داشت و در مناطق ایرانیان  ۴۴از (دوران) یافیث تا تیگران 

 سال. ۴۵٢) فاصلھشت، از ارشاک تا ارتاوان (در دا

 

 را طنت پارتیانو سل را کشت /اردوانساسانی ارتاوانر ستھ(خانواده) اردشیر از ارتاشیر/

د، پیش از کومت کرسال ح ٢۵٢) مدت ٩٠ یایرانیان و اشوریان (ج از بین برد کھ بر

در بابل بود. از ھمین  سال پس از بازگشت اسیران یھود ٢٧٠آمدن ناجی ما، مسیح. این 

سال وجود  ٢۶٠شاه ارمنی در جریان  ٢۶ تا اردشیر پسر ورامشاپو واغارشاکپارتیان از 

 داشت.

 

نت گریگوری یطایفھ س و پدرساالری /اشکانیان) از ارساسیدیانسپس حاکمیت (سیاسی

. حال اگر می خواھید در باره بگراتید بدانید: پارویر، پسر سکایوردی بنام )گرفتھ شد(

ھراچای شاه ارمنیان، پسر ھایک از شاه بابل درخواست کرد کھ یکی از اسیران یھود بنام 

. این نسب بگراتید از ساکن ساخت ارمنیان در مملکتبا احترام زیاد شامبات را آورد و 

 .فتبزرگ فرزندان یافیث زوال یا نسبی د، وقتماو بوجود آ

 

 برای اغوان ھا  واغارشاکحکومت سازی  –فصل چھارم 
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گزارش) حکومت اغوان ھا آغاز می شود. زیرا ما ھیچ چیز دقیقی در مورد در اینجا (

بزرگ  کوه) باشندگان مناطق اطراف گروهدر مورد ((وضعیت بدست آمده از) خلقت بشر 

). ٩١ ی(جبھ شنوندگان خود گفتھ نمی توانیم ، شاه ارمنیان واغارشاکقفقاز تا (زمان) 

مردم وحشی و بیگانھ (ساکن) در جلگھ  ،دھای) شمالی خو) در تنظیم (مرزواغارشاک(

جلگھ  دوردست ھای ورودیاز جنوب تا  ،دره ھا/امنھ ھای قفقاز را از وادیشمالی و د

گری و کشتار خود را پایان دھند و مالیات  احضار کرد. و بھ آنھا دستور داد تا یاغی

ناظرانی مقرر کرد  رھبر واو برای آنھا  ،سلطنتی را مطیعانھ بپردازند. بنا بر این دستور

جلگھ ھا و کوھھای یساکان از تبار یافیث بود کھ کھ رئیس آنھا (مردی) بنام اران از طایفھ س

ت بھ ارث برده بود. و آن سرزمین بھ یتا قلعھ ناراک /اراکسرود اراکسیسرا از ھا اغوان 

اغو  ،شد، زیرا آنھا او را بھ خاطر رفتار خوب او نامیدهشیرینی (اران) بنام اغوانک دلیل 

پارتی/اشکانی  واغارشاک. آنھا می گویند کھ می نامیدند») قابل قبول«، »شیرین(«

بسیاری از حاکمان منطقھ را از نسب اران تعیین کرد، مردانی کھ دارای شھرت و شجاعت 

رگرک اردمن، کاودک و گھای اوتیک، گای گویند کھ از پسر او مردم قلمروبودند. آنھا م

 پیدا شدند.

 

 ).٩٢شناسی را نشان دادیم (جی  تا این جا ما (این) نسب ]۴[

 

 وانیا و آنچھ برای نیاز بشر داردحاصل خیزی و باروری اغ –فصل پنجم 
 

سرزمین زیبا و دلپسند اغوان ھا با قرار داشتن در کوھھای بلند قفقاز دارای با ارزش ترین 

بزرگ کور کھ بھ آرامی در آن سرازیر می شود، دارای ماھی ھای  رودمنابع است. 

بزرگ و کوچک است و سپس در جھیل کسپین می ریزد. جلگھ ھای اطراف آن حاوی 

(مواد) زیادی برای نان و شراب و ھم روغن و نمک، ابریشم و پنبھ، و درختان بیشمار 

ر میان حیوانات وحشی . دستسرخ ا خاک، نقره، مس و زیتون است. کوھھا دارای طال
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شیر، پلنگ، ببر و االغ وحشی وجود دارد؛ در میان بسیاری از پرندگان عقاب ھا، شاھین 

 د. مرکز (اغوانیا) پرتاو بزرگ است. ھا وجود دار و امثال آن

 

 دقیقآگاھی از ظھور خدا برای ما شرقیان. تاریخچھ  –فصل ششم 
 

(جی  واغارشاکاغوان ھا توسط  مسکنران در ا تعیین )هدور از(ھیچ گونھ معلوماتی ما 

 .کردزمانی بر مناطق اغوان حکومت کھ نیافتیم شجاع واچاگان ) تا (زمان) ٩٣

 

و آمدن  صداقتان ظھور (عیسی)، خورشید زم در باره) معلوماتبرخی اکنون (ما 

. (عیسی) داریمپدر  متولد از ھستی و شناخت، نور جاللغیرقابل ما، موجود  رستگاری

جدا  پدر خود ساکن شد کھ از آنھستی پس از اتمام خدمت خود برای ما دوباره در جالل 

و گرانبھای خود را برای موعظھ در سراسر جھان فرستاد.  مبارکنشده بود. او شاگردان 

آمد، بھ ناحیھ ارتاز،  انارمنیبھ برای ما شرقیان داده شد. (تادایوس)  رسول مقدستادایوس، 

 ست ھای ساناترک شاه ارمنیان بھ شھادت رسید.کھ او با د جایی

 

حسادت انگیز فرستاده (ایغیشا) بھ اورشلیم برگشت و شھادت  ه مبارکشالییشاگرد او، ا ]۵[

با تاثیر از نفوذ روح القدس بر دست ھای مبارک جیمز،  ایلیشا. ساختمرتبط  اوخود را با 

تعیین شد کھ نخستین پدرساالر اورشلیم بود. او (مناطق) شرق را برای اسقف  الرد برادر

از طریق ایران بھ ماسکوت سفر  ،ھای خود گرفت. او از اورشلیم با اجتناب از ارمنیان

و شاگردان زیادی نمود کرد. او موعظھ ھای خود را در چوغای و جاھای مختلف آغاز 

 رستگاری آشنا کرد.را با 

 

شھر سحاران آمد. اما برخی از بستگان  ،سھ تن از شاگردانش بھ ناحیھ اوتی سپس او با

کھ  ) بھ شھادت رسید، در حالی٩۴آنھا را دنبال کردند. یک (شاگرد) (جی  ایشان، بدکار

. حال، را ترک نمود و مردان بدکار و قاتل را پیروی کرد حترمدو نفر دیگر ایلیشای م
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ا کرد. این مکان و قربانی بدون خون اھد ساختکلیسا یس آمد، یک پدرساالر مبارک بھ گ

زیرگون  مکان (اولیھ) روشنگری بود. لذا او از جلگھپایتخت ھا و شرقی و  ینخستین کلیسا

و در آنجا بود کھ تاج شھادت را  ،ی بت پرستان شیطانی رفتقربانعبور کرد و بھ محل 

ارجمندان را در  . قاتالن بقایایل را انجام دادچھ کسی این عم ،معلوم نیستبر سر کرد. 

 کھ آنھا برای مدت زیادی پنھان ماندند. محلی بنام ھومینک در یک خندق انداختند، جایی

 

 نت ایلیشا، روشنگر شرقیی سبقایاکشف  –فصل ھفتم 
 

حقیقت را نباید پنھان کرد و نور را نباید پوشاند. پس از مدت ھای طوالنی برخی از مردان 

 لیشا) داشت و بصورت گروھی بھ محل گودال آمدند، جاییی(در باره ا رویایپرھیزگار 

 ند،د، اما (استخوان ھا) را برداشترا دیدند. ھمھ آنھا در شک بودن کھ انبوھی از استخوان ھا

جمع نمودند و بھ ھنگام نماز شب آنھا را مشاھده کردند. ھنگام صبح تکان بزرگی (جی 

 توزیدن گرف شد. سپس باد شدیدی از دشت زمین گان برایستاد) رخ داد و باعث افتیدن ٩۵

رسوالن در جای  ، پراگنده کرد. فقط بقایاینبودند /مقدسنتیو استخوان آنھای را کھ س

خود باقی ماندند. یک کشیش پرھیزگار (بنام) ستیپانوس از روستای اوریکان یک جمجمھ 

معیت بھ دنبال او روان را از روی توده برداشت و با شتاب بر اسب خود سوار شد. ج

و آنھا را ترسانید و آنھا دوباره بھ اردوگاه  ابر تاریکی با الماسک پدیدار شد شدند. اما

 برگشتند.

 

ن کاھن مبارک را آرای آنھا) ظاھر شد، آنھا بقایای (ب رویابا یک  ایلیشاوقتی سینت  ]۶[

جمجمھ او را در روستای  ،روحانی مبارک ستیپانوسدند کھ کردو در جای دفن  ندجمع نمود

ھر انتقال دادند کھ امروز بنام آنھا را بھ صومعھ مقدس نرسم سپس .گذارده بود اوریکان

 واچاگانمتعال. حال، پس از مدت زیاد  وندخدا ،ده می شود، بھ جالل الردشتیک نامییوج

اظر شاه نایلیشا شھید شده بود. یک ستون در گودالی برپا کرد کھ  ھاشاه پرھیزگار اغوان 

 ).٩۶کھ یک منارنشین شده بود، در قلھ ستون (ساکن) شد (جی 
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نبود روایات مرتب (کرونولوژیک) از (زمان) اران تا اورنایر شاه اغوانیان  –فصل ھشتم 
و ترات شاه ارمنیان؛ اطالع رسانی (این دوران) صرف با آنچھ کھ در (جزییات) عبوری 

 ثبت است
 

کرونولوژیک در مورد حوادث (در حال وقوع) از (زمان)  این بود کھ گزارش مطلوب

، سوزاندن کتاب ھا و وصیت نامھ ھا (در کھبا آن. پیدا می شدسلطنت اران تا این نقطھ 

فقره ، (بخشی) از (حالمی دھد. با این  توضیحاین (غیبت) را  ،شرق ان زیادمردم )مورد

زبانشناسی/ادبیات، یعنی موسیز ھایر (پدر ارتوگیھای تاریخ نوشتھ شده توسط) موسیز ک

. ما قرار دارد در اختیارارتاوازد (شاه ارمنیان) با رومیان  ناتسی) در باره جنگورخ

را جمع  آترپاتکانق م) دھھا ھزار نفر (از نیرو ھای)  ٣٠ – ۵۵ ،ھنگامی کھ (ارتاوازد

ھا را فرا  یبری/گرجیآاغوان ھا و  سربازانردمان زورمند کوه قفقاز و ) منیزکرد، او (

 کرد. اخراجا قدرت آنھا نیروھای رومی را خواند و بھ بین النھرین رفت. او ب

 

، می کرد، او در قلمرو اغوان ھارواند مبارزه یکھ ارتاش بھ مقابل ا )، در حالیدر نتیجھ(

. او نیروھای خود را در آنجا گذاشت و بھ شھر خود رفت. سپس ارتاش بود در ناحیھ اوتی

م (سیوان) ظاھر انیروھای اغوان را با نیروھای خود متحد کرد و در کنار ساحل گیگآمد و 

 ارمنیان حکومت کرد. واند را اخراج نمود و خود بر ریا ،با آنھایکجا شد. او 

 

یبری/گرجی ھا آ) و برخی از ٩٧(جی  ستانیانکوھ آالن ھا با گروه ،در این دوران ]٧[

ملکت ارمنیان پراگنده شدند. ارتاش نیز نیروھای خود و با جمیعت زیادی در م ندمتحد شد

کور اردو زد. جنگ در گرفت  رودرا احضار کرد و در برابر آنھا رفت و در کنار ساحل 

نیک را یو شھزاده ولیعھد االن ھا توسط ارتاش گرفتار شد. در نتیجھ، ارتاش دوشیزه سات

 شت ونیک درگذیشت. پدر ساتبھ عنوان ھمسر گرفت و با برقراری صلح، (بھ خانھ) برگ

نیک) ید و شاه شد. (این غاصب) سپس برادر (ساتکرشخص دیگری (قدرت) را غصب 
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) ارتاش با نیروی بزرگی آمد، غاصب را ربی/منگھبانرا شکنجھ کرد. سمبات داییک (

ت) با غنایم نیک را بر تخت اجدادی (او) نشاند. سپس (سمبایاخراج کرد و برادر سات

رشان را در ناحیھ ارتاز نیا بازگشت. او اسیران ناحیھ شاوبھ ارم زیاد نبزرگ و اسیرا

ھ شد کھ در زمان گرفتنیک یطایفھ اراویگیان از (طایفھ) سات الردی/آقاییساکن ساخت. و 

 .ه بودگک متحد شداباسیاز خسرو بزرگ، پدر ترات با ازدواج با یک مرد شجاع 

 

و روشن سازی  نت گریگورییاورنایر توسط سایمان آوردن و تعمید شدن  –فصل نھم 
 اغوانیان توسط شاه اورنایر بر اساس یک توافق

 

ھای مملکت آغاز کرد  خود را در گوشھ والنھ ایایلیشای ارجمند کار رسپس از آنکھ 

برخی را روشن ساخت، اما نھ تمام شرقیان شمال را. او این کارزار را با )، ٩٨(جی 

ھ خداوند از نژاد بشر ی ک، در وقتمردم خود انجام داد. حال روش خوب و درخشان برای

 ارمنیای، شودامپراتور کنستانتین شکوفا  اقتدارد کھ غرب در زیر و باعث ش بازدید کرد

ت شرقی نیز ایمان آوردند، مناطقی کھ با ا. ساحشدمند روشن رجبزرگ نیز توسط ترات ا

 اورنایرھای دست  بابار دیگر  (این مناطق)بودند.  ظھور آفتاب رستگاری واقعی کمتر آشنا

 روشن شدند. این شگفتی ھای الھی در عین زمان اتفاق افتادند.

 

بود کھ  یمرد شجاعاغوان ھا شوھر خواھر شاپو شاه پارسیان بود. او شاه اورنایر  ]٨[

و پرچم پیروزی بود بھ ارث برده  یانمنار بزرگ در میانشھرت قھرمانی را در نبرد ھای 

و بار دوم تولد شد روشنگر ارمنیان  ،نت گریگورییدست ھای س باا برافراشتھ بود. او ر

ساخت. او بھ عنوان  اغوانیان را بیش تر روشن ،روح القدس درخشانشیدن لباس با پو

پس از مرگ  حالد. نموین وجود انسانی را ترک ی زندگی کرد و سپس اجاودانفرزند نور 

لعل  - کلیسارھبر { خواستند کھ کاتوگیکوس سگریگوریی او یعناغوان ھا از پسر  ،او

سازی نت گریگوری خواست تا ترتیبات مقدس یشاه ما از س ،آنھا باشد. چون اورنایر زاد}

). و بھ این ترتیب، ٩٩جی ( فراھم سازدن اسقف سرزمین خود اگریگوریس) را بھ عنو(
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ھماھنگی و  ،سرزمین ھای ارمنیان و اغوانیان تا امروز در برادری /قاعده،انونقبا این 

 د.نمیثاق از میان نرفتنی بھ سر می بر

 

و ایمان آوردن  پگانخطای گی ترک ن: چگوھا ی شاه اغوانچدر رابطھ بھ وا –فصل دھم 
و زندگی مبارک در بیابان ھا پس از جنگ  /زاھدبھ خدای زنده، تبدیل شدن بھ دیرنشین

  با پارس
 

. در بین دو پسر او اختالف درگذشتیزدگرد (شاه ایرانیان)  ،در نزدھمین سال سلطنت او

ی شاه چکھ آنھا در جنگ بودند، وا ی جنگیدند. در حالیآقاینھا بر سر نظر وجود داشت و آ

کھ اورنایر  پدرساالریش کرد. چون پسر خواھر آنھا بود و طبق رواج اغوان ھا نیز شور

زرتشتی ساخت. اکنون  ،با زوراو را  قبال مسیحی بود. اما یزدگرد بدکیش، ایجاد کرده بود

بھتر برد چون بھ این فکر بود کھ مردن در نست، دانمساعد (برای شورش) را  لحظھاین 

 .از نگھداری شاھی در ارتداد است

 

مھران (جی ، مردی بنام راھت از طایفھ /آریاییدر ارتش آرینطوالنی  جریان اغتشاشدر 

ابر پسر جوان یزدگرد بود، با نیروھای بیشمار خود در بر ربی)نگھبان/مداییک () کھ ١٠٠

پسر شاه را گرفتار کرد و  ،او را از بین بردسربازان  ،پسر بزرگ شاه آمد، حملھ نمود

 اییو آنھا را در ارتش آرینمود پذیرش  وادار بھمانده را قیزان باکشت. او سربادر ھمانجا 

اه اغوان د کھ پرویز نام داشت. اما شپس او نگھدار خود را بر تخت نشانمتحد ساخت. س

(ایرانیان) باشد؛ او در عوض، دروازه ھای چوگای را باز  آنھاھا نمی خواست در خدمت 

ی را متحد خود ستانھمچنان ھفت شاه کوھ د. اونمورا داخل  مسگوتکد و نیرو ھای کر

بیرون شد و خسارات قابل توجھی بھ نیروھای سلطنتی  ایی، در برابر ارتش آریساخت

وادار او را  سھ بار تقاضا کرد، اما نتوانستوارد کرد. (شاه پیروز) دو فرمان نوشت و 

ھ خاطر ویران باو (پیروز) را  ی خود،نوشتھ و در پیام ھا در) واچید. (سازبھ توافق 

 ناخارارسرزنش کرد. او ھمچنان پیروز را بھ خاطر مرگ  ارمنیان بیھوده سرزمینکردن 
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دوستی  کھ برای آنھا زندگی، بھ جای اینشما «) گفت: واچی( .تذکر داد شکنجھ اسیران ھا،

بھتر است، بھ عوض رنج مردن در . برای من دو پاداش عطا کنید، زندگی آنھا را گرفتی

 ».ر ارتداد زندگی کنماینکھ د

 

 آنھا)با (وقتی (ایرانیان) دیدند کھ ھیچ گونھ زور یا مھربانی نمی تواند مورد موافقت  ]٩[

دروازه ھای آالن آنھا یلندورک بردند. و ز مقدار ھنگفت گنج را بھ سرزمین، قرار گیرد

ھا جنگیدند آوردند و یک سال با شاه اغوان را نیروھای بزرگی از ھون ھا  ند،دکررا باز 

 ).١٠١(جی 

 

اختند، ھنوز ھم و پراگنده س نابودقعیت کھ آنھا سربازان او را با درنظرداشت این وا

آن، بالیای بسیار بزرگی بر سر  ند. افزود برسازبھ توافق وادار ) را واچینتوانستند کھ (

ھ . با آنککشنده ھالک شدندری ھای آنھا نازل گردید، برخی از جنگ و برخی از بیما

و (منطقھ ای بنام) میتس کوگم بھ زمین ویرانھ مبدل شد، ھنوز ھم  محاصره ادامھ یافت

 کسی او را ترک نکرد. 

 

و پسر او را بھ خانھ بفرست،  مخواھر«فرستاد:  واچیبھ  )را (این پیام شاه پرویزسپس 

شما  از شماآنگاه سرزمین  و تو آنھا را عیسوی ساختی زرتشتی بودند،در اول زیرا آنھا 

 ».باشد

 

. او می جنگید برای ایمان خود بلکھ، نھ) برای قلمروی خود واچی(اما آن مرد ارجمند 

و انجیل  ند) تمام سرزمین را ترک کتا(بھ ایران) فرستاد و (آماده شد مادر و ھمسرش را 

و تمام مالمتی  پشیمان شدضوع آگاه شد، دست گیرد. وقتی شاه پارسیان از این مودر را 

اگر «پدر خود انداخت. او وعده ھای صمیمانھ داد و آنھا را تحویل او کرد:  االیب راھا 

 ».سرزمین را ترک نکنی، ھر چھ بگویی آن را انجام می دھم
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بھ عنوان بخشی را اکان) یف) موافقھ کرد کھ فقط اموال شخصی خودش (سواچی( با آن ھم

از پدرش بدست آورده بود. او اینھا  خود یکجا با ھزار خانواده (ایرد) می گیرد کھ سھماز 

ن ترتیب، او مطابق خدا زندگی . و بھ ایپیوستیرانیان) گرفت و با راھبان را از شاه (ا

درگیر (امور دنیوی) نشد. او حتی بھ یاد نیاورد کھ زمانی شاه بود. چنین بود زندگی  و کرد

 ).١٠٢او (جی 

 

 واچینت ینامھ اسقف گیوت (ارمنی) بھ س -فصل یازدھم 
 

 .با مسایل عقیدوی اختصاص دارد چون ،نظر کردیمما از ترجمھ این فصل صرف

 

]١٠[ 

حکومت ک در سرزمین اغوان ھا؛ لیجنگ ھای ترات در برابر شاه باس –فصل دوازدھم 
خسرو با آمدن و مقاومت او بر ضد ارمنیان؛ بھ عنوان شاه باالی اغوان ھا ک رُ سنات

 اغوانیا و تحمیل مالیاتک؛ تسخیر نیروھایش بھ کم
 

راتسیک فرود آمد. بزرگ ارمنیا نیروھایش را جمع کرد و در جلگھ گارگیوس شاه شتردا

ک با او جنگید لیاو (در آنجا) با شمالیان روبرو شد و نبرد شدیدی بوقوع پیوست. شاه باس

اندازد. نبود کھ او را بر زمین دور ترات شجاع انداخت، اما آن قدر قوی ھ ب یو ریسمان

از بین بردن آنھا تا دور دست ھای (قلمرو)  ایوس بشترداشد.  او دو نیم خودعوض،  در ماا

رییس ستاد {راپیت شروع کرد. بسیاری ھا توسط نیروھای ارمنی کشتھ شدند. سپا ھون ھا

یوس با ش). تردا١١۵کونی بھ قتل رسید (جی ارمنی ھا، ارتاوازد ماندا }لعل زاد - ارتش

 ، شاه پارسیان رفت.شمالیان (با خود) بھ مقابل شاپو گیری و متحد سازیگروگان 

 

بھ عنوان شاه در باالی اغوان ھا در شھر  خاصک رُ کھ ترات درگذشت، ساناتحال 

ت ایان قرار گرفت. خسرو پسر ترک) سپس در برابر ارمنرُ تپایتاکاران حکومت کرد. (سانا
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ی)، بگارات با ارتش (یونان یسربازان بیزانس باانتیوکوس متحدین خود، یکجا با نیروھای 

ای ک با نیروھرُ بھ مقابل اغوان ھا رفت. سنات، یبری/گرجیآداش یھران بغربی و م

شاه پارسیان رفت و بسیاری از نیروھا را در شھر پایتاکاران  اغوانیان با شتاب بھ نزد شاپو

ک رُ سناتپراتور باز گشت. گذاشت. انتیوکوس با مقدار زیاد غارت و مالیات سلطنتی بھ ام

ھزار سرباز اغوانی بھ  ٣٠د حدوو جمع آوری با پیدا کردن لحظھ مناسب  بھ فرمان شاپو

در نمد کھ  نیزه دارانل پیکر یک فرمانده بزرگ و غو میان ارامنھ پیشروی کرد. حال

وقتی آنھا با اسلحھ  مین ھای سنگی اوشاکان حملھ کرد.بود، باالی جنگجویان در ز پوشیده

نھا) برگشت می کردند. ھای آ نیزهعوض ( خود بر او حملھ کردند، ھیچ اثری نداشت و در

نیزه خود را بھ ». کمکم کن«گفت:  کاتدرال/کلیسابا نگاه بھ شجاع واھان اماتونی سپس 

 ).١١۶و آن حیوان عظیم را از پای درآورد (جی  وددرون گلھ اسپ پرتاب نم

 

]١١[ 

کور ساختن از شمالیان؛  اونجات دادن شاپو؛ تخت نشینی تایران توسط  –زدھم فصل سی
گ ارشاک و تخت نشینی پاپ؛ سقوط ؛ اغتشاش در بین شمالیان؛ مرتوسط اویران ات

 اورنایر در جنگ شدن خمیو ز مھروژان
 

یران شاه ارمنیان شد، با پارسیان صلح کرد، و شاپو را از حمالت شمالیان اوقتی کھ ت

یران توسط ادر اغوانیا اذیت می کرد. ت چھار سالھنجات داد کھ ارمنیا را پس از اقامت 

ان) یراشاپو کور ساختھ شد (عملی کھ) با طبیعت شریر (شاپو) سازگار بود. ارشاک پسر (ت

ن سلطنت او تحریکاتی در برابر شاپو از طرف مردم پادشاھی را بدست گرفت. در زما

ا رفت و ماھھا در آنجا ماند و نتوانست کاری انجام یشمال وجود داشت. (شاپو) بھ بیتین

آن بنا کرد. ی در پا یکتاب (شکل) یک شیر در باالی آن و ھدر کنار جھیل ب یستون اودھد. 

 کتاب. باھ می شد و امپراتوری روم یاارشیر  باپارس بود کھ  نماداین 
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و خود  اغتشاش نموداه شد. سپس مھروژان ارترونی وقتی ارشاک درگذشت، پاپ پادش  

رخ داد. در آن زمان  مھروژانرا مانند اھیتوفیل خراب کرد. نبرد بزرگی در بین پاپ و 

 ،ورنایر) کامساراکان کشتھ شد. ا١١٧سپاندارات (جی  دست ھشاه گیک ب ،شیرگیر دالور

 یدا زخمی شد. مھروژان نیز باشاه اغوان ھا توسط موشیگ مامیکونی پسر واساک شد

سپاراپیت سمبات باگراتونی از بین رفت، با آھن کامال داغ بر  دست بھنت نرسیز یدعای س

 سر تاجگذاری کرد.

 

ن و در باره پسران روشنگر ارمنیا ،نت گریگورییس کوتاهگزارش  -فصل چھاردھم 
بھ  نت بزرگ گریگورییز نواسھ سرتنیاپسر و سنت گریگورییس گماریدنارجمندش؛ 

ای یبری/گرجی ھا؛ آمدن او بھ سرزمین اغوان ھا برآمقام کاتوگیکوسی اغوان ھا و 
 .شیبقایاروشنگری؛ شھادت او و آوردن 

 

س نام داشت، بھ بخشی کھ تادیو الرده کردیم، یکی از شاگردان طوریکھ قبال اشار ]١٢[

از سرزمین ارمنیا آمد. او برخی مناطق سرزمین شرق را پیش از رسیدن جنگجوی 

درگذشت  بھ ھنگامروشن کرد.  (گریگوری)  مبارکھ-) مشھور و گریگوریوس سھ(معنوی

خیانت اشکانی پارتیان/) ١١٨اناک (جی پدر گریگوری، شاه ارمنیان کھ توسط  ،خسرو

اراکس غرق شد. گریگوری توسط  رودبھ ھنگام فرار در  شخود ،کارانھ بھ قتل رسید

 نجات دادند ند،گریگوری ارجمند را گرفتکھ ربیان) کمک شد /ماننگھبانداییک ھا (بعضی 

. این از مشیت خدای بزرگ بود و شبیھ (سرنوشت) ھ قلمرو بیزانس بردند(او را) ب و

شناور در آب از دست فرعون ستمکار  کھ در یک قایق بوریایی/نی نخستین پیامبرموسی، 

 د.از بندگی مصر و عذاب ھا نجات دھ خدا را ان، تا مردمنجات یافت

  

ارار ھای ارمنیا نجات یافت و برای خر ناین ترتیب مبارک ترین گریگوری از شمشیھ اب

یک تیر انتخابی  شبیھ مام مناطق شرقی نگھداری شد. اوسرزمین ارمنیان و ت رستگاری

کھ با آن دشمن نامریی زخمی و کشتھ می شد.  در سرزمین بیزانس بود تیرکش رپنھان د
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، بھ سرزمین مادراو با انتخاب از رحم مادر و (برگزیدن) عنوان شھید مبارک در رحم 

 توگارمھ و فرزندان اشکناز فرستاده و اھدا شد.

 

جسارت ا ، بھ در قدرت ایمان مسیح پرورش یافت و تغذیھ شدگریگوری مبارک ک ،حال

شاه ارمنیا آمد و با صداقت و مالیمت در خدمت او  ،اتتر بھ پیشگاهانھ باک رسوالنھ و بی

در خدمت «می کند) تا  بھ سخنان پاول (کھ ما را ترغیب باوربا  ،)١١٩قرار گرفت (جی 

نھ با خدمت و اطاعت  باشیم، میزبانان و اربابان انسان با فضیلت فروتنانھ الردبھ 

شد.  نزرتیاو و یسدیده شود). او پدر دو فرزند، اریستاک ٢٢، ٣(کولوسیان » متظاھرانھ

کمک  ھنفرت آور آنھا گیج شده بود، بو کیش ھای مختلف (دیو ھا)  دیوانشاه کھ توسط 

خدایان پلید در  اژدھای شریر متعھد شد کھ (گریگوری) شھید قدرتمند مسیح را بھ پرستش

زار نت را با شکنجھ ھای متعدد و متنوع آیازد. با آنکھ (ترات) سوادار سودال ھالکت گ

د. درعوض، ھر سازا از ایمان تزلزل ناپذیر او دور مرد مبارک ر آنداد، اما نتوانست 

روز (گریگوری) با شجاعت رقابت می کرد تا جایزه پیروزی بر دشمن نامریی و مریی 

نھا ھیچ راھی برای تحقق (ھدف خویش) برای تبدیل مرد با . از آنجا کھ آدست آوردرا ب

 اقمارفکار شیطانی را در مغزھای فضیلت از ایمان بھ مسیح پیدا نکردند، شیطان صفت ا

و در یک گودال فوق العاده عمیق در  ندگوریوس مبارک را گرفتآنھا گری کردند؛او الھام 

بعضی اینکھ مار باقی ماند، تا  پر از سال در آن محل ١٣و برای شھر ارتاشات انداختند. ا

سپس بھ شھادت رسیدند.  توسط ھمان شاه ارمنی نفر، ٣۵یم و گیھین با یپسازنان ارجمند، ھ

 ختھ شد.اندا(زنان)  ارجمند بیرون اجساد این 

 

و شھدای ارجمند، ) ١٢٠(جی یوس ارجمند سپس خداوند متعال دیداری با گریگور ]١٣[

نھ و عذاب بزرگی بھ سرزمین ھای ارمنیا آورد. این مجازات  یمیان مبارک داشتیپساھ

رحمت بزرگ بود، چنان کھ پسر عزیزی را مشوره دھید و فرد  چندان بزرگ، بلکھ نشانھ

با ھدایا و را ) ھا انپگاستفاده از ھمان شیاطین کھ ( . باگیریدنادیده را نامشروع بیگانھ 

کھ دشمن گویا ، شد لبرآنھا ناز )خدا ساختروح ھای شیطانی ( ارتقا دادندی ھا قربان
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) شاه آنھا را بھ گراز تبدیل کرد کھ اند. (خددخوردند و گوشت خود را ش دیوانھند، آنھا باش

چنان گرفت کھ منتظر پایان جھان ھمھ را زیاد ھا گریخت. سپس ترس و ھراس ربھ نیزا

فرشتھ رحمت خداوند کوچک پر از ترس و وحشت بودند،  وبزرگ  ھکھ ھم دند. در حالیش

خواھر شاه ارمنیان ظاھر  ،روویدکستزوزشبانھ برای بانوی خاصی بنام  رویایدر یک 

و  یدگریگوری است. برو نتیشما از این ضربھ در دست س یگانھ راه فرار«شد و گفت: 

او بیدار شد و رویای خود را اظھار داشت. اما ھمھ او ». یدعمیق بیرون کن چاهاو را از 

ی برای یافتن شانسچھ آیا تو ھم گرفتار شیاطین شده ای؟ «ش کردند و گفتند: را سرزن

 رویا؟ با این حال، وقتی این »استخوان ھای او (پس از گذشت زمان زیاد) وجود دارد

رفتند و  چاهشکاکین بھ دھانھ یدی بوجود آمد، شدفجایع برای بار دوم و سوم تکرار شد، 

». ر ھنوز زنده ھستیبیرون بیا، اگ«ابراز کردند:  ) سخنان خدا را١٢١با سکتگی (جی 

 گفت کھ او زنده است. آنھا(گریگوری) برای  فوراو 

 

و بھ نور کاگک (شھر نو، یعنی واگرشاپات)، مھد  ندبا شادی فراوان بیرون کرداو را آنھا 

بھ پیشگاه گریگوری  گروھی را ناخواستھ ھمانسپس آنھا  شاھی شاه ارمنیان آوردند.

و گوشت خود را می خوردند. آنھا بود بزرگ آوردند کھ شیاطین آنھا را دیوانھ کرده 

نت بزرگ یس ،نت آوردند. گریگورییبھ پیشگاه س یورشزده را از  - ھمچنان شاه شیطان

و التماس کرد.  مردم بیچاره رستگاریو زد و از خدای مھربان برای با گریھ و اشک زان

 شفا یافتند.خویش  ز عذاب جسمی و روشنگری روحابیدرنگ  ،نتیلطف س آنھا بھ

 

یم و ھمراھانش نگفتھ یپسابانوی ارجمند ھبا آنکھ ھیچ کس (گریگوری) را در مورد  ،حال

اھد شھادت شاھدان مسیح ن پیامبری شبا چشما چاهشھید شده بودند، او در عمق  بود کھ

او در باره کدام «؟ مردم حیرت زده پرسیدند: »ھا کجاست نتیبقایای س«بود. او پرسید: 

؟ اما وقتی آنھا نام ھای شھیدان را از او شنیدند، آنھا را بھ »ھا صحبت می کندسینت 

خاطر آوردند و برای بقایای آن ارجمندان بیشترین احترام را نشان دادند. گریگوری آنھا 

چ کس اجازه نداد کھ بھ اجساد ) پیچید و بھ ھی١٢٢را گرفت و در لباس پاره شده آنھا (جی 
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ر یک انبار در محلی ا) را دبقایرا غسل تعمید داد. و او آن (آنھا اینکھ  تا ،نزدیک شود

 ھا بھ شھادت رسیده بودند. سینتگذاشت کھ 

 

صلیب رستاخیز و با تعمید  در موردسپس گریگوری کل سرزمین ارمنیا را  ]١۴[

آموزش و مشوره داد. او آنھا را شایستھ دریافت  رستگاری الفبایتعمید در  باروشنگری 

ساخت. اما او نخواست الرد زندگی بخش و خون روح غیرقابل وصف و خوردن جسم 

نزد گریگوری بزرگ آمد و برایش  فرشتھ خدا این حال،پدرساالری را اشغال کند. با  تخت

و افتخار ابدی این را انکار مکن، اما شجاع باش در فروتنی خود مقاومت نکن و «گفت: 

بنابراین او کرامت ». بخشیده است دوگانھ را بپذیر، چون خداوند این را بھ پدرساالر

پذیرفت و برای روشنگری باقی اغوان ھا و آیبری/گرجی ھا رفت. او با را پدرساالری 

(مردم) را بھ انجام دساتیر پسر خدا آموزش و مشوره داد. او در  ،ورود بھ ناحیھ ھاباند

برای اعمار آن  ینداب یک کلیسا را در شھر اماراس گذاشت و کارگران و ناظراآنجا تھ

بھ عنوان جانشین  را زرتانیاو ،تعیین کرد. سپس او بھ سرزمین ارمنیان رفت و پسر خود

) پر از لطف زرتنیا). (و١٢٣را بر تخت پدرساالری نشاند (جی او  کرد و تعیینخود 

پرست  - طانی کرد. او آنھای را کھ در گروه شیپدرش بود و طبق آموزه ھای او زندگ

و مجازات کرد و مشوره داد و ھمسر شاه را بھ دلیل فحاشی ھای  قرار داشتند، پیدا نمود

گمراه کننده مورد توبیخ قرار داد. حال چنین واقع شد کھ وقتی او برای بزرگداشت از آیین 

پرست جمع شدند تا  - شیطان ، انبوھی از گروهالھی وارد کلیسای در ناحیھ تارون شد

) بھ ایوان ھا ھمسر شاه بود. وقتی (اوباشبا تبانی کار در ارجمند را بکشند. این  زرتنیاو

 و ندتوسط شیاطین بطور محکم احاطھ شد کلیسا شتافتند، آنھا بھ دستور خدای خیراندیش

تا اینکھ  ،شدند. بنابراین کل آنھا گردن بستھ و بی صدا ماندندکشیده در غل و زنجیر 

شخص ارجمند آیین الھی را تمام کرد. سپس او بیرون آمد و متحیر گشت. با پرسش اینکھ 

خود و خواست ھای ھمسر شاه را  انھریث آن شد، (توطیھ گران) برنامھ شرچھ چیزی باع

دست ھای خود ھمھ آنھا را دعا و درمان کرد و  بلند کردن) با زتنیاراعتراف کردند. (و
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شیطانی انجام ندھند، بلکھ بیشتر بھ دنبال رحمت وره داد کھ پس از این کارھای ھا مش بھ آن

 در کفاره باشند.

 

و بھ دلیل رفتار  داشتتقوا و تقدس  کھ شیوه) دو پسر داشت. یکی بنام یوسیک زرتنیا(و

وقتی او بھ تخت پدرساالری رسید  زیرا،انھ خود تاج شھادت بر سر کرد. ھای مغفرت طلب

) کھ از پدرش بود، شاه را بھ خاطر شرارت گناھانش مورد سرزنش قرار داد. ١٢۴(جی 

پس از  مان کلیسا کشتھ شد. (پسر) دیگرش) بھ فرمان او با یک گرز در ھنزرتیا(و

ان گریگوریس نامیده شد. او مانند او دارای رفتار صالحانھ بود، بھ شیوه جھ ،پدربزرگش

زش نوشتھ ھای بھ آمو معنوی او بود. او در سن کودکیازدواج نکرد، بلکھ خواھان ارث 

و روح خود  و نماز آرزوھای مادی را مھار کرداز طریق روزه  ،کتاب مقدس پرداخت

آسمانی  امتیازاز را  دوگانھد. او بھ سرعت این افتخار نمورا با ایمان دوست داشتنی منور 

االترین افتخار و تخت پدرساالری و و، یعنی بدست آورد رگپدربزرگش گریگوری بز

ا و سرزمین سقف آیبری/گرجی ھبھ عنوان سالگی ا ١۵. گریگوریس جوان در تاج شھادت

. او بھ این دو سرزمین رفت و آنھا را روشن ساخت و کلیسای مسیحیان تعیین شداغوان ھا 

اعمار  ھای (روحانی) و شھرھا مقاماو ھمچنان کلیسا ھا را طبق  را در آنجا تاسیس کرد.

تعیین کرد.  نت ھایکرد و کشیش ھای با تقاضای پیروی از تقدس و گرامیداشت ھمیشگی س

را عملی  خدا )١٢۵جسمانی (جی پسر دساتیر  ،الھام از اشتیاق بھ صداقت رسالت او با

دس. او بھ تعمید بنام پدر و پسر و روح الق، با ھا پخش کردان پگو در میان تمام  ساخت

) طال، ھا انپگبرای تبدیل را نگاه دارند و با خود ( الردا آموخت کھ تمام دستورات آنھ

 نھ کارمند. مس نبرند، نھ کولھ پشتی و و نقره

 

ھا (کاال ھای مادی)، ارجمند (گریگوریس) ھمراه خود  با ھشدار در برابر تمام این ]١۵[

 ھمھ)، خون شریف پدرساالر بزرگ وشگفت انگیزترین و با ارزش ترین دستمزد (از 

ان واقعی بھ مسیح را نت پانتالیون را گرفت کھ ایمیس بقایایپدر جان و  ،شھید، ذکریا

 و در شھر نیکومیدیا شھید شد.  اعتراف نمود
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در قلمرو اغوان ھا آورد.  سریتُ شھدا را بھ شھر بزرگ  بقایای(گریگوریس) مقدس ترین 

برخی  باساخت و با احتیاط زیاد بخشی از خون ذکریا را او یک کلیسای کوچک در آنجا 

. او یک کشیش بنام دانیال را در آن جا بھ عنوان در آن قرار داد نت پنتالیونیبقایای س

و سپس شاگردن خوب مسیحی خود را گرفت تعیین کرد گزار و خدمھ شھدای کلیسا  خدمت

حضور  بھرفت،  مسگوتکنت ذکریا و پنتالیون ارجمند بھ سرزمین یی سبقایاو با نیمی از 

سھ  ،کھ از عین طایفھ ارساسید بود. (گریگوریس) با قدرت خالق مسگوتکسانیسان شاه 

) ١٢۶موعظھ کرد، تجسم کلمھ، معجزات متعدد و متنوع (جی را گانگی غیرقابل وصف 

ر روز سوم، صعود جسد او د (عیسی) کھ بر روی زمین انجام داد، مصلوب شدن، معاد

انجیل  سخنان) مسگوتکدر آغاز (ز برای قضاوت زندگان و مردگان. ، رستاخیآسمانبھ 

 .ندو ایمان آورد ندرا با خوشی پذیرفت

 

رترین شیطان وارد قلب ھای آنھا شد و آنھا را ملتھب ساخت تا در برابر دستور یاما شر

ا بھ ایجاد اتھامات دروغین در برابر زندگی بخش سخنان خداوند مرتکب بدی شوند. آنھ

آموزه ھای صادقانھ شخص ارجمند شروع کردند. چون (گریگوریس) آنچھ اراده خدای 

یا دزدی، بلکھ لذت بردن از طریق کار دستان  ود، موعظھ کرد: نھ غارت، فریبمحبوب ب

) گفت: مسگوتکد. (و قابل احترام در پیشگاه خدا باششکل انسانی و شادمانی ھ خود کھ ب

د. کناز غارت سرزمین ھای ارمنیا منع می را این فریب شاه ارمنیا است، چون او ما «

رترین مشوره ی؟ آنھا ھمچنان شر»ی و غارت نکنیمزندگی کنیم اگر دزد چگونھما سپس 

او را بھ دم ھای خود را با شاه شریک ساختند. سپس آنھا پسربچھ گریگوریس را گرفتند، 

شھید شد. بھ این ترتیب تنیان رھا کردند. آن مبارک و در جلگھ ویک اسب وحشی بستند 

 .آوردند ناحیھ ھاباند بھردند و آنھا را بھ روستای اماراز (بقایای او) را جمع ک ن اوشاگردا

شمال قرار دادند. آنھا خون مقدس ذکریا  سمت بھاو را در داخل یک کلیسا نزدیک محراب 

ی پنتالیون ارجمند را در بوتل دیگری. بقایاانداختند و ) ١٢٧را در یک بوتل شیشھ ای (جی 

ود شان بھ آنھا ھر دو بوتل را با مقدس ترین بقایای الرد گریگوریس یکجا نمودند و خ
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ان حملھ کرد. لطف شمار ھون ھا بھ ارمنست نیروی بیسانیسان با  زیراارمنیا فرار کردند. 

انتقام جوان گریگوریس نت یاز خون س ارمنستان این قدرت را داد تا الرد ھایالھی بھ 

پیام رسانی نماند تا  دند و حتیاز دم شمشیر گذرانرا د. کل نیروھای نظامی نگیرعلنی 

، ھمھ آنھا توسط شمشیرھای مژده ھای بد را بھ سرزمین ماسکوتک برساند. در عوض

 بھ قتل رسیدند. خوداقارب  گروه ھای

 

ُ در آن دوره، شھر مستحکم بنام  ]١۶[ ند و بھ نمودشاه اغوان ھا شورش  در برابرسری ت

آنھا در آنجا دانیال  .تسخیر کردیساتسیک آمد و شھر را جار کھشاه پارسیان کمک کردند 

 بچھپسر نت ھا ویی) سبقایاگریگوریس برای خدمت بھ (نت یکردند کھ س پیدارا کشیش 

عمید شده بود و در مورد ) کاھن را پیدا کرد و تبغچاییت) تعیین کرده بود. (قومب (غچای

ایمان بھ مسیح آموختھ بود و باور داشت و مطالعات بیشتر با کاھن داشت. و او می خواست 

 کھ شیوه مسیحیان را پیروی کند.

 

ھای پلید خاکستر هھ کردند تا پرستش کنندآنھا ھر دو را بھ زنجیر کشیدند و آنقدر شکنج

متقاعد سازند،  با زورآنھا را نتوانستند ). وقتی ١٢٨عنی زرتشتی) (جی شیطانی شوند (ی

تو مرد سرزمین ھا ھستی، اراده ما را برآورده ساز «شتافتند و گفتند:  بغچاینزد پسربچھ 

بھتر است «اما (جوان) ارجمند پاسخ داد: ». و ما تو را در قلمرو خود ارتقا خواھیم داد

 فوراآنھا ». اھکاران ساکن شوممن در پیشگاه کاھین بنام مسیح بمیرم تا اینکھ در میان گن

سر آنھا را با شمشیر بریدند و بھ این ترتیب آنھا نیز تاج تقدس و جایزه شھامت پیروزی 

را دریافت کردند، مانند پدر معنوی خویش، گریگوریس جوان. برخی کشیش ھای سوری 

باالی آن کردند. آنھا یک صومعھ در  نبنام ھاکو بردند و در آنجا دف یایآنھا را بھ روست

 . ستباقیدر آنجا تا امروز  دد ارجمنای این افرابقایاعمار کردند. آنھا می گویند کھ 

 

ی این بقایادالور شاه اغوان ھا رخ داد. پربرکت ترین  واچیزمان (سلطنت)  این اتفاق در

شاه  واچیاغوان ھا پسر یزدگرد و برادر  شاه ،واچاگان سومافراد ارجمند تا زمان سلطنت 



	 38	

اه اغوان وجود ش ٩در آنجا  واچیواچاگان دالور تا مبارک پنھان ماند. چون از (زمان) 

 ).١٢٩خدا دوست و زاھد، شاه اغوان ھا بود (جی  واچاگانشاه آنھا . دھم داشت

 

]١٧[ 

 سوم. واچاگاناز (زمان) یافیث و اران تا  نام ھای حاکمان فھرست –فصل پانزدھم 
 

 ،یافیث

 ،گومر

 ،تیراس

 ،توگرما (تورگوم)

 ،ھایک

 ،ارامانیاک

 ،سیارامای

 ،اماسیا

 ،گیگم

 ،ھرما

 ،کرد آرام کھ در زمان ابراھام زندگی

 ،کرد کھ در زمان اسحاق زندگی خوش چھره ارا

 ،انوشاوان

 ،پاریت

 ،اربک

 ،زاوان

 ،کرد وشوا زندگیجکھ در زمان سور ک رناپ

 ،ھاوناک

 ،واشتاک
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 ،ھیکاک

 ،امباک

 ،ارناک

 ،شراشاو

 ،نورایر

 ،ستامکریو

 ،گوراک

 ،رانت

 ،اینژاک

 ،ضحاک

 ،ھوروی

 ،زارمایر

 ،کرد پیرچ کھ در زمان داود زندگی

 ،اربون

 ،بازوک

 ،ھای

 ،کیوس

 ،ککیپ

 ،سکایوردی کھ تاج را از شاه بابل گرفت

 ،پارویر

 ،ییشر

 ،پارنواز

 ،پاچویچ

 ،کورناک

 ،پاووس
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 ،ھیکاک دیگر

 ،(زندگی کوتاه داشت) ستاایرواند سکاواکی

 ،تیگران

از اران تا  نام ھا شماراکم اغوان ھا تعیین شد. اما بھ عنوان ح /نسباز این خانداناران 

می توانم نگفتھ نیز نامعلوم است، من  دالور کھ از خانواده بزرگ ارساسید بود، واچاگان

 رستی کھ شاھان اغوان ھا بودندکھ از طایفھ (ھای) آنھا مشتق شده است. آنھا مطابق بھ فھ

 نفر اند، بنام ھای:ده 

 ،شجاع واچاگان

 ،واچی

 ،اورنایر

 ،گانکییو

 ،میرھاوان

 ،ساتوی

 ،یسآ

 ،نغایسوا

 )١٣٠(جی  واچی

 

و خدا دوست  گروه ھای زیاد اوپس از کھ پرھیزگار شاه اغوان ھا  واچاگانسپس  ]١٨[

کردند و درگذشتند. اما در باره آنھا ھیچ گونھ (معلوماتی) زندگی  آنھادر زمان پرھیزگار 

نج پنھان و موھبت پرھیزگار شاه اغوان ھا داریم کھ گ واچاگاننداریم، چنانچھ در باره 

شاه پارسیان شھر بزرگ پیروزآباد را  ،بھ فرمان پیروز واچی) را آشکار کرد. بقایاالھی (

 ساخت کھ حال بنام پرتاو شناختھ می شود.

 

زندگی و  ایجاد شد،برای اغوان ھا  واچاگاناد ھای کھ توسط شاه نھ –فصل شانزدھم 
 نت ھایو کشف بقایای س او کارکرد ھای
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پرھیزگار بدون شاه بود. بھ این  واچاگانسال پس از  ٣٠ مدت سرزمین ھا اغوانیان برای

 می: شده بود نند یک سگ دیوانھ خشمگینماشریرترین شاه فاسد پارسیان  ،دلیل کھ پیروز

وحانیت مسیحی را و رکند جھان را از بین ببرد، کلیسا ھا را تخریب  شاھانخواست تمام 

با دست ) بت پرستی زرتشتی را ایجاد کند. ١٣١د و در قلمرو خود (جی نمایریشھ کن 

و مبارک مسیح زمین را آبیاری کرد.  ، معصومشھدای شجاع مقدار زیاد خونھای پلید او 

زنان و کودکان  ،کشتھ شدند. افزود برآن او بیگناه با شمشیر گروه ھایدی از و تعداد زیا

الرد بسیاری از و بھ سرزمین ھای بیگانھ در بردگی تلخ برده شدند.  ندر شدگریان اسی

زور و دیگران با  ا، برخی بگرویدندی زرتشی بت پرست ھارمنی، گرجی و اغوانی ب ھای

ین ھ ابو  آتشکده ھا (اتروشن ھا) ایجاد شد ،از مکان ھاھدایای بسیار عالی؛ و در بسیاری 

ی گوناگون شیطان مخرب گسترش ترتیب آتش پرستی خدایان ناپاک تقویھ گردید. فرقھ ھا

 دند، با زنجیر و زندان مجازاتکھ متھم بھ شورش بو و مردم بیچاره سرزمین اغوانیان یافت

بود کھ بھ علت  واچاگاندر میان آنھا  زرتشتی شدند.پذیرش و ناخواستھ مجبور بھ گردیدند 

واچاگان) . با آنھم (ناخواستھ زرتشتی را پذیرفت،، خشونت و شرارت شدید شاه (ایرانیان)

کرد، تا اینکھ خداوند متعال بھ دلیل  دایما در نمازھای مخفی و روزه ھای مسیح شرکت

انھ پیر و جوان، ریختن خون شھدای مقدس مسیح، تخریب کلیسا ھای مبارک، کشتار بیرحم

عصومین کھ توسط ) زنان و کودکان و از بین بردن روح م١٣٢(جی کشانیدن بردگی بھ 

 شدند، (بشریت) را مالقات کرد.  زرتشتیان سرکوب

 

ھفتالی را بھ عنوان میلھ خشم در برابر شاه مستبد و خونریز پارس فرستاد و  قوماو  ]١٩[

قتی . وندو کشت نداد بیشمار نیروھای مجھز او زدآنھا این فرمانروای پلید را یکجا با تعد

بگوید:  رااین کھ در بابل دید، شاید ترجیح داد کھ  پیشگویی رویایاشعیای مبارک در 

ھارک، غول ھا آمدند تا خشم مرا برآورده کنند؛ آنھا از آمدن و رشد دشمنی خوشحال «

 مردانبا  الردکھ از دوردست ھا بیایند.  یزبانان بھ بسیاری ملل دستور دادم الردند. شد
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نزدیک است؛  الردمسلح خود آمدند. وای، شما نجس ھا و نسل ھای شریر، چون روز 

 ).١٣٣ویرانی از جانب خدا باالی شما خواھد آمد (جی 

 

مانند زنی کھ درد زایمان دارد، باالی  لرزشد و شبنابراین تمام دست ھا ناتوان خواھند 

غضب فرا می رسد تا شما را بی و خشم  و یبیرحمبا  الردبنگرید، روز  شما خواھد آمد. 

فرزند سازد و از زمین دور کند. ھر کسی گرفتار شود، با شمشیر بر زمین خواھد افتاد. 

د گردیان غارت خواھد ه خواھد شد؛ خانھ ھای شزادان آنھا در پیش چشمان شان پاره پارنو

ھای شان پر از عزا و سوگواری خواھد شد. پسر ده خواھد شد. خانھ رو ھمسران شان ب

شرور، کودکان خود را آماده کن تا بھ خاطر گناھان پدر شان مجازات شوند. او جھان را 

(اشعیا » پر از جنگ خواھد کرد، آنھا دیگر نخواھند خواست تا برجھان حکومت کنند

١٣.( 

 

شد. چون این  عملیرترین پرویز یسیان، شربر شاه پار بار دیگربھ راستی این پیشگویی 

بھ دستور خدا بود کھ ھفتالی ھا مانند غول ھا آمدند تا خشم خداوند را برآورده سازند. اول، 

الرد با تمام را یکجا ) ١٣۴ر او (جی یاو پسرش را کشتند، کودکان شرچشم  پیشدر آنھا 

 ،ریا، آن شاه شر. سپس خود شاه راو رزمین و میزبانان نیروھای بیشمارو حاکمان س ھا

مار گم شد و در گور یک االغ ش پرویز در زیر شمشیر گذاشتھ شد و در میان اجساد بی

 شرارت باپارسیان) ھای  الردتوسط (کھ گنجینھ عظیم او را  د. سپس (ھفتالی ھا)گردیدفن 

بدست آورده بودند، غارت کردند و با خود بردند. آنھا بھ زنان تجاوز کردند و از کودکان 

ن را برآورده ریغ نکردند و بر یتیمان رحم نکردند. آنھا بھ راستی خشم خدا و انتقام شیاطید

ده بود. و آنھا این کار را ھفت بار بیشتر از کرر با مردمان زیادی یساختند کھ پرویز شر

 او اجرا کردند.

 

ر شیطان توسط دشمنان خود شان یدی شد، چون فرزندان شرسپس کلیسای خدا پر از شا

سیر شدند. آنھا سنگسار نشدند، اما توسط شمشیر کشتھ شدند و آنھا در عذاب مردند. ھمان ا
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مرد ناخوشایند و تمام فرزندان شیطانی او بھ شمشیر کشیده شدند و با یک مرگ ظالمانھ 

کھ (پرویز)  و دردآور مردند. این اراده و قدرت متعال بود کھ این شر را از بین برد و این

 ).١٣۵شد (جی کامال نابود 

 

توسط  سلطنت اغوانیاگی بدست آوردن و چگون واغارشاکتخت نشینی  –فصل ھفدھم 
  واچاگان

 

برادر پدر  واغارشاک، رفتیک مرگ ناگوار از جھان  بار یپس از اینکھ پرویز شر ]٢٠[

د و بھ آنھا آموزش کن جراھر کسی (دستورات) را ا«اوند، نشست. کالم خد تخت براو 

- واچاگان شاه خدا)، توسط ١٩. ۵و (ماتی» ت خدا بزرگ نامیده می شودسلطندھد، در 

بلی خود برگشت و سپس کارھای ، چون او از اعمال گناھکارانھ قدوست تطبیق شد

 نیطاسرزمین را از عبادت شرور و شیی از بزرگانجام داد و بخش  یزیاد خواھانھخیر

مانھ بھ فضیلت خود با توبھ صمی بھ مسیر نعمت و خدمات درست بھ خدا تبدیل کرد و

ا زرتشتی و معنویت خود را ب ،کھ از طریق وکالت صادقانھ او سرزمین الرد ھایافزود. 

و بدن ھای خود را با فحشای کثیف فاسد ساختھ  ) آلوده کرده بودندپگانپرستش خدایان (

بر اساس  ) بھ آنھا آموزش داد،واچاگانبودند، بھ اعتراف حقانیت مسیح ھدایت شدند. (

) پسر خدا خواھد آمد و آن با ١٣۶کتاب مقدس کھ رستاخیز مردگان بھ دستور (جی 

مجازات تلخ و آتش جاودانھ برای مرتدان و غیرتوبھ کاران و عوامل شیطانی خواھد آمد، 

کھ بھ سھ گانگی  بودد اما آن ھدایای شکوه جاودانھ و غیرقابل وصف برای کسانی خواھ

مطابق بھ اعمال خوب شان پاداش  گروهالھھ اعتقاد دارند و این  در یک اختھمقدس ناشن

آنھا را واچاگان) زرتشتی گمراه شدند، ( باد شد. کسانی کھ تعمید شدند، اما بعدا نه خواھداد

پیروی د. و کسانی کھ از کودکی کرمسیحی) تایید  (بھ عنواندوباره از طریق مشورت 

ند و برای دریافت بدن شورستگاری تعمید  چشمھ آنھا با راه ھالکت بودند، دستور داد کھ

ند. خود او بسیار خوشحال بود، نھ بھ خاطر گرد سازگارندگی بخش و خون پسر خدا ز

سرزمین در وحدت با سوگند کلیسا  الرد ھایبلکھ بھ این دلیل کھ تمام پادشاھی خود، 
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کھ می گوید، ھر کسی کھ  موافقت داشتند. چون او این توصیف زندگی بخش را شنیده بود

یک روح را از مسیر خطا برگرداند و برای او راھھای عدالت را بیاموزد، روح خود را 

 از مرگ نجات خواھد داد و جبران گناھان او خواھد بود.

 

نت یبصورت خستگی ناپذیر یادبود س د ونموھی شرکت در خدمات الھر روز ) واچاگان(

کھ در خدمت او قرار  خن داد کھ سرزمین امن ارتسان فرماکرد. او ھمچنا ھا را اجرا

باید بصورت کامل اشکال شیطان پرستی و اشکال گوناگون قربانی بھ خدایان ناپاک  رد،دا

بود کھ برای تمام بخش ھای سلطنت  ی). او خیرخواه ترین مرد١٣٧را ترک کند (جی 

ادگان بومی کھ پرویز خود رفاه، پیشرفت و حاکمیت قاطع بھ ارمغان آورد. در مورد شھز

خود شان باز  الردییک را دوباره بھ  کرده بود، ھر دوراز سلطنت خود آنھا را شرور 

 د.گردان

 

 واچاگانجمع شدند و  ،لمرو خود را بازیافتندقکھ  اغوان ھر یک از الرد ھایسپس  ]٢١[

اغوانیا بود. شاه  واچیرفتند. او پسر یزدگرد و برادر پذی تی بومی خوداز خانواده سلطنرا 

بلند و خوش چھره بود. آنھا او را گرفتند و بھ  قد دارای باھوش) شجاع، عاقل و واچاگان(

ن ھا برگشت، بھ دنبال اوغشاه ساختند. وقتی او بھ سرزمین ا ،شاه پارس واغارشاکدست 

رت علنی مسیحیت شیوه ھای بود کھ ایمان بی خدایی زرتشتی را رھا کند و بصوبرخی 

شاه پارسیان  ،واغارشاکباعث شد کھ  خدامشیت کند.  یواقعی عمل باوررا بھ عنوان 

نباید وادار  خود را حفظ کنند و ھیچ کس دینباید  ھکھ ھم این مبنی بر ،فرمانی صادر کند

) و پرھیزگار ١٣٨شاه خوب (جی  واچاگانساختھ شود کھ بھ زرتشتی روی آورد. وقتی 

د شنید، فوق العاده خوشحال شد. سپس او با بسیاری از دعا ھا و اشک ھا بھ در این مور

بزرگی اسقف  او غیرقابل وصف اقرار کرد. و او بکلیسای خدا آمد و بھ تثلیث مقدس ابدی 

ھا، کاھنان و دیرنشینان کلیسا را دعوت کرد تا توبھ و دعا ھای خود را برای خوشحالی 

مشغول شد و  نمازھاو  واچاگان) بھ روزه ھاد. خود (خدای مھربان بھ اشتراک بگذارن

توانست  وجود ارتداد گرفت. پیتر با و ھمیشھ نمونھ پیتر را در نظر کرد برای فقرا کمک
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) واچاگانشود. (شاه  /آسمانیرییس رسوالن، نگھبان دروازه ھا و شھزاده سلطنت بھشت

و  الردد، پس از اقرار بھ د شمرت پسانکھ  الردیاد آورد کھ یکی از مریدان ھمچنان بھ 

خدا یکی از رسوالن شد. افزود برآن، بسیاری از گناھکاران بھ مقام فضیلت رسیدند و 

 وارث پادشاھی زیبا و ابدی شدند.

 

گرویدن بھ خدای واقعی، ا در نظر گرفت و خود را با شاه پرھیزگار تمام این ھا ر واچاگان

کرد. او ھمچنان با تبدیل آنھا بھ خدای ھمگان، در فضیلت ایمان واقعی مقدس و پاکسازی 

) آنھا را از خدمت تلخ واچاگانعیسی مسیح، طبیب بسیاری از سرزمین ھای دیگر شد. (

و ماھرترین در طب آن  . چون در حقیقت، عاقل ترین طبیب) شیطان نجات داد١٣٩(جی 

بتواند  –د وقتی بدن خود او با زخم ھای وحشتناک گرفتار می شو –طبیبی است کھ 

دارویی درمان کند. او ھمچنین با استفاده از ھمان دارو المتی خود را از طریق گیاھان س

ھا بتواند دیگران را کھ رنج می برند، بھ سرعت درمان کند. برای گناھکاران نیز چنین 

د. سالمتی روح ننو از داروھای توبھ دریافت ک ردندسمت خدا برگاست کھ صمیمانھ بھ 

شفابخش و ترمیم کننده روح ھای است  ین داروھای مفید اقرار و توبھ ممکنھم خود با

دین مقدس ان را جاودانھ می کنند، با گرویدن کامل آنھا بھ دیگران و کسانی باشد کھ بدن ش

 و خالص مسیحیت.

 

ند و یا ساخت افسون ان) برپا کردند و یاپگنی کھ محراب ھای () برای کساواچاگان(شاه 

کردند و یا بھ طور کامل و محکم بھ قواعد مسیحیت پابند نبودند،  ک را عبادتخدایان ناپا

ان را ھشدار داد کھ اگر پگو جادوگران، ساحران و کاھنان مجازات و جریمھ تعیین کرد. ا

دردناک  یھاند، با زنجیردآنھا مرتکب چنین کارھای شیطانی شبار دیگر کشف شود کھ 

خواھند شد. برخی از این  با شدیدترین مجازات محکوم وھا بھ دادگاه آورده شده  و چوب

) و یا بھ بردگی ١۴٠شمار جادوگران، ساحران و کاھنان مرتد خفھ، تبعید (جی  گروه بی

گرفتھ شدند. تعداد زیادی از طریق مشوره، ایمان مسیحی را پذیرفتند و در مسیر خدا گام 

مستقر کرد. او ھمین را و ناظران  ) در مناطق زیادی اسقف ھا، کاھنانواچاگاننھادند. (
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حقیقت، در طول  گیرانھ را برای کمبیچان و اغوانیا صادر کرد. در دستورات سخت

 و مورد تقدیر قرار گرفت. کل جامعھ کلیسا ارتقا نمود ،پرھیزگار واچاگانسلطنت 

 

]٢٢[ 

برای فرزندان شیطانی  واچاگانایجاد مدارس سلطنتی توسط شاه  –فصل ھجدھم 
 بران و پایان آنھا-رقھ نجس انگشتجادوگران؛ کشف ف

 

-، انگشتپگانان، جادوگران، کاھنان فرمان داد کھ پسران ساحر تاجدارواچاگان حال،  

باید جمع آوری و در ») ھاداروھا/زھرای دھنده «بران و مسموم کنندگان (دیگاتواتس، 

این ھدف  العھ کنند و سلوک مسیحیت را بیاموزند.مدارس گذاشتھ شوند کھ مسیحیت را مط

ی پدرساالرصالح کیش (ھای) غیراخالقی ملی بھ تثلیث مقدس و امحکم ایمان کار ایجاد 

ود)، در روستای خودش کھ مدرسھ واقع ب ) بھ روستا رفت (جایآنھاست. (واچاگان

مسیحیت را مطالعھ و فرمان داد کھ آنھا  مقرر نمودمدیر د، دستمزد تعیین کرروتاک، 

 کنند.

 

نت ھا بھ آنجا رفت، خودش در مدرسھ نشست، یوقتی او برای شرکت در بزرگداشت س

دستور  ) احاطھ شد. سپس او بھ جمعیت١۴١ (جی پگانساحران و کاھنان توسط پسران 

ویا او چنان خوش بود کھ گ بخوانند. بھ آواز بلند و یکجایی با کتاب و لوح در دستداد کھ 

 .استیک گنج بزرگ را کشف کرده 

 

 شروعموم کنندگان بران و مس - او بھ تحقیق و تفحص در مورد فرقھ ھای شرور انگشت

کھ تحقیقات خود را آغاز کرد،  کیش ھای آدم کشان بودند. او در حالیکرد، چون ھر دو 

حو شود. ی زمین مفرقھ شیطانی توسط این شاه متعال از رو خدای انسانی اراده کرد کھ

. سایر شاھان انیا برای مدت ھا ادامھ داشتشنید، شرارت آنھا در اغو واچیھمان گونھ کھ 

آن،  اغوان ھا یا توانایی دستگیری آنھا را نداشتند و یا خود را دخیل نساختند. افزود بر
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کردند و سپس می یر پارسیان در واقعیت آنھا را غالبا دستگ ملعون و شیطان پان ھایمرز

 کردند.می  رھا ابل رشوهدر مق

 

بری در یک  - وقتی آنھا مشغول عمل شیطانی انگشت ،روز کھ یک اکنون اتفاق افتاد

مشغول پیاده روی جوان منطقھ جنگلی امن در کنار رود کور بودند، یک پسر درمغاره 

چوب بستھ  ھا و پاھای پسر دیگری را با آنھا انگشت ھای دست ،آنھا بود در مسیر نزدیک

و اعمال  کردند. این پسرجوان با شنیدن نالھ نزدیک رفتمی را زنده سالخی بودند و او 

دستگیر  بھ دنبال او دویدند تا او را . آنھادید) قاتل را ١۴٢کاران (جی  شیطانی جنایت

 را در یدرختپسر (فراری)  ،کور انداخت. حال رودکنند، اما او فرار کرد و خود را در 

، بدون اینکھ تعقیب باال شد یبھ آن طرف شنا کرد و در درخت دید،سط دریا جزیره و

او را ببینند. او توانست فرار کند و از دریا بگذرد. اما او آن مردان را شناخت و  کنندگان

 تا تمام داستان را بگوید. ،با عجلھ بھ نزد شاه رفت

 

و بھ  ادا کردح انسانی بھ مسی وقتی شاه این موضوع را شنید، دعای شکرگزاری ]٢٣[

تا این شیطان پرست شرور رسوا  روحانیون دستور داد کھ روزه گیرند و نماز بگزارند

 - و از روی زمین محو شود. شیطان در اذھان ماھواره ھای شریرانھ (یعنی انگشت ودش

ر . شاه دستوبودن شریر آن گروه ناممکن مردا کھ شکستن سوگندبود بران) چنان جا گرفتھ 

(کھ با  مشھوری را  و ھمچنان سایر مردانشدند دستگیری مردانی را داد کھ مرتکب قتل 

فرقھ در ارتباط بودند)، اما باوجود ضرب و شتم و شکنجھ ھای وحشتناک دیگر، ھیچ یک 

و بوراکس  سوزانای داد کھ مخلوطی از سرکھ  از بدکاران سخنی نگفتند. او حتی دستور

ا حتی این ھم نتوانست چشم ھای شان مثل ماه سفید شد. ام ود نھا ریختھ شدر گوش ھای آ

 اعتراف آنھا شود.باعث 

 

شاه را برای از بین بردن فرقھ  ) این خدا بود کھ دست١۴٣(جی  طوری کھ پیشتر گفتیم

برای اقرار  ھوشمندیواچاگان) نقشھ کرد. در نتیجھ، (شاه  ھدایتسلطنت قلمرو شرور از 
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کرد. او دستور داد کھ تمام آنھا را بھ محل قتل ببرند و کسی را انتخاب کرد کھ  آنھا ابداع

تر از دیگران بود. او دستور داد کھ این مرد آزاد شود. سپس (شاه) برایش وعده داد  جوان

پرستان را  - من تو را نمی کشم، اگر صادقانھ اعتراف کنی و جزئیات این شیطان«کھ 

 افتاد و بھ روایت اسرار فرقھ شریر شروع کرد. او گفت: رویآن جوان بھ ». بگویی

 

یک مرد ظاھر می شود و دستور می دھد کھ سھ مراسم برگزار  شیطان در قالب

 بلکھسوراخ یا کشتھ شوند، شود کھ ھر یک شامل سھ مرد است. این مردان نباید 

ست و پو می شود یدهبراو زنده اند، پوست و انگشت شست دست راست  در حالیکھ

کنده می شود. سپس انگشت کوچک او باالی سینھ تا انگشت کوچک دست چپ 

در  بریده شده و از داخل جدا می شود. ھمین کار روی پا ھا نیز اجرا می شود،

کھ مرد ھنوز زنده است. سپس او کشتھ می شود. پوست او برداشتھ شده و  حالی

 در یک سبد گذاشتھ می شود.

 

قات شونده از آھن برپا می شود.  ا رسد، یک صندلیشریر فر مراسموقتی زمان 

پا ھای صندلی بھ شکل پا ھای انسان است، ھمان گونھ کھ بسیاری از ما در آنجا 

حضور داریم. حال مقداری پوشاک با ارزش روی صندلی گذاشتھ می شود، وقتی 

شیطان رسید، او لباس خود روی آن گذاشتھ و روی صندلی می نشیند. سپس او 

گشتان مرد کشتھ شده شروع ) و ان١۴۴را برداشتھ و بھ بررسی پوست (جی  سالح

ند، (شیطان) دستور باشھ (انسانی برای فداکاری) د. حال اگر آنھا قادر بھ تھیکنمی 

می دھد کھ پوست یک درخت کنده شده و یک گاو یا گوسفند در پیش روی او 

می نوشد. یک اسپ با  قربانی شود. سپس او با خدمھ ھای شریر خود می خورد و

توقف زین و افسار آماده است. او در اسپ سوار شده و می چرخد تا خود اسپ 

دیو) نامریی شده و ناپدید می شود. او این کار را ھر سال انجام می کند. سپس (

 دھد.
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و سپس تعداد  او بھ یک زن و یک مرد اشاره کرد کھ متعلق بھ فرقھ شیطانی است ]٢۴[

ا مردی ھا را در مورد فرقھ تایید کردند. سپس شاه بو ھمین چیز ندبیشتر مردم پیش آمد

زندگی تو مطابق سوگندی «کھ:  ھا را برای او گفتھ بود، اینصحبت کرد کھ تمام این چیز

 ،توصیف کردیکھ کھ ادا کرده ام، محفوظ است. اما (من دوست دارم کھ تو) آنچھ را 

حضور اردوگاه سلطنتی در آن مرد ». کب آن شدند) اجرا کنان (کسانی کھ مرتباالی دیگر

آنھا بھ روستا ھای خود منتقل  ھمان اعمال را بر روی مردمان زیادی انجام داد. نیمی از

) ھمچنان واچاگانو در حضور خانواده ھای خود آنھا با ھمان شیوه کشتھ شدند. (شاه  ندشد

وم کنندگان دستگیر و کشتھ شوند. آن فرقھ بھ شکلی عبادت دستور داد کھ بسیاری از مسم

داشتند کھ دیو در ھر سال فرمان می داد کھ یک مرد زھر داده و کشتھ شود. اگر این کار 

د کھ او داگزار) را چنان آزار می  (زھر دادن) برای یک بیگانھ غیرممکن بود، دیو (نماز

 ).١۴۵ش می داد (جی زھر کشنده را برای یکی از اعضای خانواده خود

 

ظاھرا) یک دیو کسانی  ھنوز ھم فرقھ ھای اھریمنی دیگری وجود داشت. (طبق گفتھ یکی،

ھا می  کھ دیگری خال را کور می ساخت کھ از پرستش شر منصرف می شدند، در حالی

با دیگری یک (عضو فرقھ) اگر گذاشت (روی کسانی کھ از عبادت امتناع می کردند). 

کوری و لکھ ھا گرفتار توانست او را بھ مصیبت  دیوان شریر می ، سحرخیانت می کرد

سازد. شاه چنین افراد را دستگیر نمود و با شکنجھ کشت. او ھمچنان دزدان و سایر 

رز فصیح و با کھ یک کشاوھمان گونھ شروران را از سرزمین اغوان ھا نابود کرد، 

ی ھرزه را ریشھ کن کند و دانھ ھا و علف ھاخار ،فضیلت عالقھ داشت با شور و عشق

ھای خوب را پخش و کشت کند تا حاصالت آن سی، شصت و صد بار بیشتر شود. خدای 

کھ با آن تالش  فشانی این مرد و جان یا مشاھده سلوک زیبا و پرھیزگارقادر و متعال ب

د، رکبھ او اعطا را ی مقدس ترین شھدای مسیح بقایاکرد تا خواست خداوند را انجام دھد، 

 ).١۴۶غیرقابل وصف پنھان بود (جی  مکانی کھ در آن گنجینھ ھای معنویاز 
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پنتالیون مبارک کھ در شھر و  )پدر جان( ی ذکریای مبارککشف بقایا –فصل نزدھم 
 آورد ھا بغیارا بھ سرزمین چ آنو گریگوریس جوان  شھید شدنیکومیدیا 

 

ی شھدای بقایادر آن محلی رخ داد کھ و سری تو معجزات بیشماری در شھری بنام  عالیم

نت ھا را بصورت دقیق یمقدس مسیح در آن قرار داشت، با آنکھ ھیچ کس محل بقایای س

بودند، کسانی کھ دارای تب و  پگان ھان واقعیت کھ باشندگان آنجا نمی دانست. با وجود ای

ر گرفتند. شمارا آن و خاک زمین  بقایا قرار داشترفتند کھ بھ کلیسای  ،مریضی بودند

بودند، درمان شدند. مذھب احمقانھ پارسیان شریر کھ  پگانکھ  زیادی از این مردم با آن

 آمد یمحلبھ زرتشتی خاص  ) پارسییک(قرار داشت، ھمیشھ در مخالفت با کلیسای خدا 

سست او شلوار  وقتی ،قرار داشت تا با درمان آنھا خود را مسخره سازد. با آنھم بقایاکھ 

 ده ھایش روی زمین ریخت و در بزرگ ترین عذاب جان داد.د، روش

 

 مسگوتکی کھ از سرزمین اسقف اعظم ھون ھا بود، کس ،ناین معجزه مربوط بھ یون ]٢۵[

ی شھدای مبارک بقایان) یک مرد بسیار صادق و شاھد عینی این رویداد بود. حال بود. (یون

گیساتسیک کھ توسط اردر ھاکو قرار دارد ب غیاچ بچھسری و پسرتکاھن ) ١۴٧(جی 

عاده آنجا مردی با ظاھر فوق ال . درسری برده شدتبقایای آنھا بھ . پارسی بھ قتل رسید

یعقوب ظاھر شد. آنھا گفتند: کاھن صومعھ بنام  رویایدر  یشبدرخشان و جوان تابناک 

ھا بنام  از سرزمین اغوان الردیحاکم شھر را خبر دھید کھ سری بروید و تبھ «

نت یرا نشان خواھیم داد (کھ شما می بینید). ما س رویااست. ما برای او ھمان  خاچکوریک

یده کشیش این موضوع را ناد». ما) را انتقال دھید یبقایاھای کلیسا ھستیم. شما و او (

 بار دوم و سوم تکرار شد. او بھ نادیده گرفتن آن ادامھ داد تا رویاگرفت. با آنھم ھمان 

کامال بیمار و بھ مرگ نزدیک شد. سپس ھمان مردان در قالب فرشتھ ھای نورانی کھ این

؟ او پاسخ »میریتو می دانی کھ چرا می«پر زرق و برق دوباره برگشتند و بھ کاھن گفتند: 

بھ  شماسرسخت و نافرمان ھستید.  بھ این دلیل کھ شما«آنھا گفتند: ». الردنھ «داد: 
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شما در حالت مرگ  ،. حالکردیدما را دریافت ن یبقایاو  رفتیدنسری تدر  خاچکوریک

 »!قرار دارید

 

کھ او را درمان کنند تا او بھ سرعت برود و دستور آنھا را کرد خواست درکاھن از آنھا 

ی درمان شد. او برخاست اجرا کند. آنھا دست ھای خود را روی او گذاشتند و او بھ یکبارگ

) شھر بود پیدا کرد، کسی ١۴٨را کھ مدیر (جی  خاچکوریکسری رفت. او تو بھ شھر 

خود  رویایدا پذیرایی کرد. مرد در کھ از او ھیچ سوالی نکرد و او را مانند یک مرد خ

را می بیند و بنابرین کاھن توضیحات نداد.  رویانیز  خاچکوریکبرای او گفتھ بود کھ 

دو کاھن دیگر کھ ھمرای حاکم  اآنھا پس از خوردن غذا بلند شدند، کاھن می خواست ب

با دو   خاچکوریککھ خود  در حالی ،دن) بودند، برای خواب بھ کلیسا بروخاچکوریک(

 خاچکوریکن انگیز نمایان شدند و بھ . ھمان مردان بھ شکل ھیجاندخدمھ بھ خواب رفت

آنھا اھن (دیگر) باید نت ھا آنجا ھستند. شما و کیبرخیز و بھ کلیسا برو، چون س«گفتند: 

، این یک عجلھ کن«) بیدار شد و برایش گفتھ شد: خاچکوریک». (برداریدو  نیدرا جمع ک

ما «) گفت: ییرویابرگشت. (مرد  رویااو دوباره بھ خواب رفت. ھم  با آن». است رویا

ی ما کھ در آن کلیسا است. شما و کاھن بقایانمی گوییم کھ تو وقت برخیزی، اما بھ خاطر 

 ».ھا را بگیریدباید بروید و آن

 

ی فرو رفت. بار سوم او در ترس وحشتناکی بیدار شد، اما باز ھم در خواب شیرین ]٢۶[

ه و زیباترین شکل ند و دارای عالی ترین شکوبود لباس نورانی پوشیده کھ ھمان مردان

برخیز و بھ کلیسا برو. تو در آنجا یک نور بزرگ را «و برایش گفتند:  ندبودند، ظاھر شد

خواھی دید کھ در حال سوختن است. ببین کھ نور در کجا روشنایی می دھد، چون ھمانجا 

نیز ظاھر شد  ) در عین زمان بھ کاھن١۴٩(جی  رویاھمان ». دنت ھا قرار داریی سبقایا

خود را بگوید. آنھا مالقات  یرویابود تا برایش را دید کھ آمده  خاچکوریککھ برخاست و 

سپس  ھای خود را گفتند. رویاکردند، توضیح دادند کھ چرا برخاستند و برای یکدیگر 

یکجا با دو کاھن دیگر وابستھ بھ حاکم و دو خدمھ  خاچکوریکبنام  یالردکاھن یعقوب و 
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ایوان در نزدیکی سکوی خطابھ بھ کلیسا رفتند و آنھا را عبور کردند. آنھا پس از ورود بھ 

 در پیشگاه صلیب دعا کردند، آنھا شگفت انگیز ترین روشنایی را در کلیسا دیدند. نور آن

قدر زیاد بود کھ نتوانستند بھ پاھای خود ایستاده شوند. آنھا حتی پس از خواندن یک یا دو 

د، خداوند متعال بھ سوم را خواندن مزمورتوان ایستاده شدن را نداشتند. وقتی آنھا  مزمور

آنھا کمک کرد و چنان بود کھ کسی آنھا را بھ پای خود شان مانده است. آنھا خود را صلیب 

کردند و پیشتر داخل کلیسا شدند کھ حال با درخشان ترین و با شکوه ترین نور پر شده 

ز مرکصبح عبادت کردند. در طلوع آفتاب تمام نور کلیسا در محلی متتا بود. آنھا در آنجا 

) کلیسا قرار داشتند. وقتی نور خاموش ١۵٠ی شھدای ارجمند (جی بقایاشد کھ مبارک ترین 

شد، نوری در باالی محلی خاموش و روشن شد تا وقتی کھ آنھا توانستند ھمان مکان را 

نت ھا را پیدا کردند. در آنجا یک کتیبھ روی عرشھ یی سبقایاببینند. آنھا آن را باز کردند و 

پدر جان و پنتالیون  نت ھا، ذکریایمن گریگوریس این س: «نوشتھ بودرار داشت کھ ق بقایا

ی بقایاآنھا ». . و سپس خود من مردمندکھ در شھر نیکومیدیا شھید شدارجمند را آوردم 

آنھا را  خاچکوریکو با روغن مقدس مسح کردند.  ندد، شستشو نموندنت ھا را برداشتیس

پرھیزگار  واچاگاندر اسپ خود سوار شد تا پیام را بھ شاه  با انگشتر خود مھر کرد، سپس

 د.سازبقایای عالی آگاه برساند و او را از کشف این 

 

شاه پرھیزگار بسیار شاد و خوشحال شد و بھ خاطر بخشش خداوند بھ دعا ایستاده شد و 

 .ھ بھ او بخشیدکشکر گزاری کرد برای این نعمت بزرگ 

 

 سینت ھایادبود برای  مراسم بزرگ پیشوایان را جمع کرد و اھبان وسپس او اسقف ھا، ر

اھنان را لباس ھای . او اسقف ھا و کھای سخاوتمندانھ بھ فقرا داد انجام داد. صدقھرا 

د و ماناس کشیش فداکار دربار خود را با سایر مقامات فرستاد تا بھ سرعت افتخاری پوشان

ھ و شاه، ملک یاورند. وقتی آنھا رسیدند،ب ی مقدس مبارک ترین شھدا رابقایا) ١۵١(جی 

دیدار آنھا رفتند. آنھا با صلیب، خوشبو، گل ھای زیاد و  ھپای پیاده ب یمقامات بیشمار
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ح یسو مقدس عیسی م شمار ھمراه بودند. پادشاه از طریق این شھدای با فضیلت مردم بی

 خدای واقعی را مبارکباد و جالل بخشید.

 

را با لباس ھای سلطنتی متنوع، طال، نقره، سنگ ھای  ت ھاسینشاه پس از این  ]٢٧[

و با چرم  ودک محراب چوبی قات شونده ساختھ شقیمتی آراستھ کرد و دستور داد کھ ی

ه شود تا داخل محل استراحت سرخ پوشانیده شود. (او ھمچنان دستور داد کھ) کتان سفید آماد

کھ اغوان ھا یک بانوی پرھیزگار و د. شوشانیک ملشوو تمام انجیل ھا تزیین  سینت ھا

برپا شود تا کلیسا  سینت ھاکھ غرفھ بزرگ او روی محراب سرخ  خیرخواه دستور داد

و در  گیرندو از گرما پناه  وندشاه و مردم زیاد بتوانند وارد شد کھ مقامات و باشطوری 

تشکیل ای احاطھ  ا شد تاپدور غرفھ برھ . یک پارچھ کتان بباشندخشک  ،صورت باران

و کتاب  وندو عبادت و دعا برای خدا وارد ش ھمراھان شاه بتوانند بھ ھنگام خدمت کھدھد 

 مقدس را در پیشگاه صلیب مقدس و شھدای مبارک مسیح بشنوند.

 

تخت روان رد، دستور داد کھ ببا خود می ھمیشھ بھ ھنگام سفر  بقایا رااز آنجا کھ شاه این 

سفید گرانبھا تزیین شود و یک صلیب  نم سرخ و کتااز ھم با چرھا بنام آنھا ساختھ شود و ب

صلیب نصب شود.  تختنام شاه در طال حک شود و بھ طالیی با جواھرات گرانبھا و 

با ابریشم چند رنگ وجود داشت کھ از تاج سلطنتی می درخشیدند. انتخاب اسب  دوزی ھا

(بھ  رنگسرخ  م ھاید باو  ھای سفید از اصطبل ھای سلطنتی کھ مورد عالقھ شاه بود

تعیین شده بود. بھ  و اسب ھا سینت ھاھای  تختاسبت). مقامات برای حضور در این من

 تختتاب مقدس چیز دیگری در داخل ، انجیل ھا و سایر نوشتھ ھای کسینت ھاغیر از 

شدند. (شاه  یوغ زده نت ھایسانتقال وسایط نقلیھ محراب  مجاز نبود. گاو ھای سفید برای

برای را خوانان  سرودخوانندگان و  ، خادمان کلیسا،واچاگان) بسیاری از کاھنان دربار

حرکت شروع کرد  ھ. وقتی اردوگاه بکرد تعیین سینت ھاترام و عالقمندان روز و شب اح

سفید و کتان در پیش رو قرار داشت. آن را با پارچھ  سینت ھاھای  تخت)، ١۵٣(جی 

 کھ باپوشاندند. اسب ھای سفید شاھی  ج شاھی چند رنگب طالیی و تابا صلی گلدوزی
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د). تعداد زیاد آنھا بو(ھمراه  ندشدتزیین ای سلطنتی در سرھای شان تاج ھ وابریشم سرخ 

 خوانانو سرود  لیب ھا در دست، آوازخوانانگزار در جلو و پشت وجود داشت، ص خدمت

 در ھمنوایی برای ستایش قدرت تثلیث مقدس.

 

 وقتی آنھا ،. حالقرار داشتآنھا  در پشتل شد کھ تخت روان ملکھ دنبا بایی این راھپیما

ا صلیب طالیی در باالی آن برپا کردند اوال محراب سرخ را ب خواستند کھ اردوگاه بزنند،

احتیاط فراوان  شد. با رگ سفید در باالی آن قرار دادهبز بود. یک چادر سینت ھاکھ برای 

آوردند تا در آنجا استراحت  را داخل آنسینت ھا ا ھ، سپس آنبا خوشبوی معطر و ھمراه

شد. سپس خود شاه ھمراه با ملکھ  برای شاه دیده یسلطنتی و ترتیبات دیگر چادرکنند. بعد 

کردند. حال اتفاق افتاد  اجرا سینت ھاش دعا ھای صبح و شام را با ستایش از و تمام ارت

 رواچاگان) با نذ) خدا دوست و پرھیزگار فاقد وارث مرد بود. (شاه واچاگانکھ این (شاه 

سری اعطا کردند کھ برای او پبھ خدا التماس  سینت ھاشفاعت  وشگاه راھبان در پیکردن 

بخشنده خوبی ھا دعا ھای او را شنید و پسری بھ او  ،)١۵۴. و خدای خیرخواه (جی کند

 اوشھدای مبارک بھ  شفاعت با کھرا دریافت کرد بخشید. او با خوشحالی این ھدیھ خداوند 

) پسر را پنتالیون نام گذاشت و دستور داد کھ او با ترس از خدا بزرگ واچاگانداده شد. (

 شود و ھمیشھ در پرستش شھدای مقدس مسیح زاھد باشد.

 

وقتی شاه خیرخواه برای شام نشست، دستور داد کھ یک کوزه از ظروف سلطنتی  ]٢٨[

نقره ای کھ حاوی نان سلطنتی بود،  گا او بتواند شراب بنوشد و دو میز بزرپر شود ت

خوان در پای میز شاھی ایستاده بود  سرودره او قرار داشتھ باشد. یک ھمیشھ در کنار سف

غذای سلطنتی بھ  تا بخشی از مواد داخل ظروف را بگیرد و روی میز ھا بگذارد. وقتی

تند و آنھا را برای فقرا تقسیم کردند. ھر گرف ھا را خوانان این غذا سرودپایان رسید، 

کردند و سخنان زندگی بخش (کتاب مقدس) را با  الھی را اجرا مراسمیکشنبھ وقتی آنھا 

 رفت. در واقعیت،، شاه پیش انجیل با دست خالی نخواندند صدای بلند در پیشگاه تمام مجلس

در روزه ھا و دعا ھا یکجا با ملکھ و او ھمیشھ در ترس از مسیح متمرکز بود و مشتاقانھ 
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با اصرار  ،داشت را گرامی سینت ھا) ١۵۵کرد و بدون خستگی (جی  تمام دربار شرکت

در امیدواری بھ مسیح و و پیوستھ با خوشحالی او کھ ھمھ بھ مسیح ایمان بیاورند.  این بر

 شد. کی ابدی رشد کرد و قوی ترنی

 

شاه سانیسان  یگوریس جوان کھ در حضورگرمبارک کشف بقایای  –فصل بیستم 
 مسگوتک بھ شھادت رسید

 

کشف را نت گریگوریس یی سبقایاشاه پرھیزگار اغوان ھا بسیار آرزو داشت تا  واچاگان

از این حوادث در تاریخ آگاھی داشت کھ گریگوریس ارجمند در جلگھ واتنیان  کند، چون او

) را آوردند و در او (جسد ششاگردان ر کنار بحیره بزرگ بھ شھادت رسید و برخی ازد

کلیسای گذاشتند کھ گریگوری بزرگ (روشنگر) در روستای اماراس اعمار کرده بود. 

 سینتبقایای ، زیرا یا از ترس کسانی کھ شاید شتیچ نشانھ ای در آن محل وجود نداھ

نی پس از گذشت زمان طوالآن ارجمند را بگیرند و یا از ترس راھزنان و یا محل دقیق 

 ).١۵۶فراموش شده بود (جی 

 

شاه با کاھنان دربار خود در مورد چگونگی کشف بقایای چنان شخصیت مطلوب و  ]٢٩[

خوب مشورت کرد. او با احضار راھب بزرگ روستا پرسید کھ آیا ھیچ عالمھ ای (در 

در آنجا  ود دارد. (راھب) پاسخ داد کھ حالمورد موقعیت گور) در گورستان کلیسا وج

از زمان تھاجم (ایرانیان) و تھداب اصلی  ؛یادی در مجاورت کلیسا وجود داردھای زگور

توانایی آن را نداشتھ کھ بر روی آن  یھیچ کسکھ گریگوری بزرگ گذاشتھ بود، کلیسا 

مورد حفاری قرار گیرد  من دستور می دھم کھ زمین«. شاه اعالم کرد: داعمار کنچیزی 

شخصیت ارجمند قرار  بھ گوری برسیم کھ این مقدس ترین ھای بسیارتا شاید در میان گور

التماس بھ خدای بخشنده داشتھ باشیم، کالم اعتقاد بھ روزه و نماز و باید ھم اکنون  دارد. ما

خواست خوب توسط خدای سخاوتمند بھ سرعت پذیرفتھ اوند را بھ خاطر بیاوریم کھ یک خد

 ».می شود
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 جھت دریافتدعا برای بھ تمام اسقف ھا و کاھنان  واچاگاننامھ شاه  –فصل بیست و یکم 
 گنجینھ پنھان

 

) بھ این صورت بھ تمام سرزمین ھای زیر ١۵٧شاه سپس دستور داد کھ نامھ ای (جی 

سالم می کنم.  –ان و راھبان ناسقف ھا، کاھ –بھ تمام روحانیون «اطاعت او ارسال شود: 

بقایای بگیرید و از خدای انسانی التماس کنید کھ  از شما می خواھم کھ عبادت کنید و روزه

 ».کند. سالمت باشید طاگریگوریس ارجمند را برای ما اع

 

خوانان و روحانیون زیر اختیار خود را گرد  سرود، کاھنان ،بھ این ترتیب ھمھ اسقف ھا 

رعت و یکپارچھ در روستای ھم آوردند و صلیب پروردگار را حمل کردند، آنھا بھ س

برای کسانی تعیین شد کھ تاخیر  کان جمع شدند. مجازت بزرگاشاه بنام دیوت شخصی

شاه  ،را برای سھ روز جشن گرفتند. حال سینت ھان) خاطره کاا(در دیوتآنھا داشتند. 

کھ در آنجا جمع شده بودند ادای احترام  یو بھ کلیھ روحانیون کندعادت داشت کھ ایستادگی 

در روستای را  م و گیھینھیپسایبقایای گریگوری و مشھورترین نماید. او مقدس ترین 

بنام کھ یک کاھن بنام ماتی از کتاگیکوس ارمنی تعیین نمود داراھوج در ایالت ارتساخ 

ق م) آورده بود و (جعبھ ھا) با انگشتر او مھر شده  ۴٩٠ – ۴٧٨یووانیس مانداکونی (

ی) بقایا. وقتی (ندنھا را برای او آوردفرستاد و آ بقایا) برای این واچاگانبود. (شاه 

وارد مجمع  )١۵٨(جی  نھیھیپسایم و گیگریگوری بزرگ یکجا با دوستانش در شھادتگاه 

طی را از روستا بزرگوار مسافت خوبی  الرد ھایم شاه، ملکھ و تما ،کان شدابزرگ دیوت

حانیون و خواص، با تمام خادمان رو مالقات کنند. اسقف ھا در پیش رو کردند تا آنھا را

را یکجا با انجیل و صلیب  سینت ھابقایای ارجمند گروه گروه، دستھ دستھ رفتند. ھر دستھ 

ھای گوناگون در باالی سر داشتند. دود خوشبو ھای معطر بسرعت از و شعارھای زیاد 

با ستایش یکجا و سرود ھای معنوی  زموربا شیرینی صدای م ، ھمراهباال شدافراد مشھور 

 بھترین بخشنده ھدیھ ھای ھمگانی. وند،خدا مداوم



	 57	

 

سالم کرد. را یکجا با مردم  سینت ھاه ھمراه با بزرگ ترین شادی بدین ترتیب شا ]٣٠[

با آوردن آنھا در  را حمل می کرد. بقایاپیش کشیشی رفت کھ  ا نظم و ترتیبخود شاه ب

آنھا را با (بقایای) ذکریای ارجمند و پنتالیون قرار داد. سپس شاه  سینت ھا،آرامگاه 

من حاال متیقین ھستم کھ «خیرخواه با اعتماد بھ ایمان قوی و فضیلت مردم اعالم کرد: 

ی مقدس گریگوریس مبارک (نواسھ بقایابھترین  ،اوند با شفاعت گریگوری بزرگدخ

 ».گریگوری) را برایم اھدا خواھد کرد

 

) ١۵٩ه بسیاری از مبارک ترین جمعیت را با خود گرفت و بھ تمام اسقف ھا (جی سپس شا

ھر دستھ و و کل روحانیت کلیسا با تمام خدمھ ھای آنھا  دیرنشینان، شماس ھابا کاھنان، 

. شاه با تور داددس، کھ حامل انجیل ھا و تعداد زیاد دصلیب ھا و مجمر ھای خوشبو بودند

و باران بر . حال موسم بھار بود پیاده رفتندسیاری از خدمھ ھا کاھنان دربار سلطنتی و ب

خواست کھ ملکھ را پشت سر بگذارد. با آنھم او رضایت  شاهبنابراین سر شان می بارید. 

را نھا با خود پنج شھید مقدس مسیح را ببیند. آ سینت ھاتا  ،نداد و با اشتیاق زیاد رفت

ری بزرگ، ذکریای ارجمند، پربرکت ترین پنتالیون گریگوکھ عبارت بودند از  دندانتقال دا

برای شفاعت با خدای بزرگ و قادر  یم و گیھینھیپساشھورترین و پیروزترین مبارز و م

 طوری کھ از طریق آنھا درخواست او برآورده شود.

 

 و با مقدار زیاد خوشبو و گل ندچھ ھای مختلف سلطنتی پیچانددر پاررا  سینت ھابقایای 

فید با کتان سو مزین کھ با چرم سرخ  تندگذاش تخت روان سینت ھاھای معطر و متنوع در 

 تختھ سنگ ھای گرانبھا در باالی . یک صلیب طالیی مزین بدر باالی آن پوشانیده شد

) و اسپ ھای سلطنتی پوشیده ١۶٠وصل بود. اسب ھای سفید با دم ھا رنگین سرخ (جی 

با حمل صلیب  تختار سلطنتی در پیش و پشت این ادمان درباز تاج ھا بود. تعداد زیاد خ

می  ھا و عبادت کنندگان و ستایشگران خدا با صدا ھای شیرین روز و شب بدون وقفھ

مبارک قدم می زد. صفوف اسقف  مزموربا سرایندگان یکجا  تخترفتند. خود شاه در کنار 
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و ستایش خدای  مزموررایش با س سینت ھا تختکثیری از مردم در چھار کنج  با جمع ھا

را بدرقھ می  گریگوریسسینت ی مبارک بقایایگانھ و التماس آنچھ کھ آنھا می خواستند، 

 .کردند

 

کھ ھیچ کس نباید تا شام چیزی بخورد و  ندیکجا با اسقف ھا دستور داد واچاگانشاه  ]٣١[

ا کشف تم را ود شاه این رژیپس از آن صرف با مقداری کم نان خود را تقویھ کنند. خ

رعایت کرد. کاھنان دربار شاھی بسیار غیرتمندانھ روزه گرفتند و خدای کریم  سینت ھا

بقایای  ی بودند کھ ھیچ چیزی نخوردند تا وقتی کھشماررا التماس کردند. در حقیقت، 

و صدای  قاطعیتو شب تمام جمعیت بدون وقفھ دعا کردند و با کشف شد. روز  سینت ھا

واچاگان پرھیزگار جلسھ شاه سپس استند کھ گریگوریس را برای آنھا بدھد. خو بلند از خدا

 ی گریگوریس ارجمند دعا کرد.بقایا) برای ١۶١وقت اضافی (جی  درای تشکیل داد و 

 

برای  ،شاه در این روزھا ماتی کاھن داراھوج را با برخی از خادمان بھ سوھر فرستاد

 ،کھ در آنجا کشف شده بودند. حال سینت ھاو برگزاری جشن عمومی بنام  انجام خدمت

اب رفت. او صدای بلندی وقتی آنھا مصروف خدمات صبحانھ بودند، ماتی کاھن بھ خو

حقیقت  این در». بسوی شرق (کلیسا) نگاه کن گریگوریسسینت برای «گفت:  شنید کھ

ند. کرد ھی گورستان را بسوی شمال حفاریدرست بود. اول با آنکھ آنھا بصورت اشتبا

 ی ارجمند را در جای پیدا کردند کھ صدا برای شان گفتھ بود.بقایااما متعاقبا مبارک ترین 

 

تمام  وخادمان کان با انبوھی از جمعیت، اسقف ھا، کاھنان، ادر این مرحلھ شاه از دیوت

جماعت روزه دار، نمازخوان و التماس کنندگان خدای خیرخواه آمدند، آن گونھ کھ توضیح 

دربار شاھی  شماسنھا بھ روستای بنام اراژانک رسیدند. در این جا بود کھ یک دادیم. آ

در  ی شانھر روبیک بیل خود را با  داشت کھ در آنرویایی بنام یوویل پیش از صبح 

جستجوی بقایای گریگوریس مبارک دید. و پس از آن خود گریگوریس را دید کھ مانند 

پرسید (جی  شماس. (گریگوریس) از ر شداس سفید در مقابل او ظاھیک راھب در لب
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تمام ما) شاه و تمام خادمان یکجا «(؟ (یوویل) پاسخ داد: »بھ دنبال چھ می گردی): «١۶٢

». اغوان ھا در جستجوی (گور) گریگوریس ھستیم، اما نمی توانیم آن را پیدا کنیم امبا تم

بودند. او گفت:  دفن سینت ھاد کھ بقایای شو بسوی خم  گرفترا  شماسرجمند دست آن ا

و او برایش دستور داد کھ آن ». اگر شما در جستجوی گریگوریس ھستید، او آنجا است«

. شتو در باالی آن صلیب قرار دابود نقطھ ای گورستان را حفر کنند کھ یک تپھ کوچک 

 ماسشآن ارجمند بسوی تپھ رفت و در کنار صلیب ایستاده شد. کشیشی بنام ناتان کھ برادر 

زده  . یوویل کھ زانوندھ کندن آن شروع کرد، و کاھن دیگری بنام گیدیون (جیدیون) ببود

 را پیدا کردند و در لذت فروان بقایابود، یک کیسھ در پیش روی او قرار داشت. آنھا 

قبرغھ ھا و پاھای من ھنوز اینجا «(گریگوریس) بھ آنھا صدا کرد:  سپسعزیمت نمودند. 

پیدا کردیم. (یوویل) بیدار  ،و ما (قطعاتی) را کھ او ذکر کرده بود». اند. آنھا را نیز ببرید

جای «رگز در اماراس نبود، او گفت: ھ شماسخود را بھ شاه گفت. با آنکھ  یرویاشد و 

 ».می دانم را کھ او نشان داد،

 

ناسی کشیش دربار خود را یکجا با ھمان ابسیار خوشحال شد. او م در این ھنگامشاه  ]٣٢[

پیش از آنکھ خودش بھ آنجا برسد. وقتی آنھا بھ آنجا  ،(یوویل) بھ اماراس فرستاد شماس

را پیدا کرده بودند. سپس (ھمراھان  سینت یبقایارا نشان داد کھ آنھا  کانیم شماسرسیدند، 

گریگوری مبارک،  )،١۶٣نت ذکریا و پنتالیون ارجمند (جی یی سبقایامول) شھ سلطنتی ب

جمعیت بزرگ با اسقف ھا، کاھنان و و  جنگجویان مشھور ھیپسایم و گیھین، خود شاه

 مراسمویچ رسیدند. یک وخادمان از اراژانک حرکت کردند و در روستای کوچک کار

دیگری داشت کھ  یرویاشماس یوویل  شد. در اینجا نیز ھمانبرگزار صبحگانھ در آن جا 

کھ او  جایی ،دور ھمان محل ایستاده اندھ ب ار راھب پیر و گریگوریس جواندر آن چھ

برخاست و خواست کھ ت بھ روی خود افتاد، اما وقتی با حیر شماسحفر کنند.  دستور داد

صبحگاھی آن روز آغاز شد و شاه پرھیزگار  مراسموال کند، آنھا ناپدید شدند. (شبح) را س

خود را با عالمھ پرورگار  کرد، کشف گریگوریس مبارک بھ خدا دعابدون وقفھ برای 

 کرد و از عمق قلب التماس کرم خدا را داشت. صلیب
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 ارجمند واچاگان یرویا
 

شام نشستھ بود، بھ خواب کوتاھی رفت. سپس صدای بھ او  مراسمکھ در  شاه در حالی

خود  یرویااو در ». دشینجا است کھ برای شما آشکار آنچھ خواھان آن ھستید، ا«گفت: 

من بھ اماراس خواھم رفت و در آنجا نزد مرد «گفت:  ) را شنید کھ١۶۴(جی صدای 

پیش از  کشیش دربار خود را ،از آن پس بود کھ او ماناسی». خواھم شدخاصی ظاھر 

او ھمچنان ». نگو کس مرا برای ھیچ یرویا«خود بھ اماراس فرستاد. (شاه) برایش گفت: 

کشیش دیگری (نیز) بنام یوویل کھ زاھد و ا کس دیگری ھم چیزی دیده است. پرسید کھ آی

دستور داد کھ کنده شود،  ،یوویل بود شماسدر ھمان محلی کھ «نزدیک شاه بود، گفت: 

د. من متحیر شد و با شدت جاری مرا دیدم کھ از چشمھ ای بیرون آی جویبار کوچکمن 

؟ وقتی آنھا از »ی در آنجا وجود نداشت. این از کجا آمده استویبارچون قبال ھیچ ج ،شدم

پیش روی آنھا آمدند. طوری کھ ما  یرون شدند، زنان روستای اراماسروستای کارویچ ب

باران می بارید و راه رفتن  ای و بی وقفھگفتیم، موسم بھار بود و جریان ھای بیشمار 

(شاه) در غیرت ». بگذارید ھیچ تاخیر نباشد«برای اسپ ھا دشوار بود. شاه اعالم کرد: 

خود برای آنچھ می خواست از اسب خود پایین شد و شروع بھ گردش در میان سفارشات 

تثلیث زندگی  شدی و تشویق آنھا برای ستایاسقف ھا و کاھنان و تنظیم امور و کاھش کن

 تختبا بزرگ ترین وفاداری شخصا  بخش با صدا ھای شیرین سرایش سرود ھا کرد. شاه

) را پرستاری کرد. زمین با صدای عبادت ١۶۵ی شھدای ارجمند مسیح (جی بقایاحامل 

کھ پوشیده از اشکال رنگارنگ و مزین  کنندگان بھ زبان ھای مختلف طنین انداز شد، چنان

رچم ھا و سنگ ھای گرانبھا بود کھ در صلیب ھای بیشمار درخشان و با شعار ھا و پ

 طالیی و نقره ای وجود داشت.

 

و دارای یک صلیب طالیی  گ سفید توسط اسب سفیدپوشیده از رن تخت سینت ھا ]٣٣[

در باالی صلیب مانند ستاره کھ  ا و تاج ھای بی بھا با شعارھایمزین با جواھرات قیمت بھ
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ارتش میان ) در جالل و شکوه در اول (در این دور پیشرودر قطار ید، درخشان می درخش

 رودوقتی جمعیت مبارک خدا دوست وارد روستای دارای  ،. حالروان بود مسیحی

در باالی آن در مسیر سلطنتی ساختھ  یپل از میان مسکونھ عبور می کرد و شد کھ یکوچک

بھ ھیچ کس دیگری را  تخت(مواظبت)  سینت ھااه بھ خاطر عشق بزرگ او بھ شده بود. ش

لباس ھای سلطنتی خود  رودعوض، شخصا پیاده شد و با عبور از د. او درکرواگذار نمی 

اسقف ھا و جمعیت بزرگی از را پوشید. وقتی آنھا بھ محل معین رسیدند، شاه ھمراه با 

ردند کھ آو چیزی را بدست آن کھ برای مدت طوالنی، چنان ؛دعا زانو زدند برایمردم 

در جستجوی آن بودند. با برپایی چادر سلطنتی در باالی ھمان نقطھ (شاه) دستور داد کھ 

سقفی چنین واقع شد کھ در آن وقت ھیچ ا ،. حالمحتاطانھ نگھبانی شود) صبح ١۶۶(جی تا 

افراد  ایرکاھن موجود در صومعھ روستا و سھ آنھا از ک در اماراس وجود نداشت، طوری

شنیده بودند، در  جاب زاھداند. آنھا آنچھ را از دیده  کھ آیا آنھا چیز دیگری پرسیدندارشد 

 جریان گذاشتند.

 

]٣۴[ 

توسط ک در ارتساخ پارسکان ناحیھ بسیار بزرگباورمند سازی  –فصل بیست و دوم 
  جاب راھب ارجمند

 

 راھب بزرگ صومعھ پاسخ داد:

 

ھدایای و  یک زاھد با رفتار پرھیزگارانھ ب بود،جابنام  زاھدیک در ویکرت  «

را از خطای  ن) در ساحھ بزرگ ارتساخ بنام پارسکانکساک(مردمی  وا .رسوالنھ

تثلیث مقدس را  ناشناختھاسرار عبادت و  شناسی ا، برای آنھا خدایشان برگرداند

بزرگداشت کرد و دو چندین بار نت را یخاطره گریگوریس س. او آمد و داد آموزش

کھ یک شاه با ایمان (عیسوی) در سرزمین اغوانیا برای جمعیت گفت  سھ باریا 

) گریگوریس خواھد ١۶٧ی مقدس (جی بقایا ظھور خواھد کرد کھ در جستجوی
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ا او کرد و م ارمھمان دید ما را بھ عنوان دیگری زاھدبود. حاال این واقع شد کھ 

است. ما پا ھای او را عادت در میان برادران چنین را خوش آمد گفتیم طوریکھ 

کمی نان دادیم کھ بخورد و او رفت و در ھمان مکان خوابید. او  ششستیم، برای

دستور  مابرای فورا برخاست، صلیب خود را گرفت و در آن محل برپا کرد. او 

عوض یک صلیب  اجازه ندھید ھیچ کسی این صلیب را دور کند. در«داد کھ: 

ھای صبح و شام را ادا کنید و خوشبویی نماز جا بگذارید، بزرگ تر را در ھمین

را در پیش آن بسوزانید، چون من معجزات بزرگی را در رابطھ با این محل 

 پیشگویی می کنم.

 

برای او غذا حاال چنین واقع شد کھ راھب دیگری مھمان ما شد. ما دستور دادیم کھ 

پیشکش گردید، برایش جام شراب  یپسر خورد و توسط راداده شود. وقتی او غذا 

. ما ھمھ مھمان را تنھا گذاشتیم و رفتیم تا ببینیم کھ دلیل واقع شددر روستا ناآرامی 

 . او جام را فروختبا خود برده بودت. در این وقت مھمان جام را سروصدا چھ اس

می بیند کھ  ییرویا. سپس دزد جام ی ورود بھ مدرسھ استفاده کردو پول آن را برا

صندلی بسیار ترسناک در یک  یمردسفید و یکجا با  در آن اسقف ملبس در لباس

 ردکبستھ  ،دنمورپا کرده بود.  اسقف او را دور زاھد ب ھککنار صلیبی نشستھ است 

شکنجھ کنند. وقتی او بیدار شد، بدن  سینتو دستور داد کھ او را در باالی گور 

) ناشی از لت وکوب زیاد ١۶٨جی یم سیاه و آبی (خود را نشان داد کھ پر از عال

. (اسقف) دستور داد کھ او باید با ھمین شیوه ھر روز جزا داده شود. سپس بود

(دزد) بھ شھر مبارک اورشلیم سفر کرد و در جستجوی درمان برای شکنجھ ھای 

 ظالمانھ گردید. 

 

ر داد او را شدید تر اما او بازھم در ھمین محل ھمان اسقفی را دید کھ دستو ]٣۵[

رھایی از این عذاب وجود ندارد تا «از پیش مجازات کنند. (اسقف برایش گفت): 

راھب ». وقتی کھ تو بھ ھمان جایی بروی کھ جام را دزدیدی و اعتراف کنی
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برخاست و با خود قیمت جام را گرفت. او رورشلیم را ترک کرد، دوباره بھ اماراس 

اھب بزرگ را صدا کرد و با چشم ھای اشکبار شروع سفر کرد، داخل کلیسا شد، ر

 بھ اعتراف گناه خود کرد. او با التماس زیاد (از راھب بزرگ برای بخشایش)،

قیمت (جام) را برایش پرداخت کرد. او بھ جایی اشاره کرد کھ صلیب قرار داشت 

. »با دید ترسناک نشستھ بودو آن جایی است کھ اسقف در لباس رخشنده «و گفت: 

آن جایی است کھ او دستور داد تا آن «او برای آنھا جای گور را نشان داد و گفت: 

سالمت ادامھ داد. آنھا می  اا درمان عذاب خود بھ راه خود باو ب». را حفر کنم

، نددون کودک بودند بھ آنجا بھ حیث زیارتگاه آمدتعداد زیادی از مردم کھ ب ،گویند

تال شدند. بھ عین ترتیب مردم مب پس از آن باردارمقداری از خاک آن را گرفتند و 

 ».شدند یکبارگی درمانگرفتند، بھ  بھ تب کھ مقداری از خاک را

 

 ، در آنجا انکشاف دیگری رخ دادگردیددر حالیکھ تمام این معجزات برای شاه روایت 

 ).١۶٩(جی 

 

در ین شاه ارمنیان غپسر نامشروع اسواحاکم،  خاچکوریکروایت  –فصل بیست و سوم 
 مورد رویای شاه

 

سری ظاھر تدر برای او یای ارجمند و پنتالیون مبارک کھ ذکر خاچکوریکمردی بنام 

ھفت مرد را در کلیسا می بیند کھ  رویابھ خواب می رود. او در یک  زشد، در نیمھ رو

) با این راھبان صحبت می خاچکوریکسفید پر زرق و برق ملبس اند. (ھمھ با لباس ھای 

نت یی سبقایامردان مبارک، وقتی شما اینجا ھستید چرا برای ما محل «کند، می گوید: 

ند و برخی جای دیگر را نشان ند کھ آنھا اینجا افتگوریس را نشان نمی دھید؟ برخی گگری

اھی آیا شما گ«د: دادندر مجموع پاسخ  اآنھ». داریم و ناخوش ھستیمد و ما تشویش دادن

سپس یکی از آن ھفت نفر پیش ) پاسخ منفی می دھد. خاچکوریک؟ (»معجزه ای دیده اید

من آن محلی را نشان می دھم کھ در مورد آن صحبت  ،مرا دنبال کنید«و می گوید:  شده
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من دیدم کھ «) گفت: خاچکوریکو او را بھ محل فوق الذکر رھنمایی کرد. (». می کنید

کرد. این نور بھ دو قسمت  ن از طریق سوراخ ھا روشناییروشزمین جدا شد و یک نور 

من «او بھ راھبی کھ این عالمھ را نشان داده بود، گفت: ». کرد تقسیم شد و عطر افشانی

». برای شاه می گویم، )١٧٠حاال می روم و آن چیزی را کھ تو برایم نشان دادی (جی 

ربار رفت، طوری واقع شد کھ ) بھ دخاچکوریک». (برو و برایش بگو«راھب پاسخ داد: 

 شاه در خواب بود و او ترسید کھ شاه را بیدار کند.

 

شاه خواب است و من جرات نمی کنم کھ «) نزد آن مرد رفت و گفت: خاچکوریک( ]٣۶[

ھم مثل پیش جدا بود و نور روشن ھنوز می تابید و زمین ھنوز ،حال». او را بیدار کنم

ده ای برایش وقتی شاه بیدار شد، آنچھ را کھ دی«ب گفت: راھب در کنارش ایستاده بود. راھ

ھا را با پای خود بپوشاند و نور را خاموش سازد، اما (راھب) نیز خواست کھ درز». بگو

دست خود را بیرون کرد و مانع او شد (گفت): این کار را نکن تا وقتی کھ  خاچکوریک

و درز را ناپدید کرد. ا پای خود زد، ود و زمین را بنباما راھب موافق ». آن را ببیند شاه

حال آن مرد بیدار شد ». د، آنچھ را دیده ای برایش بگوشوقتی شاه بیدار «و سپس گفت: ا

تمام خوبی ای و ھمھ چیز را بھ شاه گفت. سپس جمعیت زیادی بدون وقفھ بھ خدای بخشنده 

صلیب معجزه آسا در محل  ھصبحانھ اجرا شد، ھم مراسمدعا کردند. روز بعد وقتی ھا 

دور چادر بھ ھ بای پرده پا شد و  ) بر١٧١شاھی در باالی محل (جی  چادرجمع شدند. 

ھا با صلیب در دست،  شماسشد.جمعیت اسقف ھا و شاگردان آنھا،  نصبفاصلھ معین 

ھای گوناگون در بیرون این با حمل انجیل و خادمان با خوشبوھای افشاننده عطر کشیش ھا

ھا و سرود ھای ستایش تثلیث مزموراز  ھمآھنگشدند. زمین با سرود ھای  محوطھ ایستاده

 غیرقابل توصیف طنین انداز بود.

 

شاه فاضل برخی از لباس ھا را دور کرد، بیل را در دست گرفت و بھ کندن جسورانھ 

من با لباس سلطنتی داخل گودال شد و خاک را موشروع کرد. ملکھ خیرخواه و  زمین

کھ ھمھ در لباس خود  الرد ھاو ھمسران  الرد ھاکرد. اسقف ھا، کاھنان،  غیرتمندانھ دور
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انداختند. حال چنین واقع شد کھ آنھا اشتباھا  با جدیت زیاد خاک را بھ بیرون پوشیده بودند،

 ی ارجمند در شرق آنھا قرار داشت.بقایاکھ  کندند، در حالی محل غلطی را

 

ھان او نازل شد و شاه ناراض با اندوه نشست. سپس غم و اندوه بزرگی بر شاه و تمام ھمرا

طاناپذیر است. برای دو یا کالم خدای زنده خ«شاه با تشویق بھ ایمان واقعی اعالم کرد: 

) کھ بنام ناجی گرد ھم آمدند، درخواستی مبنی بر یک چیز خوب بھ یکبارگی گروهسھ (

بھ نام مقدس ترین خدای  ) جمعیت اکنون١٧٢گر، چنین (جی ن). ب٢٠. ١٨داده شد (مت. 

ھمگان جمع شده است. من با اطمینان می دانم کھ او بھ ما توجھ می کند و ما را با 

ی) ذکریای مبارک، مقدس بقایاسپس (شاه) دستور داد کھ (». شرمساری ترک نمی کند

 آورده شوند و در کنار کندن الیون، گریگوری بزرگ و مشھور با ھیپسایم و گیھینترین پنت

بیل خود را گرفت و بھ کندن در شرق نقطھ  ناگھان یمردی گذاشتھ شوند. در این وقت کار

ای شروع کرد کھ پیشتر رھا کرده بود. و گور مبارک ترین مرد ارجمند آشکار شد. شاه 

 سرشار از شادی شدند.  ،بودند چادرو کسانی کھ در 

 

اطالع دادند و تمام مردم  سینت ھابقایای تعداد زیادی از جمعیت را در مورد کشف  ]٣٧[

ر در آن نقطھ حاض ، شاه را زیر پا کردند. باآنھم چادرشتافتند و تقریبا پرده و  بقایابسوی 

د، یک علنی ش بقایاوقتی گور باز شد و  ،مھار کند. حالبھ سختی و توانست آنھا را  شد

ویی و آنھا را با رایحھ گوناگون خوشب ،عطر شیرین بیرون شد کھ تمام آنھا را فرا گرفت

متحیر شدند و با  ،کسی کھ با او بود برای چندین ساعت بی حس ساخت. شاه و ھر

ھای شگفت انگیز را انجام می دھد. شاه کسی را ستایش کردند کھ چنین چیز یکپارچگی

ھ ظرف ھای درباری گوناگون ) نشست و دستور داد ک١٧٣روی زمین نزدیک گور (جی 

ھای خود گذاشت و با احترام زیاد عبادت کرد. وت را روی زانوآورده شود. او تابآنجا  بھ

سپس کاھنان بقایا را آوردند و تمام آنھا را در یک تابوت گذاشتند کھ شاه در دست داشت. 

کشف کردند. یکی دارای خون  سینت ھای بقایاآنھا ھمچنان دو بوتل شیشھ ای ھمرای 

آنھا  یرون کردن ھمھ چیز (از جغلھ)با ب مردمنت پنتالیون بود. یذکریا و دیگری بقایای س
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داد کھ را تا شب ھنگام عبادت کردند. سپس شاه آنھا را با مھر شاھی مھر کرد و دستور 

ند. آنھا ھمچنان یک شیشھ نوشیدنی کشف کردند کھ مربوط باشمحتاطانھ تا صبح مراقبت 

خود گریگوریس بود. شاه آن را گرفت و فوق العاده خوشحال شد از اینکھ خدای متعال 

 ھدایای زیادی برای او بخشید. 

 

شود و ظروف طالیی و شراب  گذاشتھاو روی زمین  ردایروز بعد (شاه) دستور داد کھ 

فتاب آاو در  ردایآن شستشو شوند و روی در  بقایار داد کھ شیرین آورده شود. او دستو

 قرار داده شوند.

 

ید و رفت. اما را دزد بقایااز صومعھ اراماس یک بخشی از  یراھب این واقع شد کھ ،حال

برای شخص دیگری با شکوه بزرگی ظاھر شد و نام راھب  ییرویا سپس گریگوریس در

آورد.  ،و دزدی او را افشا کرد. او بھ دستور شاه اعتراف کرد و چیزی را کھ دزدیده بود

) ١٧۴سپس یکی از مردان از میان سنگ فروشان با اظھار نارضایتی بھ لعن کردن (جی 

را بھ عنوان ضد مسیح  ما آن گریگوریس«گریگوریس، شھید مسیح شروع کرد و گفت: 

او بر زمین افتاد، سر  فورا مجازات از جانب خدا باالی او پدیدار گشت.»! خود برگزیدیم

سینت گور  کگونھ بود تا اینکھ او رفت و خا پیش رویش آمد. و او چندین روز ھمان او

را گرفت. او بسیار گریست، شفا یافت و اعمال زشت او بخشوده شد. در این، ترس  ھا

رگی در باالی کارگران و ناظران ظاھر شد کھ بھ سرعت و با ترس کار ساخت یک بز

 کلیسای مبارک را ادامھ دادند.

 

بھ ھر اسقف داده شود تا در میان اسقف نشین ھا  بقایاشاه دستور داد کھ یک بخش  ]٣٨[

ایا بزرگ در اماراس باقی بماند. خود او با احتیاط زیاد بق بخشکھ  توزیع شود، در حالی

را در ظرف ھای مختلف گذاشت و سپس با انگشتر خود مھر کرد. او دستو داد کھ تھداب 

سینت یک نمازخانھ در باالی گور کنده شود و (نمازخانھ) بسرعت تکمیل شود و بھ افتخار 

اده شد و اسقف ھا را احترام نامیده شود. سپس شاه در صادقانھ ترین دعا ایست گریگوریس
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در  مزمورتمام جمعیت با خوشحالی زیاد با صدای سرایش شیرین چندین  یکجا باکرد 

بھ ) کھ روز چھارم نزدیک ١٧۵ستایش خدا. او از اردوگاه بلند شد و در شب سوم (جی 

 آنھا مردم و راز غیرقابل وصف پروردگار را جشن گرفتند.  طلوع خورشید بود،

 

ھ سفر شروع سینت ھا با صفوف م پیشین در ھمراھی بھمان نظ اسپس تمام اردوگاه ب

شاه پرھیزگار غنیمت معنوی و دنیاداری را بدست آورد کھ  ،واچاگانکردند. بدین ترتیب 

ناپذیر است. ھیچ شاھی پیش از او، ھیچ یک از اجدادش ھرگز  منبع خیر دایمی و بازگو

ا چنین ھدایای شگف انگیز دریافت نکرده بودند. اردوگاه عیسویت نیز بخشی از آن ر

 واچاگاندریافت کرد، بدین ترتیب ثروت وصف ناپذیری از رحمت خداوند بھ واسطھ شاه 

بدست آوردند. من او را ھرگز کم ارزش تر از ستایش در مقایسھ با امپراتور کانستانتین 

در نظر نمی گیرم کھ در غرب فرمانروا بود یا ارساسید ترات کھ رستگاری ارمنیای 

ای ما شرقیان انجام داد. او این مرد مبارک ھمان چیز را بربزرگ را بنیاد نھاد، چون 

. او کھ برای این مراسم بسیار دور سفر بود نمونھ فضایل زیاد ودانش خدا  ،ه نورزدروا

برگشت و عظمت او باعث شد کھ  ،کرد، در امتداد راھی کھ برای آمدنش آماده شده بود

 بھتر شده بود. این جاده در مقایسھ با گذشتھ بسیار خوب یا حتی

 

شاه با پای پیاده رفت و تمام راھپیمایی با گام ھای آرام و آھستھ مانند آب  ،ھنگام عزیمت

و بازتاب ھای درخشان  رسد. ھوا نیز با صدا ھای ھماھنگبکھ بھ بحیره آرام ) ١٧۶(جی 

گویا زمین بھ  شد کھ . حتی فرشتگان در ھمراھی آواز خواندند و چنین پنداشتھبود شاد

 ھمان ،ھدایت داد رود. شاه با زحمت خستگی ناپذیر ھمھ را بسوی استبھشت تبدیل شده 

 توقف شود. تخت سینت ھاود. او فرمان داد کھ گونھ کھ در مسیر قبلی انجام داده ب

 

شاه یکجا با تمام جماعت نشستند. سپس اسقف ھا مردم گوناگون را برکت داد و آنھا را 

ھنان و سایر افراد خود برگردند؛ شاه صفوف اسقف ھا و کافرمان داد کھ بھ خانھ ھای 

کھ او از تمام  د، جاییکرھدایت ویچ و محل آرامگاه ورا بھ سمت کار سینت ھامحترم و 
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و او را کمک کردند، دعا بودند آنھا تشکر کرد و از جانب کسانی کھ بھ دستور او آمده 

) و سینت ھاکسی کھ با شفاعت (سیح باد، ستاش جاودانی و جالل بر م«کرد. او گفت: 

تمام آنھا شاه و ». چیزی را عطا کرد کھ ما می خواستیم دعا ھای شما برای شما و من آن

ھر چیزی کھ شما از خدا  ،باشد«ھنگی برکت دادند، گفتند: ملکھ و تمام دربار را در ھما

ی گزندما  داده شود و باشد کھ او برایگریگوریس سینت می خواھید برای شما با شفاعت 

لیسا بواسطھ شوق کباشد کھ و  اعطا کندبا شما را برای چند روز در صلح بر روی زمین 

) ما بیشتر درخشان شود. باشد کھ مسیح ناجی ما و پدر ١٧٧و جانفشانی روزانھ (جی 

 ،شاه با خود اسقف اعظم». کند آسمانی او مرگ شما را با اعتراف شما بھ مسیح مھر

یک روستا می رسید، او پیاده می  بھ تخت سینت ھا و ھر وقتی کھا گرفت شوفاگیشای ر

نھ بھ عنوان  –آنھا را از طریق روستا ھدایت کند  پیاده می رفت تاسینت ھا شد و بسوی 

کھ مغرور و تنبل در تجمل شده باشد، بلکھ بھ عنوان یک مرد دانشمند و آموختھ در  یشاھ

اه لذت گیر شده باشد، بلکھ کسی کھ با پشتکار عقاید عیسیوی، نھ بھ عنوان کسی در آرامگ

 و ھوشمندانھ بھ احکام خدا تسلیم شده باشد.

 

در ھمھ جا در ناحیھ اوتی  گریگوریسسینت وقتی تمام اتفاقات رخ داد و شھرت  ]٣٩[

قرار بود وارد شود  سینت ھاگسترش یافت، مردان و زنان، جوان و پیر از ھر روستا کھ 

شماری از روستا ھای دور با حمل صلیب ھا و تعداد  دند و مردم بیبرای دیدار بیرون ش

زیاد گل ھا و خوشبویی ھای شیرین با خوشحالی آمدند و بدون وقفھ تثلیث مقدس متحد را 

 درخشان و مبارک ساختند. 

 

 مراسمبقایا) را با اجرای کان رسیدند. آنھا در آنجا (ابدین ترتیب آنھا بھ روستای شاه، دیوت

ا نبھاباید با روغن گر سینت ھای بقایابرای آنھا بھ ارامگاه گذاشتند. شاه دستور داد کھ عالی 

 ).١٧٨مالیده شود (جی 
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 یامالکرا فوق العاده دوست داشت. او  نچیک داشت کھ شاه اوخبنام  یدخترواچاگان) (شاه 

در آن کھ  را داد سینت ھای بقایا(دستاکرت) بنام خود ساختھ بود و برایش یک بخشی از 

نت ذکریا یو از س بقایایادبود جشن گرفتھ شد. خود (شاه) یک بخش  با مراسم بزرگ امالک

آنھا را با خود داشت. او را گرفت و وقتی کھ با اردوگاه گردش می کرد، ھمیشھ آنھا را 

در یک جعبھ مبارک و نجیب نگھداری کرد  د و با نظارت بزرگینمومھر  بھ عنوان بقایا

نت آن جا رفت و فوق العاده یکان ساختھ شد و ساکھ نمازخانھ بنام پنتالیون در دیوت تا زمانی

و دستھ ھای زیاد خادمان را گذاشت و  شماس ھاگذاشتھ شد. او در آنجا کاھنان، احترام 

گرفت، سھ بار در روز برای سھ روز در آن محل را  سینت ھاشخصا مراسم یادبود برای 

کھ  دادن صدقھ بھ فقرا خستگی ناپذیر بود. او دستور داد کسانیاو در روزه ھا، نمازھا و 

برگزار کنند و او بھ یاد  سینت ھامراسم یادبود بھ افتخار  ،را گرفتھ اند بقایابخش ھای از 

کھ  آوری کسانی پرداخت کھ از داوری وحشتناک خدا عذرخواھی کنند. در مورد کسانی

 یسینت ھا(یادآوری کرد). بدین ترتیب خدا  خدا)اشتیاق داشتند از ھدایای ناشناختھ خیر (

 ).١٧٩کند (جی  می خود را تجلیل

 

 داناکشیش ماتی  ازاغوان ھا شاه  واچاگانطرح پرسش  – بیست و چھارم فصل
 

 فقره بعدی دیده شود.

 

اغوانیا در  شاه واچاگاننامھ ابراھام مبارک اسقف مامیکونیان بھ  –فصل بیست و پنجم 
 رابطھ بھ کشتھ شدگان

 

) را حذف کردیم کھ در رابطھ بھ مسایل ١٨٣جی  – ١٨٠ما ترجمھ این فصول (ص جی 

 معنوی و عقیدتی است. 

 

]۴٠[ 
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 ن یاغیوای در  جلسھواچاگان شاه اغوان ھا در  قواعدصدور  –فصل بیست و ششم 
 

)، اسقف ١٨٣شاه اغوان ھا مناقشات زیادی در میان عوام (جی  واچاگاندر زمان سلطنت 

خواست  بوجود آمد کھ در نتیجھ آن شاه ھای عامگروه نخبگان (آزاتس) و  ،انھا، کاھن

 و او این کار را کرد). ( دایر سازد وینی در اغیماه مریر ١٣یک مجلس عمومی در روز 

 

یونن ای، غکالن پارتاو، ماناسی اسقف کاپاف یشای اسقغواچاگان شاه اغوان ھا با شوفا. ١

انکاتوک، ماتی کاھن غکاھن کا پو پاد اسقف اوتی، یوس ساھاکنیا و اسقف ھاشو، انا

سری، تیکوپوس سریپو، شماعون کچوس کاھن گایگوغارتاو، تومی کاھن دربار شاھی، پوپ

پارماید و یعقوب  ، ابیکاز کاھن بید، اورباتایر کاھن مانوشای، یوویل وچماتی کاھن داراھو

انگاتوک و غطایفھ کا رییس یفھ (نھاپیتک) ارتساخ، باکورکاھنان و نخبگان و روسای طا

ن تصریح ین گرد ھم آمدند چنیانی من در اغیوتعداد زیادی کھ در حضور من در محل تابست

 شد:

 

آنھا بپردازند.  احترامانھسالی دوبار برای اسقف (خویش) . کاھنان روستاھا باید ١

بیاموزند، آنھا برای از او مطابق قاعده و در مطابقت با قانون باید قوانین معنوی را 

 ھدیھ ساالنھ بدھند.  اسقف

 

 ٢ شماسشوند، اسقف باید چھار درام و مقرر می  شماس ھا وقتی کاھنان و. ٢

 ).١٨۴بپردازند (جی درام 

 

ید شخصا یک اسب . اشراف و اعضای خانواده سلطنتی در طول زندگی خویش با٣

چیز دیگری کھ آنھا می توانند برای روح ھای خود  زیندار و مھار شده بدھند و ھر

او ند، پس از مرگ در طول زندگی خود این کار را نک بدھند. اگر (چنین کسی)

 د.پرازباید ب اشخانواده 
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 بگذارید این قانون برای میوه ھای باشد (کھ توسط) مردم پرورش یافتھ و ]۴١[. ۴

کوزه (شراب) شیرین (باید توسط  ١۶جو و  ۶بوش گندم،  ۴بھ کاھن داده می شود: 

دھقانان مرفھ داده شود)؛ فقرا باید نیم نان و ھر مقدار شراب کھ می توانند؛ بگذارید 

از کسانی کھ مزرعھ یا تاکستان ندارند، از او چیزی گرفتھ نشود. حال اگر کسانی 

است؛ طوریکھ پاول می  پردازند، کار خوبببھ خاطر روح خویش مقدار اضافی 

). کسی کھ یک ٧. ۶(گال. » کسی کھ زیاد می کارد، زیاد درو خواھد کرد«گوید، 

گوسفند دارد، سھ جانور و یک پنیر از خانواده او؛ کسی کھ اسب ھا دارد، باید یک 

 د؛ و کسی کھ گاو دارد، یک گوسالھ.کره اسب بدھ

 

حانی نباید از دادن ھدیھ ساالنھ بھ یاد مردگان خود . یک اشراف، دھقان یا غیررو۵

داری کنند. آنھا باید ھر مقداری را بدھند کھ می توانند. مردگان نباید از سھم سود 

خود محروم شوند. اگر مرحوم دارای اسب ھا باشد، پس برای کلیسا یک اسب از 

وی کھ خود می خواست؛ اگر او گاو داشت، یک گااو د کھ خود ی را بدھھمان نوع

 او می خواست.

 

این کشف شود، او  راھب در صومعھ بدرفتاری کند و یابزرگ  راھب. اگر یک ۶

 ).١٨۵باید بی احترامی شود، اخراج شود و اموالش توسط کلیسا مصادره شود (جی 

 

کھ  حالی . اگر کاھنان یک صومعھ زیاد باشد و جماعت آنھا محدود باشد در٧

بزرگ ولی چند راھب باشد، پس اجازه دھید کھ  صومعھ دیگری دارای جماعت

 آنھا از جماعت زیاد بگیرند و برای صومعھ دارای چند راھب بدھند.

 

 ودزد باید در پیشگاه اسقف آورده شو خون می ری جنگ می کند. یک مسیحی کھ ٨

 و مطابق قوانین مجازات گردد.



	 72	

 

نباید در روستای دیگری نیز  ،تمایل دارد ک کاھن کھ بھ روستای بزرگ. ی٩

ھر دوی  ممکن است ناھیک ک کده نزدیک یکدیگر باشند،دیریت کند. اگر دو دھم

ممکن است بھ ھر تعداد قوم خود کھ می تواند چوپان  اھنآن را اداره کند. یک ک

 باشد. 

 

. یک مرد ممکن نیست با با زنی ازدواج کند کھ مرتبط با او در درجھ سوم ١٠

(یعنی دارای یک جد بزرگ باشند)) باشد. او نباید با زن برادر خود  اوندی(خویش

 ازدواج کند.

 

. مردی کھ زن خود را بدون دلیل رھا کند یا با زن دیگری خارج از ١١] ۴٢[

گویان را مالقات کند، باید بھ  ازدواج زندگی کند یا بی قانون باشد و یا قاتل یا غیب

 ک مرگ شریر قرار گیرد.دربار سلطنتی برده شود و درمعرض ی

 

. در مورد کسانی کھ بیش از حد برای مردگان عزاداری می کنند: سرپرست ١٢

ازات د و مجندربار سلطنتی بفرستبھ و  نند(تانوتر) و خنیاگران را بستھ کخانواده 

 کنند.جرات نکنند تا پس از آن عزاداری شوند. بگذارید خانواده آنھا 

 

) گوشت می خورند و بھ کلیسا ١٨۶ا یکشنبھ (جی . کسانی کھ در وقت عید ی١٣

 باید توسط کاھن و جماعت مجازات شوند. ،نمی روند

 

کسانی کھ روز چھارشنبھ و جمعھ پیش از عید گوشت می خورند باید برای . ١۴

یک ھفتھ روزه بگیرند. اگر کسی نزد کاھن برود و بگوید کھ چنین شخصی (این 

د کھ یک گاو از این نھ بزرگان روستا اجازه دھند، پس بریاضت) را رعایت نمی ک

 شخص بگیرد و آن را بھ کاھن بدھد. 
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اتھامی وارد کند و آنھا  شماس. اگر یک فرد غیرروحانی برعلیھ یک کاھن یا ١۵

درستی آن را اعتراف کنند، بگذارید کھ اسقف در باره آنھا داوری کند و بگذارید 

نکردند و آنچھ سایرین با آنھم اگر آنھا اعتراف کھ آنھا با کناره گیری جبران کنند. 

و از روستا  گردندا باید مطابق بھ قواعد مجازات ، آنھشت، واقعیت داادعا کردند

اخراج شوند. اگر جرم مشھود نباشد، بھ کاھن دستور داده شود کھ مردم را دعوت 

 کند و سوگند یاد کند.

 

متھم بھ جنایتی شود و آنھا قابل . اگر یک کشیش توسط ھمکاران و دانشجویانش ١۶

اعتماد باشند، کاھن باید در پیش روی محراب ایستاده شود و مدعیان در پیش روی 

اگر ھمکاران و  و از روستا اخراج شود. وددم و او باید از پناگاه گرفتھ شمر

کینھ از او باشند و این برای جماعت معلوم شود کھ آنھا منازعھ شاگردانش حامل 

و آنھا  ندجماعت باید دیگران را اخراج ک ، کاھن باید مردم را دعوت کند وکرده اند

) و از ١٨٧را نفرین کند. آنھا اعتراف کنند کھ دروغ گفتھ اند، باید توبھ کنند (جی 

بگذارید کھ آنھا مطابق  شرارت بیشتری کنند، آنھاراج نشوند. اما بعد اگر خھ اصومع

 بھ قواعد مجازات شوند.

 

اگر اسقف ھا و کاھنان در مورد اشراف بھ شاه شکایت کنند و بگویند  .١٧] ۴٣[

نمایند؛ موافقھ در پیشگاه شاه  روستا بسازند، و اشراف کھ دو یا سھ صومعھ در یک

ساختھ شده کھ کلیسا ھای مناسب دانستھ می شود اسقف ھا و اشراف  ،توسط شاه

 شد (وام) داده شود.باقی بماند و محصول و عواید آنھا باید بھ کلیسای ار

 

. اشرافی کھ یک دھم یا عشر می پردازند باید نیم آن را بھ کلیسای اصلی (بان) ١٨

 بپرازند و نیم دیگر را بھ کلیسای خود.
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 مراسمعا پیش کلیسای ارشد بروند و و خدمھ ھا برای د آقا. در یکشنبھ ھا باید ١٩

 روحی بھ کلیسا بدھد.-یادبود در کلیسا بجا آورند. یک بیگانھ باید مالیھ

 

. اشراف در مورد (روحانیون) امالک خود نباید جرات کنند کھ یک کاھن را ٢٠

بدون تایید اسقف برطرف یا مقرر کنند. و اگر یک کاھن توسط یک اشراف یا 

 نشود. اخراجبگذارید کھ بدون تایید اسقف  جماعت مورد تھدید قرار گیرد،

 

سای خود اعمار کند و یا بقایا را آنجا بگذارد . اگر یک نجیب یک محراب در کلی٢١

و یا مردم آنجا برگزار کنند، این باید با رضای اسقف اجرا شود، تا حدی کھ (جی 

) ممکن باشد. وقتی آن را با رضایت (اسقف) انجام دھد، برکت می یابد. وقتی ١٨٨

سقف در این گونھ اجرا نشود، اجازه دھید (عامل) از کلیسا اخراج شود و برای ا

مطابقت با توانایی خود جریمھ بپردارد. اما پس از پرداخت مبلغ مقرر مطابق 

 قانون، رحمت خواھد شد.

 

. اسقف ھا، کاھنان و اشراف این توافق را در حضور شاه انجام دادند. باشد کھ ٢٢

شاه و ملکھ و فرزندان آنھا توسط اسقف ھا و کاھنان و کلیسا رحمت شوند و ھمھ 

دگان در این شورا رحمت شوند. این احکام توسط موتسیک، صدراعظم اشتراک کنن

شاه (راماناتار)، میرھوریک، خدمھ (ھزارھپیت)، روسای طوایف (ازگاپیتک) 

، واردان شجاع، الرد ماروت، تیرازد، سپاراکوس، شاما، باکور، اراتان، ارچیز

تمام اشراف وزکین، پایروگ، پدرساالر (نھاپیت) ورز، جرمانوسان، خگاردمن، خ

 ید این سند آن را با انگشترشاه اغوانیا افزود بر تای واچاگاناغوانیا مھر کرده شد. 

 خود مھر کرد.  

 

]۴۴[ 

 نت میزروپ و ھمراھانشیس وایترتاریخچھ  – ٢٧فصل 
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)، مردم بربر ساحات شرقی ١٨٩کاتوگیکوس اغوانیا (جی  ،پس از شھادت گریگوریس

، ندز ھای زیادی در آتشکده ھای خود انجام دادند و ندشدپگان بار دیگر بت پرست 

بھ  ) کھ یکی از نخستین دانشمند کلیسا (وارداپیت) بود،پ(میزروعیسویان را اذیت کردند. 

اختراع کرد.  الفبایبری/گرجی ھا آای سھ مردم ارمنیان، اغوانیان و لطف روح القدس بر

قره ای و با شاگردان و یک صلیب ن او پس از این بھ زیارت اورشلیم رفت. او با برگشت

ات شرقی از طریق ارمنیا بھ ساح ،پارچھ صلیب خدا قرار داشتروکش طالیی کھ در آن 

او در میان محالت باتالقی و گرداب ھای خزه زار در محلی  و ناحیھ اوتی عبور کرد.

در را جیل بنام گیس ساکن شد. او کلیسا را احیا کرد و ایمان را تقویت نمود. او موعظھ ان

ای و سایر قبایلی گسترش داد غھا، لپینک تا کاپسک و گذرگاه چو سرزمین اوتی، اغوان

کوه بزرگ قفقاز بنام گارگارک و  اطرافدر  و ه بودر نمودتسخیمقدونی  کھ الکساندر

ھا ھمان شکل عبادتی را آموخت کھ و برای آن بودندک ھیپتاگک (ھیفتالیان) ساکن امیچیک

 ).١٩٠ند (جی ش آموختند و سپس فراموش کردآنھا مدت ھا پی

 

و رسول کامل برای کوھستانیان بربر بود کھ برای شان نوشتن بھ  (میزروپ) یک واعظ

بھ خاطر تھدید ھای شھزادگان ظالم زبان خود شان را آموزش داد. او از آنجا برگشت و 

در آنجا روزانھ . او با پنھان شدن پنھان شد وساکن در ساحات باتالقی (یا در مورس) 

 کلیسای خداوند را تقویت کرد.

 

ان صفت گردید و آنھا با خشم اھریمنان حیو افراط گرایی باعت تحریک ذھنیتسپس روح 

و بھ قتل برسانند. اما ماشتوس ارجمند توسط روح نمایند شتاب کردند تا او را دستگیر  دخو

کرد. او با گرفتن گنج الھی، درست حفر ای سرعت گودالی با اندازه ھ ، بالقدس آگاه گشت

 صلیب خداوند را در یک جعبھ قرار داد و در سوراخی پنھان کرد کھ کنده بود.
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پس از آن شاگردان واقعی و وفادارش با اتفاق آرا و اعتقاد بھ نماز توافق کردند کھ بھ دو 

وه دومی گرکھ  د، در حالینکھ بھ نواحی باال برو نداولی قصد کردگروه گروه تقسیم شوند؛ 

تند. با آنھم کسانی کھ در ساحھ پرداخموعظھ دین  ھو ب ندرا سفر کرد ی زیادیسرزمین ھا

. در صحنھ شھادت آنھا نشانھ نایل شدندتاج شھادت  اب روزدند، پس از چند صلیب باقی مان

ھای درخشان شھادت و معجزات شگفت انگیز مشاھده شد. اینھا در موارد بسیاری نور

) با ١٩١خدا بود (جی توسط بی باوران دیده شدند، با درک اینکھ این معجزات از جانب 

 ند. ه بودتعمید شداینکھ ایمان بھ اعتقاد و 

 

، یک یب دیدشانھ را در محل دفن صلیکی از افراد تازه گرویده کھ غالبا این ن ]۴۵[

را بھ  بقایااز تختھ ھای چوب،  یمعبد ربا اعما خانھ خاکی مربع در آنجا ساخت ونماز

آنجا انتقال داد و نذر کرد کھ ھر سال آنھا را بزرگداشت کند. تعداد زیادی در این محل شفا 

ر باور داشتند، ایمان آنھا تایید شد. آنھا اول با گذاشتن تھداب د کسانیکھ  طوری ،یافتند

را کلیسای کھن گیس  آن پسسحل صلیب ھا اعمار کردند. آنجا یک کلیسای خدا در باالی م

کھ خواست  پیروز از طایفھ ارانشاھیک-ارازنامیدند. مدتی بعد یک شھزاده نجیب بنام و

کلیسای کھن را نوسازی کند، اما او نتوانست سقف آجری گنبد را ویران کند، چون در 

 ).١٩٢ی شھدا قرار داشت (جی بقایاداخل آن صلیب خداوند و 

 

 نت ماشتوتسیگزارشی از شاگردان س –فصل بیست و ھشتم 
 

س در نواحی نت ماشتوتس، شاگردان او با تحریک روح القدیچندان زیاد از درگذشت سھ ن

ما چھ کنیم، چون «و مشتاق کارھای نیک شدند. آنھا پرسیدند:  ندجمع شد یمحل اغوانیا در

بیایید، بیایید  یم؟ برادراند و ما مانند یتیمان عقب ماندمنبع روشنگری ما در کلیسا گذارده ش

و یک رھبر بخواھیم، زیرا روشنگران واقعی سرزمین برویم شھر خدا بھ ، بھ اورشلیم

 .»لیسیوس) آغاز کردندیایلیشا/اگیشا (ینت ایھای شرقی در اورشلیم با س
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آنھا منطقھ اغوانیا را ترک آنھا خود را آماده و مجھز کردند و بھ سھ گروه تقسیم شدند. 

شدند. آنھا با ورود بھ  اورشلیم واردرستان رسیدند و پس از آن سوھای او بھ مرز ندکرد

را عبادت کردند. آنھا ») چوب زندگی(«خانھ خدا برای مدت طوالنی صلیب رھایی بخش 

را با آغوش فروتنانھ روحانی کلیسا  نمودند، حانی شاد و خدامنش را مالقاتپدرساالر رو

دس ). آنھا بھ پدرساالر مق١٩٣و توسط آنھا بھ نیکویی پذیرایی شدند (جی  نداستقبال کرد

موجب اصالح بربریان در  و س و معجزاتی کھ او انجام دادتدر مورد تالش ھای مشتو

آنھا را با  ،بصورت کامل گفتند. (روحانی اورشلیم) با شنیدن این ،مسیر خویش گردید

ھا سھ د. آننموبا توجھ بسیار از آنھا مواظبت  خوشحالی پذیرایی کرد و برای چندین روز

ھ شد تا ساختند کھ اولین آنھا اتاناسیوس بود. از آنھا خواست یکجا کاھن پرھیزگار را با او

با فروتنی ھمراھی کنند تا بتوانند آنھا را در ایجاد اسقف نشینان در سرزمین خود را ایشان 

 ساالرکردند، با خوشحالی پا ھای پدرادا ھای خود را ذرشان رھنمایی کنند. وقتی آنھا ن

ان او با زیورآالت طالیی و نقره ای و بسیاری از آثار مقدس را بوسیدند. آنھا بھ فرم

خدا فرستاده شدند. آنھا با قلب پر از خوشحالی عزیمت کردند و  یسینت ھامربوط بھ 

روزه در یکشنبھ  ۴٠(مسافران) در جریان روزه مقدس  ،توسط کاھنان ھمراھی شدند. حال

تساخ رسیدند. رجنگل سرزمین اھفتم عید پاک بھ ناحیھ میتس کیاناک در وادی عمیق و پر 

این گروه در چھار راھی بھ دو بخش تقسیم شدند. اولی در محلی بسوی شمال جمع شدند 

کان یرود ترتوکھ دومی در کنار  د، در حالین بلور (ستار ھیل) شناختھ شغیکھ بنام است

) بھ سمت جنوب در یک وادی پر ھیزم بنام چغاکس ساکن شدند. چون آنھا با ١٩۴(جی 

 ھم نذر کرده بودند کھ عید پاک را در آنجا جشن گیرند.

 

]۴۶[ 

و شھادت  یاو گرج یا، ارمنیابر مرز ھای اغوانشمالیان تھاجم  –فصل بیست و نھم 
 نت میزروبیشاگردان س
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ارتش خود و دستھ توبل تمام نیروھای ھون ھا را  شاه روزموسوک یکجا با ،در آن زمان

 غساغناحیھ اوتی پھن شدند و در شھر ساکور آمدند، در  رود، بھ این سمت ندجمع کرد

اردوگاه زدند. (شاه روزموسوک) با انتخاب سھ مرد قوی سھ رھبر نیروھای بزرگ را 

لشکر بزرگ را بھ آنھا واگذار کرد و بھ آنھا دستور داد کھ بھ سھ گروه  ١١تعیین کرد. او 

در آغاز  سوم لشکریا حملھ کنند. جگر رزمین ھای اغوانیا، ارمنیا وتقسیم شوند و بر س

 و بھ حملھ بھ میتس کیانک شروع کرد.رسید  )١٩۵ناحیھ ارتساخ (جی عید پاک بھ 

 

تمام  ، آنھا وحشت کردند. آنھا با عجلھوقتی خبر این حملھ بھ گروه چالکس اورشلیم رسید

 کردند.را جمع کردند، آنھا را در دو جعبھ نقره ای گذاشتند و در زمین پنھان  بقایا

 

ورد، با توفانی فرود آمد کھ مرگ را با خود ھمراه آ و باران سھمگینبالفاصلھ پس از آن 

و فروماندگی مایوس کننده را پھن کرد. این مانند امواج بحر  فریاد ھای غصھ آمیختھ شد

دم  ازبلور رسید. ھمھ را غافلگیر ساخت و بیرحمانھ  غلو رفت و بھ سرعت بھ استیج

بقایای مقدس در روی تپھ پراگنده و  غارت رفت . زیورآالت طال و نقره بھندراشمشیر گذ

مھاجمین بازماندگان . در اینجا بود کھ رییس کاھنان، اتاناسیوس ارجمند بھ قتل رسید. شد

 و آنھا را در آنجا بازداشت کردند. ندرا اسیر گرفت

 

کی از اشراف زادگان چنان واقع شد کھ (در بین اسیران) زنی بنام تاگوھی ی حال ]۴٧[

مبلغین اورشلیمی با  بود وفوق العاده ثروتمند  بود کھ لی ناحیھ اوتی از روستای بگنیکمح

. وقتی ژنرال ھون ھا او را در بین اسیران دید، با شور و شیطنت ملتھب رفت و آمد داشت

شود، شد، چون او بسیار قشنگ بود. او دستور داد کھ آن بانو با مواظبت زیاد نگھبانی 

زیرا او می خواھد کھ او را ھمسر خود سازد. مردان او تھاجم روزانھ را تکمیل کردند و 

) ١٩۶کھ رفقای او (جی  تمام غارت و غنیمت منطقھ را در کنار ھم جمع کردند، در حالی

بسیاری ھا را کشتند و دیگران را بھ اسارت در استیغ بلور درآورند. در بین این اسیران 

داشت کھ دوستان شھید اتاناسیوس بودند. ژنرال بزرگ ھون ھا با بسیاری  دو کاھن وجود



	 79	

گام شام رییس نیروی توبل برای از لشکر خود در آن شب در آنجا اردوگاه زد و بھ ھن

ی بیاورند تا او بتواند خواستھ ھای فرومایھ خود را باالاو را وھی مبارک فرمان داد کھ گتا

آن بانو مجھز با قدرت پروردگار او را مورد اھانت  حالدر این آن بانو برآورده سازد. 

خدا نکند کھ من بکارت : «د. آن بانو گفتنمواومت کرد و بربر پلید را مسخره قرار داد، مق

یا مانند بدھم و یا از ترس شکنجھ -گربھ ای خوگ و پاک خود را برای یک پسر سگ

و با بلند »! نمی گذاردکھ  کنممبادلھ برای کسی این زندگی بی ارزش را از مرگ، ترس 

خدای خداھان و شاه شاھان مرا نشرمان کھ بھ تو «کردن دست ھای خود بسوی خدا گفت: 

اعتماد کردم. مرا در این خطر کنونی پاک و صالح نگھ دار. چون تو مرا در حوزه (غسل 

و در ور دتعمید) نور دوباره زادی کھ من تو را می شناسم، بنابراین اکنون مرا از گناه 

ھای بی ) حقیقت تو در قلب ھای این بربر١٩٧ایمان و تقدس رھا ساز و بگذار نور (جی 

 ».احساس بدرخشد کھ آنھا نیز شاید تو را بھ عنوان یگانھ خدای حقیقی بشناسند

 

رفتند و بھ شھزاده خود گفتند، چون در آنجا ترجمانی ، ندشریر این را شنید انوقتی اوباش

 ،داده بود. ستمگر پر از خشم افراطی اشت کھ بھ تمام سخنان او گوشد ددر میان آنھا وجو

با شکنجھ ھای وحشتناک را غرغرکنان شده و فرمان داد کھ او  ،غضبناک در وحشیگری

اگر او با افتخار و احترام نزد او نیاید. خدمھ ھای او پیش آن بانو رفتند و  ،بھ قتل برسانند

وھی ناراض گشود. وقتی آنھا قادر بھ ترغیب تاشھزاده آنھا از او خواستند کھ تسلیم اراده 

ھایش کش کردند، رویش را با خار بستھ کردند، از موسر نشدند، دست ھای او را از پشت 

ند؛ سپس آنھا سر او را با ساخترا مجروح ھای تیز جنگل پاره کردند و جسد مقدس او 

 وھی بزرگ نیز با تاج الھی و پیروزیگانت ھیپسایم بود و تیشمشیر بریدند. نبرد او مانند س

 د. کرمسیح تاج گزاری 

 

خوابی لذت می بردند و  ھایش از شادی بیکھ شھزاده بیگانھ و نیرو ھمان شب در حالی

بھ وضوح  ھیزی از طرف خداوند ظاھر شد. ھمشاد می شدند، ناگھان نشانھ شگفت انگ

) شھید شده بود. ١٩٨وھی مبارک (جی گب مشعشع از محلی را دیدیند کھ تاعجی ینور
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 ندمانند ستارگان می درخشید ،بود در میان جنگل پراگندهکھ بقایای لباس پاره شده ای او 

. آنھا وقتی این ندو برای مدت طوالنی این نور پرستاره در باالی شھدای مقدس می تابید

د فرمان داد کھ و با ترس زیا ، شھزاده با این معجزات بشارت شگفت زده شدرا دیدند

راه رستگاری بھ خدای زنده ایمان آورد  آموزشسازند. او با کاھنان خدا را پیش او حاضر 

کتان بپوشانند  وھی) را درگنت (تایجمع شوند، س سینت ھای پراگنده ای بقایاو فرمان داد کھ 

 بزرگی مخود (بھ عنوان قربانی) مراسھای ند. سپس آنھا با گلھ ھا و بزسازو در تپھ پنھان 

 . برای مردم برپا کردندشھدای آنھا برای یادبود از 

 

]۴٨[ 

کھ او  ن اینبھ مسیح و پذیرفت توبل ربازانسرگ نرال بزژایمان آوردن  –فصل سی ام 
(ژنرال) با سربازان، کودکان و روحانی او در سرزمین شھادت  گیخدا است؛ چگون

 اغوان ھا توسط شاه او  
 

) تیوفیلوس شھزاده خدا گونھ شد، او فرمان ١٩٩وارد قلب (جی  کھ نور حقیقت پس از این

داد کھ اسیران رھا شوند و در صبح عید پاک با کاھنان مبارک خود و بسیاری از ایمان 

و در  ندتی آمدند. آنھا در آنجا پیاده شدبھ ناحیھ او») مقدس(«داران و دستھ اگیستوزیان 

وسوک با دوگاه زدند. خود شاه بزرگ روزمکور نزدیک بندر پل چوماکاتک ار رودکنار 

. او کور را از طرف با اسیران زیاد و غنایم بسیار زیاد برگشتند ارتش خود پس از تھاجم

ن قربانی . او در خطای بت پرستی خود فرماشرق عبور کرد و در مقابل آنھا اردوگاه زد

یسوی و ارتش ھای بت پرستانھ را داد. وقتی تیوفیلوس عبرای خدایان خود در عید

و ھدایای در مطابقت بھ ایمان مسیحی فرمان  نداین را دیدند، آنھا پیش آمداگیستوسیان 

. آنھا با برکت کاھنان مقدس نشان صلیب را در باالی پرچم ھای خود نصب کردند. ندداد

با دیوانگی اھریمنی و قھر فرمان داد  صفت و نجس بربرھا این را دید،وقتی شاه حیوان 

 ااو احضار شوند. او اول بھ آنھا ببھ پیشگاه  وس ژنرال مبارک یکجا با سی مردیلکھ تیوف

شما بھ خاطر پیروزی ھا و شجاعت تان در سلطنت ما عزیز «نرمی و سپس با خشم گفت: 
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رھبری ید؛ از دیگران دارای مقام عالی تر ھستید، با ) ھستید، توسط ما مفتخر شد٢٠٠ (جی

د خود را ترک کردید کھ در . شما چرا خدایان شجاع نژایدیک سوم ارتش من مفتخر شد

ید و حال ؟ شما با سربازان خود شورش کردما برای ما پیروزی عطا کرده است ھا تھاجم

عبادت یک خدای را می کنید کھ ما ھیچ چیزی در باره او نمی دانیم. حال اگر شما برای 

 ».ت شده و بھ قتل می رسیدخدایان ما قربانی نمی کنید، شما و سربازان شما مجازا

 

 ،دانش زندگی انسان«اعتراف کننده مسیح، تیوفیلوس ژنرال شجاع بھ شاه چنین پاسخ داد: 

خداپرستی است. اگر شکوه او را  رھای عالی مادمنشای فضیلت است و فضیلت با کار

کھ  می شودھدیھ نور دریافت  ه وتولد یکجا شد ح درمسیروح ش دھیم، طبیعت ما با افزای

و در روی زمین بشناسیم و درک کنیم، یک تثلیث مقدس  آسمان ھاث خالق خدا را بھ حی

متحد کھ در خیرخواھی خود می خواھد ما را از ضرر بت ھای بی ارزش آزاد سازد، 

شما چگونھ می توانید این فیض آسمانی را از ما بگیرید و یا شکوه زودگذر خود را با آن 

انتخاب این  از) امیدوار باشید کھ ما را ٢٠١ی تھدید ھای خود (ج خدا مقایسھ کنید و یا با

د و با عصبانیت ز؟ شاه خشم خود را زوزه »ترک کنیمبترسانید، تا ما خدا را  زندگی موقت

نان مبارک را در معرض و کاھرفیق او  ٣٠مبارک و فرمان داد کھ تیوفیلوس ژنرال 

قھرمانانھ یمان در دشت شھادت با شجاعت قرار دھند. آنھا با اعتراف بھ ا مرگ دردناک

و از مسیح تاج پیروزی دریافت کردند. بھ این ترتیب اعتراف کننده مقدس  ندخویش جنگید

 .شتافتندگاه آسمانی خود  سرباز او بھ اقامت ٣٠و 

 

ژنرال مقدس یکجا با دستھ  ،وقتی موسیز مبارک و انیروغوگیس پسران تیوفیلوس ]۴٩[

 گاهپیشاز و  ندا دیدند، بر اسب ھای خود سوار شدر ایمان داران این راگیستروسیان و سای

زار و اذیت آنکھ بھتر است بھ خاطر مسیح مورد ند، با توجھ بھ ایفرار کردشاه بی دین 

نسبت بھ اینکھ در یک زندگی گذرای بی ایمانی زندگی کنند. آنھا افتضاح بھ  ،قرار گیرند

ند. آنھا بسوی جنوب ستدان ای بزرگ پدران خویشاز گنجینھ ھ خاطر مسیح را مھم تر
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قلھ بسیار بلند یک کوه بزرگ رسیدند کھ مشرف بر نواحی بسیاری  یک و در ندفرار کرد

 ).٢٠٢از مملکت بود (جی 

 

آنھا را  .دنبال کردندرا ھای ھون ھا و نیرو ندبھ فرمان شاه بی رحم، دستھ دستھ اعزام شد

آنھا را دوباره بھ بت پرستی  کوشیدند تا با التماس زیاد کھ در قلھ کوه گرفتار کردند، جایی

را در  و اطاعت شاه راضی سازند. چون آنھا قادر بھ متقاعد ساختن ایشان نشدند، آنھا

دند. بھ این ترتیب موسیز زندگی خود را با برادر مبارک گذرانیھمان نقطھ از دم شمشیر 

، با درخشش پر پایان دادج شھادت مسیح خود و تمام دستھ ای اگیستروسیان خداگونھ تا

وارد خود بھ مسکن جاودانی با تمام سینت ھا زرق و برق از قلھ ھای کوھھای شمالی 

 ).٢٠٣شدند. آمین (جی 
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]۵٠[ 

 تاریخ مطابق کتاب من –فصل اول 
 

ستارگان و زمین با گل ھا درخشان است، آثار مورخ نیز با بھ ھمان روشی کھ آسمان با 

 –یم داستان ھای سرزمین شرق برخورد وقایع مختلف آراستھ شده است. ما بھ برخی از

کھ بھ نظر ما برای  –ند مورخان باستان ھیچ جایی نداشت داستان ھای کھ در کتاب ھای

شاه  کھ چگونھ شاپوه پسر اورمزد ادغام در کار ما مناسب است. در اینجا بھ یاد می آوریم

د کھ چھ نژاد ھا یا مردمان دریابپارس در قلمرو خود متکبر شد و خواست تحقیق کند تا 

پارس  الرد ھایو خانواده ھای باستانی  بزرگانار است. او برای تمام دارای مقام و افتخ

ا دریافت قدم ردرجھ ھای مختلف ت شراب - د و با جام و لغزشکرترتیب  یضیافت شاد

ز او برخوردار بودند. موبد موبدان (رییس عقیده زرتشتیان) در میز د کھ آنھا قبل انمو

 ) قرار گرفت.٢٠۴سلطنتی مورد تجلیل فوق العاده (جی 

 

من بھ خوبی ترتیب درست تقدم اشراف پارسیان «شاه پس از مشوره با اشراف خود گفت: 

ھ خانواده نجیب ارمن و ترتیب اما در رابطھ بمانند پارتیان و پھلویان بومی را می دانم. 

 ،چ چیزی نیاموختم. حالیا از کتاب ھا ھیو م (اشراف ارمنیان)، از اجداد سلطنتی خود تقد

ارمنیا دو گزینھ برای انتخاب دارید. یا برای من یک کتاب باستانی را نشان دھید  الردشما 

ین صورت شما باز ھم ھمان موقعیت در ا –خانواده باشد ھر  کھ نشان دھنده درجھ و مقام

یا اگر نتوانید (چنین سندی) بیاورید کھ جلب توجھ  –برجستھ خود را دریافت می کنید 

و دارایی ھای شما  ھا، افتخارات، خانھ ھا، زمین، آب مقامھ آریایی ما را کند، ما تمام دست

 ». ریایی واگذار نموده و شما را اخراج می کنیمآرا بھ اشراف 

 

وش را بھ غیجورت کردند و تاریخ باارزش اگاتانادگان ارمنیای بزرگ میان خود مششھز

پیشگاه شاه آوردند. (شاه) فرمان داد کھ (این کتاب) خوانده شود و بھ زبان و خط پارسی 
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جد او آغاز شده است، فوق  /اردشیربرگردانده شود. وقتی او فھمید کھ کتاب با ارتاشیر

آن را در پیش چشمان خود کرد و حرکت عمیقا  ،تحسین کردد شد، کتاب را العاده شا

کرسی ھای سازی  بمرتبھ دوباره در این کتاب،  مقام ١٧. (شاه) با پیدا کردن گذاشت

چھاردھم  مقامسیونیک  الردک اکرد. حال طوری شد کھ اند ھمھ در جدول سلطنتی شروع

). او بھ این علت و بھ شیوه متکبرانھ از خوردن غذا امتناع کرد ٢٠۵را دریافت کرد (جی 

و وقتی شاه بھ او نصیحت کرد، ھیچ توجھی بھ او نکرد. در این نقطھ بود کھ اخبار بھ 

ھا از طریق دروازه چوغای وارد مملکت ما شده دربار رسید کھ دستھ ھای بزرگ خزر

ستان، خراسان، خوارزم و سایر دالوران از بیشماری از دالوران اسورند. شاپو ارتش ا

 آمادهوحشی کوه قفقاز  قبیلھ ١٢رجیان، اغوانان و و ھمچنان ارمنیان، گ آترپاتکاننواحی 

 و بر ضد آنھا حرکت کرد. شمار قیام نمود کرد. او با گرفتن این نیروھای بی

 

برای خودش و مملکتش شد. او با خانواده کھ منجر بھ شرارت  نقشھ ای کشیدک ااند ]۵١[

ھای سریع  مرد و اسب ١٧٠٠شاھی مقاطعھ کرد تا با ارتش خود با او خیانت کند. او با 

و نیروھای خود را در خارج شھر پنھان کرد. او سپس با یک حشم  فتو توانا بھ تیسفون ر

انھ اینکھ آمده رد، با ادعای فریبکارکوچک وارد شھر شد. او پرسش ھای زیادی مطرح ک

یکجا شود و بھ این ترتیب مورد تکریم بسیار زیاد باشندگان قرار گرفت.  است تا با شاپو

و مقدار بی حساب خزانھ طال و نقره، جواھرات  ارتش او در سپیده دم داخل شھر شداما 

ی و توانستند از دربار سلطنت شمار و ھر چیزی کھ گرانبھا و مروارید ھای گرانبھای بی

) را بھ بغداد بردند. ٢٠۶ند. آنھا این غنایم ھنگفت (جی ادواده ھای بزرگان انتقال دخان

او مواد  ؛شودک فرمان داد کھ تمام علوفھ ھای حیوانات در نواحی او سوزانده اسپس اند

سواره را مھار  ،اسلحھ و وسایل را جمع آوری نمود ،خوراکھ مناسب برای مصرف انسان

قلعھ قرار داد. بعد او بھ تمام مردم سیونیک فرمان داد کھ خانھ ھا و آنھا را در داخل  دکر

م زیورات کلیسا را جمع آوری و انبار ھای خود را بسوزانند و فرار کنند. (مردم) ناحیھ تما

را  سینت ھابقایای ات بردند. آنھا با چشم ھای اشکبار غو آنھا را بھ کلیسای شا ندنمود

دفن کردند.  لیسا را در زیر تپھ خاکو با اجرای مراسم شبانھ برای ھشت روز ک ندبوسید
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ا پس از آن ھیچ کس جرات نکرد کھ نام سیونیک رھا بھ تمام جھات پراگنده شدند. سپس آن

 سال بدون باشنده گردید. ٢۵و برای  ذکر کند. تمام مملکت متروکھ شد

 

دید، ک) را داباز گشت و ویرانی (توسط انان جنگ (با خزرھا) وقتی شاه شاپو پس از پای

یوان را و انسان و ح مایندور داد کھ بسوی سیونیک حرکت نارتش دستبھ تمام با غضب 

وقتی (سربازان) رسیدند، ھیچ چیزی در آنجا نیافتند. وقتی آنھا در  امابھ بردگی بگیرند. 

اال بتپھ باالی آن  قتیکلیسای شاگات رسیدند. وسراسر مملکت گردش کردند، بھ باالی تپھ 

ترسیدند و فرار کردند.  ژنرال آنھاآتشخدای ارتش پارس و  ،زلزلھ بزرگی رخ داد شدند،

دند) تختھ سنگ ھا را آنھا با برگشت از آنجا با قلعھ جنگیدند، اما (کسانی کھ در داخل بو

رومندی دو و باعث کشتار بزرگی شدند. حال با آنکھ پارسیان با نی ندبھ پایین سرازیر کرد

دھند. برخالف، تعداد زیادی )، نتوانستند ھیچ کاری انجام ٢٠٧یا سھ بار حملھ کردند (جی 

 ھم آناز آنھا کشتھ شدند. با این حال، شاه خشمگین خواست کھ حملھ را شدت بخشد. با 

زمین  امادند کھ بار دیگر حملھ نکند، کرو التماس  نمودندم بزرگان در پیشگاه او سجده تما

 د.ساز زبالھو ھای اطراف قلعھ را تخریب 

 

ک در یک لحظھ مناسب قلعھ را ترک کرد و ھمراه با غنایم بسیار خود بھ اسپس اند

 آنجا با احترام زیاد پذیرایی شد و مرد. حال اتفاق افتاد بیزانسی ھا رفت. او در سرزمین

چون نواحی ما مانند اقارب ما برای  – کردآرزوی خاک بومی خود را  کھ بابک پسر او

شاه پارس رفت و پس از مالقات با یکی از سربازان  عزیز اند. (بابک) بھ دربار شاپو ما

ھای بزرگ شجاعت در اولمپیک ھای پارسیان . او شھکارشددر آنجا، خود او (سرباز) 

 نشان داد، اما ھیچ کس او را نشناخت.

 

پرداختھ بود،  بنام ھاناگور کھ بھ غارت سلطنت پارس حال این گونھ پیش آمد کھ یک ھون

منظور از این ھمھ خونریزی چیست؟ بیا و بگذار «کھ:  فرستاد، این پیامی بھ شاه شاپو

این ھون بدن بلند و پھن خود را در پوش ھای ». این دو نفر در میدان مبارزه بجنگند
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ردار و با یک کاله خا قشر پوشانیده بود. او سر بزرگ خود را ۵٠زرھی بھ ضخامت 

پھن بود، با یک صفحھ مسی (محافظت کرده بود). وقتی او  پیشانی خود را کھ سھ دھان

و شمشیر درخشان خود را  –ساختھ شده از یک درخت بلند جنگلی  –نیزه غول پیکر 

 گرفت، بھ یک وحشت تمام تبدیل شده بود.

 

یگانھ کسی او ) کھ ٢٠٨(جی  شد وردهپیش شاه آبھ در این زمان بود کھ نام بابک  ]۵٢[

 فرمان ھان بابک را احضار کرد و برایشاست کھ توانایی حل این مسئلھ را دارد. شاه شا

. و (شاه) برایش گفت: بود، مھر کردگراز  )مشابھبا انگشتر امضایش کھ ( ،سلطنتی داد

بک) پیشنھاد (با». اگر تو این بار از من انتقام بگیری، جوایز بزرگی دریافت خواھی کرد«

ھای کلیسا ھای سیونیک بھ من کمک «شاه را پذیرفت و با ایمان بھ نصرت خدا صدا کرد: 

بدن ظریف خود را در زره درخشان مروارید  ،سپس او بازوان محکم خود را گرفت»! کن

 ارر قشنگ خود بستھ کرد، شمشیر خود دار پیچانید، کاله پلنگ مانند خود را در باالی س

گذاشت، سپر طالیی خود را در باالی شانھ چپ خود آویخت و نیزه نوک تیز در کمر خود 

خود را در دست راست خود گرفت. او اسب سیاه خود را سوار شد و بسوی دشمن تاخت. 

آنھا بر یکدیگر حملھ کردند و صدای رعد آسای ضربات توسط نیزه ھای آنھا مبادلھ گردید 

بابک  زیرا، معدوم گردیدغول عظیم جام آن سرانساعت ادامھ یافت.  ٩ھ از صبح تا ک

با یک ضربھ شمشیر خود نقش زمین را او  را شکست داد و خوارشجاع آن جانور خون

 ساخت.

 

بھ وجد آمده بود. او بابک را احضار کرد کھ ممکن است وعده ھای داده شده خود  شاپو

ھاوان برنجی را از دربار خود دور «را عملی کند. بابک با درخواست مرخصی گفت: 

 از داش پر شده و ھر کسی از کنار آن) ٢٠٩(جی چون این ھاوان با خاکستری ». کنید

است سرزمین سیونیک در جسم و روح ھالک ممکن : «گفتبگذرد، آن را خواھد زد و 

و دستور داد کھ ھاوان دور کرده شود.  شاه متحیر شد»! این خاکسترھا شودشود و مثل 

را عطا کرد و  بابک سپس خواست کھ سرزمین او دوباره برایش برگردانده شود. شاه آن
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بھ ای بگراتیونی (شاه افزود برآن) ھمان رت ،او را با افتخار زیاد بھ سرزمین خود فرستاد

 عطا کرد.برایش و مامیکونی را 

 

اولین «کھ  بنام اکورز بنا کرد، یعنی این ییروستارود کور گذشت و (بابک) از 

بابک در جریان سال اول سلطنت خود ». (قلمروھای) پدری کھ (از پارسیان) گرفتھ شد

باالی یک  در ات آمد،غبھ شاخود. او  مملکتمتروکھ  نواحیدیدن برای بھ شکار رفت، 

وقتی بابک او را دنبال  ده بود.ھ ای فرار کرد کھ کلیسا را پوشانبسوی تپ یآھو ،تپھ برآمد

 ددر زمین فرو رفت. بابک پیاده ش پا ھای اسپ (بابک) سپسدر تپھ ناپدید شد.  آھوکرد، 

، ا زمین را کندندکرد. ھمگان متحیر شدند و وقتی آنھ بیرونو اسب خود را با مشکل زیاد 

یافتند. آن روز نخستین روز در ماه را پر از خزانھ الھی و عطر شیرین کلیسای قشنگ 

 حوری بود. 

 

کردند و شفای بزرگی  برپاودند، مراسم بزرگی در آن روز کسانی کھ در آنجا جمع شده ب

ان صورت گرفت. ناباوران کھ این را مشاھده کردند، ایم ،در میان آنھای کھ حاضر بودند

کھ بابک را با سایر سربازان یعنی گور و گازان دو برادر ثروتمند ). ٢١٠آوردند (جی 

دنبال می کردند، تعمید گردیدند. سپس بابک (برای اھدای جایزه بھ آنھا) قرعھ کشی کرد. 

ات مطلوب را بدست غشا ،کھ گازان جوان گور روستای سوت را دریافت کرد، در حالی

خواست ایمان مسیحی  سلطنت یزدگرد شریر واقع شد کھ سال پیش از ٢٠آورد. تمام این ھا 

سال  ١٢٠سازد. سینت وردان و پیروان مقدس او  ھو ما را تسلیم جیھین ببردرا از بین 

. ندبھ شھادت رسید انتخابی مرد ١٠۶۶یزدگرد با پیش از آغاز عصر ارمنیان توسط ھمان 

 در زیر چگونگی این رویداد ھا آمده است.

 

]۵٣[ 

توسط آنھا چگونگی تھدید اغوان ھا توسط یزدگرد بدکار و نجات یافتن  –فصل دوم 
 ژنرال ارمنیاییوردان 
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شیطان در روزگار یزدگرد بدکار شاه را تحریک کرد و برانگیخت تا مسیحیت را نابود 

و بھ  نندمردم باید) عقیده خود را ترک کسازد. فرمان سخت بھ سرزمین اغوانیا رسید کھ (

ارمنیا  باالیمین فاجعھ را ین شاه ھا). ٢١١ش پرستی روی بیاورند (جی کیش زرتشتی آت

 اعظماغوان ھا و اسقف  }لعل زاد - ینفر رھبر گروه ھزار{ ھزارھپیتد. با آنھم نیز آور

و بر اساس سوگند با ارمنیان متحد شدند. آنھا خیلی سریع  ندمبارک با آن مخالفت کرد

سی دستھ پار«ارتش خود را فرستادند تا آنھا را از تحوالت شیطانی آگاه سازند. آنھا گفتند: 

و بسیاری از اند بھ سرزمین ما وارد شده  اند، سرزمین ھون ھا قرار دارد برگشتھکھ در 

را با آموزگار مذھبی (وارداپیتک)  ٣٠٠ ن، آنھاار با آنھاست. افزود برآسواره نظام درب

را بھ  گروه ھاند، زیرا آنھا بعضی آورده اند. برعالوه، آنھا سرزمین را جدا کرده ا خود

. آنھا ھر کس درازی کننددست کھ باالی کلیسا می خواھند  و حال اند سمت خود کشانیده 

مذھب ما را با اراده خود  اگر شما«، می گویند: ساختھا بھ دستور شاه خود مجبور ر

ما فرمان  بپذیرید، مستحق جایزه و افتخار از طرف شاه می شوید. اما اگر آن را نپذیرید،

ما در آنھا آتش وھرام را قرار می داریم کھ در روستا ھا و دھکده ھا آتشکده ھا بسازیم. 

کنیم. اگر کسی  بھ عنوان قانون گذار سرزمین شما تعیین میرا دھیم و زرتشتیان و موبدان 

 ».شورش کند، بھ مرگ محکوم خواھد شد و زن و کودکانش تبعید خواھند شد

 

خبر آنھا با شنیدن این در عوض، . شدندمایوس ن، ندارمنیان این را شنید ھ ھایوقتی دست

و پس فرستادند تا در فرصت  ندراضی نگھ داشت(فرستادگان پارسی) را  ند،بد متحد شد

راه و  کھ این تاند، شوکلیسا  بری دراز) و مانع دست ٢١٢(جی  ھنددبعدی آنھا را فریب 

او خواستار کمک از و یان بھ امپراتور تیودوسیوس نوشت چاره ای پیدا کنند. ارتش ارمن

جانشین او مارشیان بدکار شاه خطر بزرگ بھ آنھا شد، اما او ناگھان درگذشت. برابر در 

. دالوران ان یکجا شدرتدبا م ،کھ عادت او بود طوری بلکھاتحاد را نگھ نداشت،  وشد 

ارمنی با عدم یاری از ھیچ جانبی، اعتماد خود را بھ قدرت متعال بھ عنوان عالی ترین 

ع ان مدافمبوسیرانرشاپو  ،اولیلشکر تقسیم کردند. مرجع نمودند. آنھا خود را بھ سھ لشکر 
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ھ مرز رمنی سپرده شد کشد؛ دوم بھ وردان (مامیکونی) ژنرال ا آترپاتکانمنطقھ 

کلیسا ھای اغوانیا  اچوغای را حملھ کند کھ آمده بود تان پو مرز ندرجیا را عبور کگیبریا/آ

 را ویران کند.

 

ده بود، خبر نداشت کھ پیش وردان ارجمند از کمین ھای کھ توسط واساک ملعون فراھم ش

ی گفتھ بود کھ ارتش پارسان پمرز یبختبھ مرسوارد اغوانیا شده بود و ارتش ارمنیا  از

این بھ سمت او می آید. مشوره مرد بدکار  یسیم شده و وردان با نیروھای کوچکتقارمنی 

 چنین یبختوقتی مرس». بیرون شویم تا کامال نابود شوندآماده باش تا برعلیھ آنھا «: بود

سیاری در ساحھ چوغای باقی نماند، بلکھ با جمع آوری بدلگرمی از واساک دریافت کرد، 

رجیا در گیبریا/آر را عبور کرد. او را در مرزھای کو روداز سربازان خود با سرعت 

با شروع نبرد، او مالقات کرد کھ مسکونھ زمستانی شاھان اغوان بود.  زاکھمقابل شھر 

تمام جلگھ را محاصره کرد، کامال مجھز برای جنگ با دستھ ارمنی. وقتی وردان دالور 

ان و اندازه نیروھای خود را دیدند، با شمار پگعداد عظیم ارتش کوچک او ت و نیروھای

، نددا ھای خود را بھ آسمان بلند کردو ص ندپاچھ نشدند. آنھا متحد شد بزرگ آنھا دست

ای خداوند تو آنھای را داوری کن کھ ما را داوری می کنند؛ با آنھای جنگ کن «گفتند: 

ش و عمیزبان شریر را مرتخود کمک کن و  کھ با ما می جنگند؛ ما را با شمشیر و سپر

 ».سازلرزان 

 

حملھ کردند،  ھا آنھا بدین ترتیب دعا کردند. سپس قھرمانان ارمنی با تشکیل گروه ]۵۴[

. تمام آنھا را از دم تیغ پرداختندسمت چپ آنھا  بھو ساختند راست دشمن را پراگنده  سمت

ریشھ لوبناس  روددیک وادی عمیق از روی جلگھ و مناطق امن جنگل ھای نزو  ندکشید

ات آنھا آمد و . در اینجا بود کھ برخی (سربازان) شاه باغاساکان برای مالقکن ساختند

و کشتھ شد و  دستھ دیماکسیان از اسب خود افتیدارمنی از  الرد ھاییکی از  ،ماش

) ارشاویر ارشارونی چشمان خود را بسوی آسمان ٢١۴گازریک زخمی گردید. سپس (جی 

شجاع برادر شاه  بلند کرد، مانند شیری غرید، مانند یک گراز وحشی سرشار شد و فورک
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کرد. ھر یک با این روش با حریفان خود  قتللپینک را کشت. او تعداد بیشمار دیگر را 

و در زمین  ندی تعداد بیشتری در روخانھ غرق شدآن، در حملھ قو زود بررفتار کردند. اف

رود با خون شمار زیادی سرخ شد و خشک توسط شمشیر ھالک شدند. آب ھای شفاف 

فرار کند. حال چنان واقع شد کھ در آنجا یکی از سربازان دشمن  حتی یکی از آنھا نتوانست

او کھ ھنوز زره خود را بر تن داشت، ھای ضخیم جلگھ پنھان شده بود.  در زیر چوب

د و با باریکی موی فرار کرد. او اخبار بد را نموخود را سوار شد و دریا را عبور اسب 

 فرار کردند.  ستان)امرکز سلطنتی خویش (شاھبھ بھ لشکر عمده آورد کھ 

 

 پشتھ عظیمی از طالو  ندجنگ بزرگ غنایم بزرگ را جمع نمود سپاھیان ارمنی با پایان

 ندو نقره و سالح و زیورات مردان شجاع و اسب ھای آنھا تشکیل دادند. سپس آنھا برگشت

و بھ قلعھ ھا و شھرک ھای حملھ کردند کھ پارسیان در اغوانیا گرفتھ بودند. آنھا بھ شدت 

زرتشتیان شریر را زیاد جنگیدند، محوطھ ھای امن آنھا را بھ آتش کشیدند، گروھھای 

و بھ عنوان مردار برای پرندگان ھوا و  قرار گرفتنددر مقابل شمشیر ریشھ کن کردند کھ 

سازی کردند  ) ساحھ گذاشتند. آنھا ھر محل را از قربانی ھای پلید پاک٢١۵جانوران (جی 

 و کلیسا ھا را از مشکالت غیرقابل باور آنھا رھایی بخشیدند.

 

کھ بھ خاطر نام خدا پراگنده و در سنگرھای کوھھای  –و دھقانان اغوان  الرد ھاوقتی کھ 

نھا ، بھ آنددند، پیش آمدپیروزی بزرگ توسط دستھ ارمنیان را دی –قفقاز متفرق شده بودند 

ساختند. سپس آنھا بھ  وصلو خود را با شھدای ایشان  ندشد، با سربازان یکجا ندپیوست

رسیان با زور نگھ داشتھ بودند. آنھا قلعھ را تسخیر و دروازه ھای ھون ھا رفتند کھ پا

ص و دروازه را بھ وردان خا ندمستقر در آنجا را بھ قتل رساند ویران کردند، سربازان

شاھان اغوان بود. در تمام این دالوری ھای برجستھ ھیچ کسی  طرفدارواگذار کردند کھ 

 نیفتاد، بھ استثنای ماش کھ شھید شده بود.
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دان) را بھ عنوان فرستاده بھ سرزمین ھون ھا فرستادند، ھمان مردی کھ در آنھا (ور

یجاد اآنھا و سوگند مصئون اتحاد را با  نمایدتھ شده بود، تا با آنھا صحبت دروازه بانی گذاش

و پیروزی  ند، بھ آنجا رفتندینکھ چھ واقع شده است، عجلھ نمودند. ھون ھا با شنیدن اک

 نداساس قوانین خود سوگند یاد نمود ھای آنھا را با چشمان خود دیدند. سپس (ھون ھا) بھ

می خواست. حال  ھآن چیزی کھ ھم تحکم پذیرفتند،و سوگند مسیحیان را برای اتحاد مس

کھ آنھا در محل خود بودند، یک فرستاده از ارمنیا رسید و  چنان اتفاق افتاد کھ در حالی

کھ بخش بزرگی از مملکت بود ) در مورد واساک مرتد ٢١۶علومات بد (جی حامل م

ارمنیا را خراب کرده بود. وردان با غنایم بزرگ خود خوشحال و متیقین و متشکر از خدا 

روز بھ ارمنیا رسید. واساک در  ٣٠حرکت کرد و اعتماد خود را بھ او داشت. او در 

(واساک) حاد در بین ھون ھا و اغوان ھا شنید. مورد ورود پیروزمندانھ وردان شجاع و ات

او بھ خاطر رفتار خراب خود بھ بدشانسی مواجھ شد، چون از حضور خود فرار کرد. 

 خدا دریافت نکرد. برحمتی از جان

 

 رخ داد. خدااغوان ھا و ارمنی ھا بھ کمک در روزگار یزدگرد این چیز ھا در بین 

 

]۵۵[ 

، تنظیم الفباین شاه اغوانیا، اختراع غایسونزد میزروب ورداپیت بھ  نآمد –فصل سوم 
 اغوان ھا مسکنی باقیمانده، تایید عقاید در ھافرقھ دوباره مدارس، تخریب 

 

یزدگرد شاه پارس  وانیا،شاه اغ بیزانس، ورامشاپوتیودوسیوس لیس امپراتور کھ  در زمان

ت با ارزش و برگزیده روح ب ارجمند، رعی) شاه ارمنیا بود، میزرو٢١٧ین (جی غو ایسو

اغوانیا آمد. آنھا بصورت دلخواه  شاهایسوغین و  پدرساالر ما /ارمیاایریمیا نزدالقدس 

الھی پذیرفتند کھ بھ او اھدا شده بود، چون از طریق  روحھای او را در مطابقت با آموزه 

. (رھبری اغوان) بسیار برای ارمنیان و اغوانیان داداو بود کھ روح القدس الفبا را 

(میزروب) د. نو تدریس ک ایدتا جوانانی را انتخاب نم ندو برای او اجازه داد ندخوشحال شد
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اسقف انانیا فرستاده واساک از طریق  بچھامین مترجم را فراخواند کھ پسریاز سیونیک بن

ویی، کمک آنھا (میزروب) یک الفبا برای زبان گل ھمیزروب آمدند و ب نزدبود. آنھا 

یک ایجاد کرد. او شاگرد خود یوناتان را در اینجا بھ ستارگسیختھ، وحشیانھ و خشن گارگ

بھ ارمنیا برگشت.  رای دربار شاه تعیین کرد وعنوان ناظر معنوی گذاشت. سپس کاھنانی ب

او بھ بیزانس نزد امپراتور تیودوسیوس سفر کرد و از گردش دورانی با شاگردان خود 

او از  بنابریان است،ن باقی مانده ردمادر گ پگاننید کھ یک گروه گشت. حال او شبر

اصالح شد. ن رفت. مسایل آنجا بھ کمک او ردماشھزاده گ زورخنزد  سیونیک برگشت و

ھمان (اصالحات) را  ،رجیا رفت کھ از او خواستھ بودگیبریا/آ خشااشوشا بدی نزدسپس او 

 در سرزمین او انجام دھد.

 

 نفر ٢٠٠توسط کھ در ایفیسوس  ھمانستوریوس ملعون ظاھر شد، یدراین زمان ن

) ٢١٨نت (جی ی(روحانیون) مردود شده بود. در سال اول سلطنت شاه یزدگرد دوم، س

ارجمند فوت کرد  پورورداپیت میز ،درگذشت، در پایان ماه نواسرد. شش ماه پس ساھاک

 ت دفن شد. ارشاپغسینت ھا در شھر واو با 

 

تفاقا او در ن بنام خسرو بھ ارمنیا رفت. اردماخاص گ الرداقع شد کھ یک اکنون چنان و

رفتار نادرستی با  ،شاه ترسو قرار داشت. او در مستی شراب ضیافتی در حضور شاپو

زن خاصی انجام داد. شاه خشمگین فرمان داد کھ او در زندان انداختھ شود، با آنکھ (خسرو) 

را ترک کرد و ھیچ کس جرات نکرد کھ باالی او مجلس او ، داشتتکیھ  بر شمشیر خود

 د.اندازدست 

 

]۵۶[ 

تاو بھ علت اغوانیا از چورای بھ شھر بزرگ پار یساالرپدرنتقال ا –فصل چھارم 
 خزرھا ویرانگرتھاجمات 

 



	 94	

و کلیسا ھا و  توسط خزرھا بھ بردگی کشانیده شدپس از این حوادث، سرزمین اغوانیا 

شاه شاھان وقتی کھ (تاریخ  ،. حال در سال دوم خسروندرفتنجیل ھا توسط آتش از بین ا

) بھ علت ٢١٩ساالری اغوانیان (جی پدرروع شد، تخت گزاری) عصر ارمنیان ش

 الرد. آنھا تھاجمات این دشمنان صلیب مسیح از شھر چورای بھ مرکز پارتاو انتقال شد

را  کرسیکھ بر تخت نشاندند  ساالرپدرعنوان را بھ از ناحیھ میتس ایرانک  باساعباس/

 پس از یک زندگانی مقدس بھ زندگی جاودانی شتافت. داشت و در اختیار سال  ۴۴برای 

 

 باسای یت و کشف بقایای آنھا در زمان پدرشاھیزاپاظھور شھدا در کوه د –فصل پنجم 
 

صومعھ ت در پیاکوه دیز دایشھباس بر این سرزمین اغوانیا، ا الردپیش از سرپرستی 

و گارنیک، اسقف  واچاگانکاتاروی توسط دشمنان ما بھ آتش کشیده شد. در روزگار شاه 

نت ایگییا ینت دانیال و سیس نت موویز،یاماراس مردانی ظاھر شدند کھ نام ھای آنھا س

نفر  ٣٨٧٠بودند کھ با حدود  مسگوتک(ایلیشا/ایلیسیوس) بود. آنھا پسران سانیسان شاه 

) بھ عجلھ بھ آنھا جھت گریزدند. حال (بونت گریگوریس یس ) شاگردان٢٢٠دیگر (جی 

ندگی کردند. اما سانیسان خونخوار آنھا را دنبال کرد با علف ز ودند نموکوه دیزاپیت فرار 

د. خداوند با شفاعت آنھا ممکن است این نھم ماه نواسرد از دم تیغ گذران و آنھا را در روز

 د.قرار دھرحمت مورد رای ھمیشھ سرزمین اغوانیا و مملکت ارمنیان را ب

 

]۵٧[ 

 ویھیک یرویا –فصل ششم 
 

نشان صلیب  یزاھد دیدم کھ ییرویا باس درادر سال اول پدرشاھی  من، ویھیک بی ارزش

؟ او پاسخ داد: »الردتو کی ھستی، «من پرسیدم: را در دست داشت؛ و نام مرا گفت.  الرد

وقتی از ». وشاحترام کن، اما نزدیک آن نیب را وسیک ھستم. بیا و این صلاغمن پ«

نت واروس را در لباس یخواب بیدار شدم، این چیز ھا را نادیده انگاشتم. من دو سال پس س
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 مزرعھان در ناحیھ ارتساخ در ی پنھبقایاما «دیدم. او برایم گفت:  رویایک راھب در یک 

واروس،  سینت ھاودوسیوس شھید، یتاولین شھید ستیفن، سیت ھستیم: غکااز طایفھ انت خم

)، کوسماس و دامیان و بخش ھای از چھل ٢٢١ماماس، مار، سارگیس، شھید جورج (جی 

بنده مسیح ھستم،  امن بصیر«رایم گفت: سپس مردی در ھمان شکل ظاھر شد و ب». مقدس

ی من گم شود؛ بقایاد کھ درخواست کردم کھ ناجی اجازه ندھ کھ بر صلیب شکنجھ شد و من

مقدس را می خواھند ممکن است داشتھ باشند و در اینجا  بکھ برخی از این صلی سانیک

ویھیک  ،من». ھمچنان یک پارچھ صلیب وجود دارد کھ بدن خدا را دریافت کرده است

برای ھفت سال در حیرت باقی ماندم، بھ خدای متعال و ھمان شھدای دعا کردم کھ معنای 

 کردند. مرا برای من آشکار  یرویاواقعی 

 

ما ھنوز در پریشانی «شد. او گفت:  بقایاوباره خواستار برداشتن تکرار شد و د رویاھمان 

مبارک رفتم و در مورد گروه  ساالرباس پدراویھیک بلند شدم و نزد  ،سپس من». ھستیم

باس) با شکرگزاری بسیار خدای زنده اشنید، ( رویاشھدای درخشان گفتم. وقتی او در باره 

کشیش پرھیزگار تری را فرستاد تا شخصا در مورد  ،تجلیل کرد. او بالفاصلھ دانیالرا 

زیکل رمز شگفت انگیز اطالعاتی کسب کند. مرد مومن بھ سرعت با کاھن بوح و کاتب ای

آمدند تا سیت رسیدند. آنھا نزد من، ویھیک آمدند. دیگران غرفتند و بھ زودی در ساحھ کا

صومعھ مومھاریک و گلھ او، کاھن مارکوس با  راھب ،اسبابا ما کار کنند، مانند 

ینای و جمعیت غنت جان از دشت کارمیی) از صومعھ س٢٢٢(جی  تبرادرانش و پدر تیری

 زیادی از ایمان داران دیگر.

 

م، ما بھ کندن شروع ما یکجا با آنھا نماز گزاردیم و سپس با اشتیاق از خدا التماس کردی

پر شد و  یحدی کھ می توانستیم. ناگھان محل با عطر خوشبوی سخت تا بسیارکردیم، ولی 

این درست نیست کھ نور یک «خزانھ پنھان آشکار شد. این در مطابقت با کالم منجی بود: 

. اف اف). بدین ترتیب ٢١. ۴(مارک » شتاگذپیمانھ نفر را پنھان کرد و در زیر یک 

نور از اشعھ خاموش نشدنی را  خدا مشعلی را بھ بندگان مبارک خود آشکار کرد و یک
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آشکار کردن شیرینی  بر قلب ھای مایل ایشان داد. چون خدا بر این سرزمین اغوانیا در

پرداختند و  سینت ھاسیت رحمت دارد. مردم بھ برکت خداوند و ستایش غسالم ساحھ کا

گرفت و  را بقایارا در جعبھ ھای گرانبھا قرار دادند. کاھن دانیال یک بخشی از ھر  بقایا

باس) از این امر بسیار ارفت. ( ساالرباس پدراھ نزد گران ترین ھدی بھ سرعت با این

داخل برگزار کرد و آنھا را در  سینت ھاخوشحال شد، یک عید بزرگداشت در یادبود آمدن 

 ).٢٢٣ظرف ھای بسیار پاک گذاشت (جی 

 

کوس اغوانیا در کاتوگیباس ا الردوھانز، کاتوگیکوس ارمنیا بھ نامھ ای ی –فصل ھفتم 
 مورد تایید ایمان

 

 فقره بعدی را ببینید.

 

 دریافت با اغوانیا کاتوگیکوس باسا الرد توسط اغوانیا از مرتدان اخراج –فصل ھشتم 
 باال نامھ

 
را صرفنظر کردیم کھ با مسایل ) ٢٣٠جی  – ٢٢۴ما برگردان این فصول (ص جی 

 معنوی عقیدتی سروکار دارند. 
 
]۵٨[ 
 

 ع جھانی کھ سرزمین ھا را فراگرفتفجایو تاریخ ظھور قیام مردم بربر  –فصل نھم 
 

آه، داستان ھای شگفت انگیزی وجود دارند کھ من آماده کرده ام تا آنھا را برای شنوندگان 

نزدیک و دور بگویم! آنھا را نمی توان با گزارش ھای دوران ھای پیش در مورد نبرد 

ردرگمی مقایسھ کرد کھ در محالت مختلف و میان مردمان ھای مختلف و دوره ھای س

) رخ داده است. آنھا از قبل توسط روح القدس با جزییات و استعاره ٢٣٠مختلف (جی 
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ھای زیاد ضبط شده اند. کار نویسندگان سکوالر مانند (ترکیبات) فلسفی و افسانھ ھای 

 نیستند!ھوشمند و فصیح از وقایع زمینی و معنوی نیز قابل مقایسھ 

 

چون آنجا آمد و نزد ما آمد و آنچھ منجی ما در انجیل زندگی بخش در مورد زمان مصیبت 

شما در «بیمار برگزیده قرار داد:  ١٢سخن گفت. او از نظر انسانی این را مورد توجھ 

مورد جنگ ھا و شایعات جنگ ھا و تمام قحطی ھا و آفت ھا و زلزلھ ھا و بخش ھای 

ماه و ستاره ھا در آسمان و سردرگمی میان ملل مانند سردرگمی  مربوط بھ خورشید و

). و خداوند بھ ما ھشدار داد تا مواظب ٢٩. ٧. ۶. ٢۴(مات. » امواج بحر خواھید شنید

(مات. » بنابراین مراقب باشید، زیرا شما نھ روز را می دانید و نھ ساعت را«باشیم، گفت: 

٢۵ .١٣ .( 

 

ر فجایع جھانی غرق و درگیر شده ام کھ روند روایت خود حال با ذھن و افکارم چنان د

را فراموش کردم کھ آماده شده بود تا اولین پایھ ھای تاریخ زمان ھا و اتفاقاتی باشد کھ در 

من بھ خاطر نالھ بلندم «سرزمین اغوانیای ما رخ داده است. ھمانطور کھ پیامبر می گوید: 

 – ۴. ١٠٢= ای وی پی اس  ۶. ١٠١اس (پی » فراموش کردم کھ نان خود را بخورم

)، سرکوب ٢٣١). با آنھم، من ترس و وحشت خود را کھ ھنوز مرا در اختیار دارد (جی ۵

می کنم و حال بھ روایت خود برمی گردم. چون ما مشاھده می کنیم کھ افراد زیادی وجود 

ت کھ توسط دارند کھ مایل بھ شنیدن گزارشی اند کھ شامل تمام ضربھ ھای بی شماری اس

دشمنان بربر اطراف ما تحمیل شد و شنیدن معجزات بسیار بزرگ و شگفت انگیزی کھ 

دست راست قوی و انسانی خدا دشمنان ما را شکست داد و آنھا را در پیش چشمان ما 

کشت. از آنجا کھ این وقایع در مدت زمان طوالنی اتفاق افتاده است، من از اولین (سال) 

 ٣۵نی الرد خود عیسی مسیح در ماه میھیکان آغاز می کنم کھ در سال ھجدھم نھانج ایپیفا

 خسرو پسر اورمزد شاه شاھان پارسیان بود. 

 

]۵٩[ 
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 یخی از نخستین (سال) ھجدھم نھانجآغاز گزارش تار –فصل دھم 
 

حال در روزگار فالوس ھراکلیوس امپراتور مسیحی اتفاق افتاد کھ زمان اختصاصی برای 

سال در روزگار (جی  ٧٠ھمان گونھ کھ این قبال، پس از  –اسارت اورشلیم بھ پایان رسید 

خداوند آن شاه پارسی گردن کلفت را مالقات و  –) کوروش پارسیان پایان یافت ٢٣٢

اگوستوس را یکجا با سلطنت  رای مدت طوالنی خانوادهسرو بزرگ کھ بسرزنش کرد، خ

 بزرگ روم و شھر مشھور فلسطینیان شکست داد و اخراج کرد. 

 

خسرو دید او جنگی را کھ بر ضد امپراتور بیزانس آغاز کرد، زیر فرماندھی ژنرال او 

آن کھ مسئولیت ارتش در برابر غرب را دارد، در حال پیروزی است. با آنکھ نام حقیقی (

ژنرال) خوریان بود (خسرو بھ خاطر پیروزی اش) او را بھ نام ھای مختلف خیالی نامیدن 

وراز بر بنیاد گزارش پیشروی ھا، حمالت و -اوزان و اکنون شاه(ر)-گرفت، حال روزمی

 پیروزی ھای کھ با حیلھ گری پارسیان انجام شد.

 

م) و چوب زندگی  ۶١۴تسخیر کرد و بھ آتش کشید ( خوریان شھر بزرگ اورشلیم را

ابزاری کھ توسط آن جھنم بھ بردگی گرفتھ شد را یکجا با ظرف  بخش صلیب، نور جھان،

کھ با سنگ ھای قیمتی و لباس ھای بنفش گرفت و نقره ای آن مناطق  یھای مقدس طالی

. (او) حتی تجھیزات تعمیرات در شھرھای بوددوختھ شده با مروارید ھای قیمت بھا 

نگیز و با شکوه را (تسخیر کرد)، یکجا با بسیاری از حیوانات و پرندگان مرکزی شگفت ا

) کھ حتی نام آنھا در سرزمین ھای شرق نامعلوم بود. با آنھم، بگذارید کھ روایت ٢٣٣(جی 

خود را با اقدامات او دراز نسازم، زیرا این یک چیز اضافی و خارج از برنامھ کار من 

ت نمود و بھ دربار شاه پارس برد. با این وجود، او با این است. او این انبوه گنج را غار

ھمھ ثروت ھای عظیم و ضیافت ھای متعدد سرایندگان  و دوشیزگان ظریف و جوان (کھ 

و بحر جنگید و شھر ھای زیبای بیزانس را  کرده بود) راضی نشد. او در خشکھ اسیر

ه شھرھای را ایجاد کرد کھ معماران یکجا با باشندگان آن بھ پارس انتقال داد. او با این شیو
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بزرگتر از «با ھمان شیوه ساختھ بودند، مانند آن کھ (در قلمرو بیزانس بود) و یکی را 

را نام ھای تمام شھرھای دیگری کرد کھ » بزرگتر از«نامید. او بھ ھمان ترتیب » انتیوخ

 بنیاد گذاشت. 

 

خود را باالی ملل و سلطنت ھا  اراده –طوری کھ او می خواست  –وقتی او پیروز شد و 

تحمیل کرد، (شاه خسرو) چنان نیرومند و مغرور شد کھ فکر کرد از طریق شجاعت 

شخصی خودش سلطنت خود را چنان برجستھ و با ھیبت ساختھ است. او فراموش کرد کھ 

 الرد باالتر از سلطنت مردان است و بھ ھرکس کھ بخواھد قدرت را می دھد.

 

او در پیشگاه امپراتور بیزانس آغاز شد و دیگر قادر نبود سر خود را با در نتیجھ، ضعف 

) ٢٣۴قدرت کھن خود بلند نگھ دارد. امپراتور (ھراکلیوس) ناگھان بھ تمام ارتش ھا (جی 

و ژنرال ھای خود کھ با خسرو در جنگ بودند، اطالع داد کھ خداوند بھ آنھا کمک می 

ھای کھ دارند در یک محل جمع شوند. تمام آنھا تمام نیروآنھا فرمان داد کھ با  کند و او بھ

زمان و محل تعیین شده برای تجمع را یادداشت کردند. ھمھ توجھ کردند؛ ھیچ کسی منتظر 

رفیق خود نبود، اما بی درنگ تمام آنھا عجلھ کردند تا شخم ھای خود را با شمشیرھا و 

صلح طلب (با این سخنان) تشویق شدند داس ھای خود را با نیزه ھا بزنند. افراد ضعیف و 

). (ھراکلیوس) با قرار گرفتن ١٠. ٣(جوییل » ما قوی ھستیم و مردان جنگ ھستیم«کھ 

در راس ارتش خود بھ عنوان رھبر و ژنرال برای مردان خدمت کرد. او با سپردن دربار 

طنتی خود در دست پسرش، تاج را بر سر پسرش گذاشت و او را بھ جای خود در تخت سل

 نشاند.

 

] او برعلیھ ارتش پارسیان حرکت نکرد کھ سرزمین ھای او را اشغال کرده بودند و ۶٠[

شھرھای او را وادار بھ تسلیمی نموده بودند. او از نزدیک آنھا نگذشت تا آنھا را تحریک 

بھ جنگ کند. درعوض، او آنھا را در مملکت خود گذاشت و راه بحر را در پیش گرفت. 

) بحیره (سیاه) را عبور کرد و از طریق سرزمین ایگیریان بھ ارمنیا رسید. او (ھراکلیوس
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اراکسیز/اراکس را عبور کرد و قصد داشت کھ خسرو، شاه بزرگ را بدون آمادگی  رود

 دستگیر کند.

 

آیا این ھمان مردی «وقتی خسرو از این (انکشافات) آگاه شد، گنگ و بی صدا گردید. 

؟ سپس (شاه »)؟ اما حاال چھ رخ داده است٢٣۵پرتگاه پرید (جی نیست کھ از ترس من بھ 

خسرو) بھ قلعھ ھای مرز ماد گریخت و از آنجا بھ سرزمین آسورستان عبور کرد. او بھ 

وراز ھمره با نامھ ھای حاوی سوگند -سرعت پیام رسان ھای بھ ژنرال بزرگ خود شھر

بزرگ من تسکین خواھد شد اگر شرم و خشم «ھا و تھدید ھای بسیار بزرگ ارسال کرد. 

شما بھ سرعت بیایید و حتی یک انسان یا جانوری را زنده نگذارید کھ چنان جرات کرده 

ژنرال فرمان را در دست گرفت و خواند و در مورد اخبار وحشت ». اند کھ پیش من بیایند

ناک اطالع حاصل کرد. او فورا بھ بررسی تمام سربازان پارسی پرداخت. شھرھای 

یزانس و فلسطین را کھ مطیع او بودند، در اختیار پادگان ھای قرار داد، با این دستور کھ ب

آنھا را محتاطانھ نگھ دارند تا وقتی کھ او بر می گردد. او ارتش خود را بھ حرکت درآورد 

 (ارتشی) با افراد منتخب، مسلح و دارای اسب ھای سریع برای اجرای دستور شاه.

 

بزرگ با دیدن اینکھ شاه پارس فرار کرده است، از تعقیب او چشم  ھراکلیوس امپراتور

در محلی بنام گایش اوان ادامھ  آترپاتکانپوشید. (ھراکلیوس) بھ تھاجم از طریق منطقھ 

) در مرز ماد کھ شاھان پارسی بھ عنوان اقامتگاه ٢٣۶داد، یک محل مستحکم (جی 

سرد داشت. ھراکلیوس تمام  لیم گوارایا انتخاب کرده بودند و اقتابستانی در موسم گرم

مملکت را غارت، تخریب و بھ بردگی کشید. سپس برگشت و خواست کھ زمستان را در 

ساحات سرزمین ھای اغوان ھا، گرجی ھا و ارمنی ھا سپری کند. او بھ این علت بھ 

او و  شھزادگان و رھبران این سرزمین ھا نوشت و گفت کھ داوطلبانھ بھ پیشگاه او بیایند،

نیروھایش را در جریان زمستان بپذیرند و خدمت نمایند. اگر آنھا (آنچھ را او گفتھ است) 

انجام ندھند، آنھا را بھ عنوان پگان ھا می شمرد، سربازان او سنگرھای آنھا را تسخیر 

می کند و سرزمین ھای آنھا را بھ بردگی می کشاند. وقتی تمام روسا و شھزادگان سرزمین 
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این را شنیدند، بھ فرمان خسرو شھر بزرگ پارتاو را ترک کردند و خود را در  اغوان ھا

سنگرھای اینجا و آنجا مستحکم ساختند. تعداد زیادی از صنعت گران عیسوی و پگان و 

 ساکنان پارتاو در شھر باقی ماندند، چون بھ دلیل ضعف یا ناتوانی نتوانستند فرار کنند.

 

نرم بنام ذکریا در کلیسای پارتاو راھب بود. او زندگی  حال، یک کاھن مبارک فروتن و

مردم را پیش روی خود گرفت و با سوگند ھا و وسایل دیگر، با دعا ھا و التماس ھا 

) را نجات دھد. او ھمین کار را برای یھودان ٢٣٧توانست کھ زندگی عیسویان زیادی (جی 

ش توسط ھمھ بھ عنوان اسقف و پگان ھا انجام داد. در نتیجھ، او بھ خاطر تالش ھای

اغوانیان مقرر شد. وقتی ارتش بیزانس با تعداد بیشماری از جمعیت خود رسیدند، در ناحیھ 

تند در محدوده روستای کاغانکاتوک اردو زدند. آنھا تاکستان ھا و  روداوتی در کنار 

ند و در کنار مزارع زیبا را کھ از آنھا گذر کردند، پایمال و تخریب نمودند. سپس آنھا رفت

 ترتو (ترتر) نزدیک روستای دیوتاکان اردو زدند. رود

 

آمدند و با آنھا درگیر شدند. (این نیروی پارسی) زیر » ارتش جدید«ارتش پارسیان بنام 

رھبری ژنرال شاھاپغاکان بود. این ارتش شامل یکی از اشراف وفادار بھ شاه، یک حاکم 

. (آخری) نیز آمد و در جایی فرود آمد کھ (بیزانسی و فرمانده بنام گرانیک (ان) ساغر بود

ھا) وجود داشتند. ژنرال دیگر پارسی از قلمروھای بیزانسی ھا حرکت کرد. (آنھا) با 

سپاھیان ھراکلین درگیر شدند و آنھا را بھ سرزمین سیونیک راندند. با آنکھ نیروھای 

اب کردند و دوباره بھ مملکت پارسی ضربات سنگینی را متحمل شدند، آنھا را راندند، پرت

خود شان باز گرداندند و سپس شھرھای را گرفتند کھ از آنھا با زور گرفتھ بودند (جی 

٢٣٨.( 

 

]۶١[ 

امپراتور بیزانس و  ج سربازان خود توسط خسرو در برابرچگونگی بسی –فصل یازدھم 
 بیزانسو بھ بردگی کشانیدن قلمرو شمشیر  دادن آنھا برای چندین سال باشکست 
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بھ دستور ھراکلیوس، انبوھی از طوایف خزرھا بلند شدند و بر سرزمین ما ھجوم آوردند. 

شما بھ دستور چھ کسی وارد «خسرو، شاه پارسیان برای آنھا نمایندگانی فرستاد و پرسید: 

سرزمین من شده اید؟ (آیا این بھ فرمان ھراکلیوس بود، مردی) کھ باالی جزایری ابحار 

می زند و از من فرار کرده است؟ اگر شما محتاج طال و نقره و سنگ ھای  غربی پرسھ

قیمتی و روکش و لباس ھای بنفش دوختھ شده با طال و آغشتھ با مروارید ھستید، من می 

توانم بیشتر از دوچند آن را فراھم کنم کھ شما را ارضا سازد. بنابراین برای شما می گویم: 

ا ھای بیھوده (ھراکلیوس) باالی من تکرار نکنید. اگر شما تھاجمات خود را بھ خاطر تقاض

بھ شیوه خود انجام دھید، من ھمین اکنون و پیشاپیش بھ شما می گویم کھ چھ کاری را انجام 

خواھم داد. برای اینکھ او در اتحاد با شما (آنچھ او گرفتھ بود) رھا کند، من از سرزمین 

جنگجوی شجاع خود شاھین و کیرتاکارین و وراز و دو -او ژنرال بزرگ و پیروز شھر

) و دھھا ٢٣٩گزیدگان من، سربازان کامال مجھز را احضار خواھم کرد، ھزاران (جی 

ھزار کھ غرب فرستاده ام. من او را نابود و ویران کرده و از مملکت خود بیرون خواھم 

خود بھ مقابل  انداخت. پس از آن مھار (اسپ ھا) را بسوی شرق برگردانده و با تمام قوت

شما حرکت خواھم کرد و شما را تنھا نخواھم گذاشت، شما را آرام نخواھم گذاشت و مھلت 

نخواھم داد، مگر اینکھ تا انتھای زمین تعقیب تان کنم. پس شما ماھیت اقدامات بی معنی 

و فاجعھ بار خود را درک خواھید کرد. اما پس از آن، من این شمار عظیم (سربازان خود) 

بھ کجا ھدایت خواھم کرد و استراحت خواھم داد؟ کدام مملکت برای آنھا کافی خواھد  را

بود؟ من این چیزھای را کھ حاال برای شما شرح دادم، عملی خواھم ساخت، اگر شما بھ 

(خزرھا) با این سخنان تھدید آمیز (تھاجمات خود) را در آن ». (تھاجمات خود) ادامھ دھید

 ھمان دروازه ھا برگشتند. سال متوقف کردند و از

 

ھ در این تھاجمات حال، وقتی شھزاده ای کھ الرد (خزر ھا) بود، تمام غنایمی را دید ک

با آن ھم،  –مردم، حیوانات، ظروف نقره و طال و لباس ھای گرانبھا  –بدست آورده بود 

تصمیم گرفت کھ خود او بھ ھمان محالت حملھ کند. او بھ تمام کسانی کھ زیر دستور او 
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انواع طوایف و مردم، کوھستانیان و جلگھ نشینان، مردانی کھ در زیر  –بودند، فرمان داد 

سقف ھا زندگی می کردند و یا در فضای باز، مردان بحری و خشکھ ای، مردان با سر 

تا آماده باشند و خود را خوب مجھز سازند و بیایند،  –ھای دراز  ھای تراشیده و یا با مو

 ).٢۴٠وقتی او اشاره می دھد (جی 

 

مین سال خسرو، سال بحران و  ٣٨جیبوخاقان مردی کھ در باال بھ آن اشاره کردیم، در 

فاجعھ و قتل خسرو، با پسرش رسید. ھیچ کسی نمی توانست شمار سربازان او را حساب 

ین خبر ھولناک بھ سرزمین اغوان ھا رسید، تصمیم گرفتھ شد کھ سرزمین کند. وقتی ا

خود را در قلعھ شھر مرکزی بزرگ پارتاو مستحکم کنیم. این کار بھ دستور مردی بنام 

گایشاک صورت گرفت کھ توسط خسرو بھ عنوان رییس و شھزاده این مملکت فرستاده 

مجاور را در (پارتاو) آورد و برای مقاومت شده بود. (گایشاک) تعداد زیاد باشندگان نواحی 

در مقابل (خزرھا) آماده ساخت. او ھمچنان خواست کھ موقعیت خود را با اتحاد با بزرگان 

سرزمین و باشندگان شھر تقویھ کند. او آماده نظارت بر مدافعان شھر بزرگ چورای و 

ی ساختھ بودند. سرباران دیوارھای شگفت انگیزی بود کھ شاھان پارس بھ قیمت زیاد

(شاھان پارس منابع) سرزمین آنھا را تخلیھ نمود و معمارانی استخدام کرد و انواع مواد 

برای ساختمان این کار عظیم تدارک دید کھ توسط آن (گذرگاھھای) میان کوه قفقاز و 

 بحیره بزرگ شرق (کسپین) را مسدود کرد. 

 

و شد (مھاجمان) مانند امواج شکافنده ] با آنھم وقتی خشم جھانی با ھمھ ای ما روبر۶٢[

بحر بھ مقابل (دیوارھا) برخوردند و آنھا را تا بنیاد نابود کردند. وحشت (مردم در پارتاو) 

):  بد شکل و سھمناک، ٢۴١با دیدن جمعیتی کھ بسوی آنھا آمدند، افزایش یافت (جی 

قتی بیشتر ترسیدند کھ گستاخ، پھن رو، بدون مژگان و با موھای دراز مانند زنان. آنھا و

کمان ھای خم و ھدفمند (خزرھا) را دیدند کھ پیکان ھای آنھا مانند ژالھ ھای سنگین بر 

 سر آنھا باریدن گرفت.
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وقتی آنھا دیدند کھ (خزرھا) مانند گرگ ھای بی شرم و بی پروا باالی آنھا افتادند و آنھا 

افزایش یافت). چشم ھای را با بی رحمی در معابر و کوچھ ھا قتل کردند (وحشت 

(مھاجمان) در بین خوب، قشنگ یا جوان در میان مردان و زنان یا ضعیفان و مایوسان 

فرقی نمی گذاشت. آنھا نھ لنگ را می گذاشتند و نھ پیر را. آنھا ھیچ گونھ احساس حسرت، 

رحمت یا ھمدردی برای کودکان نداشتند کھ مادران کشتھ ای خود را چنگ می زدند و 

پستان ھای آنھا را بھ عوض شیر می مکیدند. آنھا مانند آتشی کھ در خرمن کاه جریان  خون

داشت، از یک دروازه وارد و از دیگری خارج شدند و در پی خویش (اجساد) را برای 

 پرندگان و جانوران مملکت باقی گذاشتند. امواج بسوی ما در حرکت بود.

 

از این  –رتاو را نگھ داشت و دفاع کرد مردی کھ شھر پا –وقتی رییس و شھزاده ما 

موضوع آگاه شد، خواست جمعیت عظیمی را کھ در سنگر مستحکم شھر قرار داشتند، 

مورد خطاب قرار دھد تا بر بنیاد گزارش ترس شدید مردم، چھ کند. او دھان خود را باز 

و قلب خود کرد تا گپ بزند، اما از ترس زیاد قادر نبود کھ حتی یک سخن بگوید، زیرا ا

) و زانوھایش نیز می ٢۴٢را از دست داده بود. لرزه سراپای او را فرا گرفتھ بود (جی 

چرا تمام «لرزید. وقتی جمعیت دیدند کھ او چقدر وحشت زده است، با صدای بلند گفتند: 

ما را در این جا جمع کرده ای تا ساعتی فرا رسد کھ ما خود را تسلیم کنیم و زنان و 

را در دست ھای جانوران خونخوار بدھیم؟ ما چگونھ می توانیم از پیش چنان  کودکان خود

سپس ھر مرد بھ رفیق خود ». ازدحام فرار کنیم؟ این دشمنان قاتل بھ سھ میلی ما رسیده اند

چرا ما عاجزانھ بگذاریم کھ این شھر گورستان ما شود؟ بگذارید کھ کاال و احشام «گفت: 

آنھا ھمھ ». نیم. ما شاید بھ نحوی بتوانیم کھ خود را نجات دھیمخود را رھا نموده و ترک ک

 بھ چھار دروازه شھر ھجوم بردند و با عجلھ بھ کوھھای ناحیھ ارتساخ فرار کردند.

 

حال، دشمن با آگاھی از آن چھ رخ داده بود، خواست کھ آنھا را تعقیب کند. (خزرھا) یک 

ی بزرگ کاغانکاتوک گرفتار کردند کھ در گروه (فراریان) را در پای کوه مقابل روستا

ھمان ناحیھ اوتی قرار دارد، جایی کھ من نیز از ھمانجا ھستم. چون روشنایی در حال کم 
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شدن بود، (خزرھا) نتوانستند صدمات بزرگی برآنھا وارد سازند. کسانی کھ در دست آنھا 

ابھ ھا و حیوانات باربر گرفتار شدند، تعدادی را کشتند و تعدادی را در پشت تجھیزات و ار

خود بھ اردوگاه خود بردند. و (خزرھا) بھ لطف خدواند از تعقیب کتلھ مردم فراری دست 

ھمان گونھ کھ زمانی یھودان بحیره  –) ٢۴٣کشیدند. در آن شب تمام (فراریان) (جی 

بھ ناحیھ امن ارتساخ رسیدند. آن شھزاده کھ گایشاک نام داشت،  –سرخ را عبور کردند 

یز با تمام خانواده اش بھ قلمرو پارسیان گریخت. او پس از آن نتوانست این قلمرو را ن

 بدست آورد. 

 

] بھ دنبال این حادثھ، سیل (مھاجمان) بلند شدند و بر سرزمین آیبریا/گرجیا ھجوم ۶٣[

آوردند. (خزرھا) شھر بزرگ تجارتی، تجملی، مرفھ و مشھور تفلیس را محاصره کردند. 

بزرگ، ھراکلیوس از این موضوع با خبر شد. او نیز نیروھای خود را بسیج امپراتور 

کرد و رفت تا با متحد خود یکجا شود. (خاقان خزر و ھراکلیوس) با دیدن یکدیگر خوشحال 

شدند و ھدایا و تحایف شاھی رد و بدل کردند. سپس می توان بدبختی وارده و فاجعھ 

تصور کرد. فاجعھ پشت فاجعھ باالی آنھا وارد بیچارگان محاصره در سنگر (تفلیس) را 

شد. و ھنوز زمان (تخریب آنھا) فرا نرسیده بود. چون چنین واقع شد کھ خسرو از مالقات 

دو شاه بزرگ در شھر محاصره شده شنید. او بسرعت یک ارتش کمکی زیر رھبری 

حافظان قصر ژنرال جنگی، مشتاق و شجاع خود شھراپاغ یکجا با ھزار سواره گزیده از م

). وقتی باشندگان شھر این تجھیز و تقویھ جنگجویان قوی موسمی ٢۴۴خود فرستاد (جی 

خود را دیدند، آنھا نیز مطمین شدند و بھ استھزای ھر دو شاه شروع کردند. (باشندگان) 

ھا مودند و بخش ھای آسیب دیده دیواردر مجموع نترسیده بودند، اما ھر یک را تشویق ن

بازسازی کردند. (آنھا این کار را انجام دادند با آنکھ) تعداد بیشمار جمعیت را ترمیم و 

سربازان شمال و غرب را در اطراف شھر مانند کوھھا می دیدند کھ زمین از تعداد شان 

می لرزید. آنھا منجنیق چھار چرخ و انواع تجھیزات ساختھ شده توسط مھندسین بیزانسی 

خواستھ سنگ ھای عظیم را برای شکستن دیوارھا شلیک را دیدند کھ با آنھا (دشمن) نا
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 رودکردند. آنھا نھانگاه ھای برجستھ بزرگ پر از سنگ ھا و ریگ را دیدند کھ باعث شد 

 کور یک جانب شھر را محاصره کند کھ لبریز شده و دیوار را می کوبد.

 

را در نبرد از ھر دو شاه وقتی دیدند کھ ارتش آنھا خستھ شده و تعداد زیاد سواره خود 

ما چرا این ضایعات را برای نیروھای «دست داده اند، با یکدیگر مشوره کردند. آنھا گفتند: 

خود تحمل کنیم؟ آیا این درست نیست کھ اگر مرد قدرتمندی را بستھ کنیم، می توانیم خانھ 

ید ؟ سپس امپراتور بزرگ ھراکلیوس آنچھ با»او را ھمان گونھ کھ می خواھیم، غارت کنیم

). او بھ مردی کھ آمده بود تا ٢۴۵انجام شود را مشتاقانھ ترتیب و برنامھ ریزی کرد (جی 

با ارتش خود بھ گونھ مسالمت آمیز برای امسال (بھ سرزمین «او را کمک کند، گفت: 

خود) برگرد، چون می بینم کھ شما در اقلیم سرد پرورش یافتھ اید. شما تحمل تابستان پیش 

بزرگ دجلھ مرکز شاه پارس  رودرم آسورستان را ندارید، جایی کھ رو در سرزمین گ

قرار دارد. وقتی سال آینده فرا رسید و ماھھای داغ سپری شد، بسرعت بیا کھ ما برنامھ 

ھای خود را اجرا کنیم. در ھمین حال من بھ نبرد با شاه پارس و تھدید و اذیت سرزمین و 

زم تا یکی رعیت او ادامھ می دھم. افزود برآن من چیزھای برای حیلھ و فریب مھیا می سا

 ».از مردمان خودش او را بکشد

 

وقتی باشندگان شھر از ضعف و خستگی (دشمنان) خویش آگاه شدند، مغرور تر شدند. 

آنھا وسایل نابودی بعدی خویش را بھ نمایش گذاشتند. چون آنھا یک کدوی بزرگ را 

دراز. آوردند و در آن تصویر شاه ھون ھا را ترسیم کردند، یک مکعب پھن و یک مکعب 

در جای مژگان او کھ ھیچ کس نمی توانست ببیند، یک خط باریک کشیدند؛ ساحھ ریش او 

را بھ طرز ناموزونی برھنھ ماندند و سوراخ بینی او را بسیار پھن گذاشتند با یک تعداد 

موھا در زیر آن بھ شکل بروت تا ھمھ او را بشناسند. آنھا کدو را در باالی دیواری مقابل 

این ھم سلطنت امپراتوری ): «٢۴۶ند و بھ نیروھای (دشمن) صدا کردند (جی آنھا گذاشت

سپس یک نیزه را در داخل  »!شما! دور بدھید و عبادت کنید، چون این جیبوخاقان است

و آن را در پیشگاه آنھا گردش دادند. آنھا ھمچنان شاه دیگر (ھراکلیوس) را  کدو کردند
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د و او را بنام لواط احمق صدا کردند. وقتی شاھان مسخره کردند، مورد اھانت قرار دادن

این را دیدند و شنیدند، فوق العاده خشمگین شدند و نفرت و دشمنی در قلب ھای شان پر 

شد. با شور دادن سرھا و سوگند ھای بزرگ عھد کردند کھ انتقام توھین را خواھند گرفت 

نجام ندھند. آنھا با روی گرداندن و ھیچ کسی در سلطنت آنھا زنده نخواھد ماند تا آن را ا

 (در فضای) تھدید ھا عقب نشستند. 

 

]۶۴[ 

 رسیدن سربازان شمال بھ کمک ھراکلیوس –فصل دوازدھم 
 

خسرو، امپراتور سیزار اگوستوس (ھراکلیوس) طرحی را ابداع کرد کھ با  ٣۶در سال 

قام گیرد. او در این آن شاید بتواند شرم غیرقابل باور و توھین ھای مواجھ با آن را انت

زمان تمام قلمرو بیزانس را متحد کرد و ارتش را برای کمک در رخنھ بر کوه بزرگ 

قفقاز احضار کرد کھ سرزمین ھای شمالشرق را جدا کرده بود. (او قصد داشت) دروازه 

ھای چورای را باز کند تا از طریق آن بسیاری از قبایل وحشی عبور کند و با آنھا شاه 

سرو مغرور را اشغال کند. او یکی از اشراف خود بنام اندری را تجھیز و ھدایت پارس، خ

داد، یک مرد درخشان و خردمند کھ او را با وعده ھای ثروت عظیم (برای دستیابی آن) 

اگر (شمالیان) مرا در این امر کمک کنند، من عطش این «فرستاد. (ھراکلیوس) گفت: 

 ».درازموی را برآورده خواھم ساخت قبایل جانور صفت، طالدوست و مردان

 

کھ نفر دوم شاه شمال بود، نفر دوم  –وقتی این موضوع را مردی بنام جیبو خاقان شنید 

و وقتی وعده تحایف بزرگ و غارتی را شنید کھ می تواند با حملھ بھ  –در سلطنت خود 

من «داد: )، با اشتیاق زیادی پاسخ ٢۴٨تمام سرزمین ھای شاه پارس بدست آورد (جی 

انتقام دشمنان او (ھراکلیوس) را خواھم گرفت، من می خیزم و با ارتش شجاع خود بھ 

کمک او می روم. من او را با جنگ با شمشیر و کمان راضی خواھم ساخت طوری کھ 

سپس او برای تصدیق توافقنامھ ھمان اشراف (اندری) (جنوب) را با یک ». او بخواھد
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ماھر فرستاد. آنھا بھ سرعت از طریق دروازه ھای چورای ھزار سوار قوی و کمان دار 

عبور کردند، با نادیده گرفتن پادگان و ارتش شاه پارسی کھ در دروازه بزرگ مستقر 

بزرگ کور پایین رفتند، و ھیچ کسی را زنده  رودبودند. سپس آنھا مانند عقابان بسوی 

سپس آنھا در سرزمین آیبری/گرجی نماندند کھ در مقابل آنھا پیش آمدند و مقاومت کردند. 

ھا و ایگیریان حرکت نمودند و بحیره بزرگ را تا قصر سلطنتی قطع کردند. آنھا بھ 

حضور امپراتور بزرگ، ھراکلیوس وارد شدند و ھر کدام مطابق قوانین خود سوگند متقابل 

ھمان مسیر خوردند. (شمالیان) ھدایات خود را در رابطھ بھ تھاجم از او گرفتند و سپس از 

 بھ سرزمین خود برگشتند. و ھیچ کسی بھ چیزی مشکوک نشد.

 

شاه شمال نیروی جنگی وعده شده را فرستاد (جی  (سلطنت) خسرو، ٣٧در آغاز سال 

). او پسر برادر خود را بھ عنوان ژنرال مقرر کرد، مردی بنام شات بھ افتخار اقتدار ٢۴٩

حملھ کرد و  آترپاتکانین اغوانیا و بخشی از خود. او آمد و از طریق تمام مرزھای سرزم

بسیاری از مسیحیان و پگان ھا را از دم تیغ گذراند. در مورد تعداد افرادی کھ اسیر شدند، 

 چھ کسی می تواند تخمین کند و یا بھ نگارش بیاورد؟

 

اراکس یک نمایندده بھ خسرو شاه بزرگ  رود] (شات) با ایجاد اردوگاه در ساحل ۶۵[

فرستاد و از اتحاد (خزرھا) با امپراتور اطالع داد و این کھ آنھا بھ کمک او آمده اند. متن 

شاه شمال، حاکم تمام جھان، شاه شما و شاه «پیام ھای آنھا بھ یکدیگر بھ شرح زیر است: 

د و برای او تمام سرزمین شاھان می گوید:  اگر شما از اطاعت شاه بیزانس خارج نشوی

ھا و شھرھای را تسلیم نکنید کھ با زور گرفتھ اید و تمام اسیران مملکت او را کھ در دست 

شماست، یکجا با چوب و صلیب رھا نکنید کھ تمام مردم مسیحی عبادت و تجلیل می کنند؛ 

واھم اگر شما سربازان خویش را از تمام قلمروھای او بیرون نکنید، من بر ضد شما خ

آمد، حاکم آسورستان و بھ خاطر ھر کار شیطانی کھ بھ مقابل او مرتکب شده اید، من 

دوچند آن را عملی خواھم کرد. من تمام سرزمین شما را زیر شمشیر خود قرار خواھم 

). من شما ٢۵٠داد، ھمان گونھ کھ شما سرزمین ھای او را زیر شمشیر قرار دادید (جی 
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چیزی را بھ تعویق خواھم انداخت کھ می گویم، اجرا خواھم  را نخواھم گذاشت و نھ آن

 ».کرد

 

ین، مانند شیر در برابر وقتی خسرو شاه بزرگ تمام این را شنید، مانند یک سیالب خشمگ

کھ چوچھ اش گرفتھ شده باشد، از جا برخاست. او این گونھ  یمانند خرس شکارچیان و

یکجا شده و بر علیھ او آمده اند، با حیلھ گری بود. او با آن کھ دید کھ (خزرھا و بیزانس) 

نشان نداد کھ ترسیده است (از شات) و یا در جستجوی پنھان شدن از او باشد. در عوض، 

برو و بھ شاه خود بگو، برادر من خاقان را کھ «او مغرورانھ و خشم گینانھ پاسخ داد: 

خود من مثل یک برادر خانواده شما برای عصرھا مورد افتخار و احترام اجداد من و 

عزیز بوده است. در حقیقت، ما از طریق پیوند ھای ازدواج پسران و دختران مان با 

یکدیگر متحد بوده ایم. این ارزش آن را ندارد کھ بی احساس شوید و بھ خود اجازه دھید 

(با گرفتن ». ) ھدایت شوید کھ بنده من استھراکلیوسکھ با سخنان آن جنگنده بیزانس (

 پیام) حامل بھ سرزمین خود بازگشت. این

 

امپراتور لشکر خود را گرفت و در برابر سرزمین ھای پارسیان حرکت کرد، و با یک 

فکر و قاطعیت کھ بھ دربار شاه پارسیان برسد. وقتی شاه پارسیان دید کھ مسایل حل نشده 

ھ پایتخت خود، )، او فرار کرد و ب٢۵١و (ھراکلیوس) بھ مقابل او با جسارت می آید (جی 

صیغھ ھا و کودکان خود را بھ جانب دیگر کنیز/تیسفون (تیزبون) بزرگ آمد. او زنان، 

دجلھ فرستاد. او نیروھای نزدیک را جمع آوری کرد و آماده ساخت کھ تعداد شان کم بود، 

آنھا را تنظیم نمود و بھ مقابل امپراتور فرستاد. حال، مردی خاصی در دربار بود کھ در 

ت خود مشھور بود. (خسرو) از طریق چاپلوسی، افتخارات و ثروت ھای بزرگ شجاع

تبدیل ») خوشبخت(«(سھمگیری) او را جلب کرد. (خسرو حتی) نام (مرد) را بھ ارووی 

کرد. او را بھ عنوان فرمانده نیرو تعیین کرد و بھ مقابل امواج (مھاجمان) فرستاد، و او 

رووی) با ترس از فرمان شاه این موقعیت را ناخواستھ را فرمانده سربازان معرفی کرد. (ا

پذیرفت، زیرا او می دانست کھ شاه بصورت شتابزده نیرو جمع آوری نموده و نیروی 
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ضعیفی است کھ در مقابل امپراتور شکست خواھد خورد. او یک، دو و چھار بار بھ 

ھ زودی (نیروی من باید بھ اطالع شما برسانم کھ اگر شما ب«خسرو ھشدارانھ نوشت: 

مرا) با سربازان کمکی افزایش ندھید، بھ زودی در باره مرده من و از بین رفتن ارتش 

 ».خود خواھید شنید. من از مرگ خود نمی ترسم، اما شما باید از وضع آگاه باشید

 

از آنھا نترسید، اما بجنگید و آنھا را شکست «] شاه فرمان داد کھ این پاسخ نوشتھ شود: ۶۶[

اگر شما نتوانید بر آنھا پیروز شوید، پس «در پایان او یک پاسخ قھرآمیز نوشت: »! دھید

؟ وقتی (ارووی) این پاسخ تند را در حضور سربازان خود )»٢۵٢چرا نباید بمیرید (جی 

خدای «خواند، دست ھای خود را بسوی آفتاب و ماھتاب بلند کرد و با صدای بلند فریاد زد: 

 ». رحم من داوری کن من، میان من و شاه بی

 

مثل گرد و غباری کھ اما جنگ شدند،  نش در برابر نیروھای بیزانس وارداو و سربازا

 توسط یک توفان جاروب شود. 

 

حال، وقتی اشراف پارسی این فاجعھ اضافی را دیدند کھ در ارتش پارسی رخ داد، آنھا بھ 

خون  –دوام خواھد کرد این جوی خون چقدر «زوزه کشیدن در بین خود شروع کردند. 

بھ خاطر جنگ در یک محل و محل دیگری؟ ما تا کی در  –گروه ھای دنیای آریایی 

پیشگاه این شاه خونخوار ترس و لرز داشتھ باشیم؟ تا کی اموال و دارایی ھای ما، طال و 

نقره ای ما در خزانھ شاھی جمع شود؟ تا کی راھھای ما بھ ضرر تجارت و مفاد ما از 

ختلف بستھ و مسدود باشد؟ تا کی روح ما در جسم ما از ترس فرمان ھای او مناطق م

بلرزد؟ آیا او بھ راستی مانند بحری در انتخاب دوستان ما و رھبران سرزمین ما خستھ 

نشده و آنھا را نھ بلعیده است؟ آیا تعداد زیادی از برادران ما، گروه گروه و دستھ دستھ بھ 

اگون نمردند؟ بسیاری ھا حتی غرق شدند. آیا او مردان را از فرمان او با شکنجھ ھای گون

زنان شان و پدران را از کودکان شان جدا نکرد و آنھا را بھ عنوان خدمھ و برده بھ 
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) و آنھا را جمع نکرد تا در سراسر جھان بھ مقابل ٢۵٣مردمان دوردست نفرستاد (جی 

 ؟»دشمن ھای ستمگر بجنگند

 

بسیاری از احساسات مشابھ را در میان خود ابراز کردند، نجوا  آنھا این نارضایتی ھا و

اما جرات نداشتند تا چیزی را با صدای بلند بیان کنند تا اینکھ زمان بھ پایان رسیدن  نمودند،

عمر او فرارسید. سپس مردی بلند شد کھ الرد یکی از خانواده ھای مورد اعتماد خسرو 

مشوره داد کھ  /قبادواد، پسر بزرگ او بود. او بھ کوادداییک (نگھبان/مربی) کدایھ/بود و 

پدر و تعداد زیادی از برادران خود را بکشد. سپس (کواد) (تماما) مطابق برنامھ و ھدایت 

مربی خود کھ محترم ترین پیروان دربار خسرو را مفتون و مغشوش ساخت، (حاکمیت) 

نان خود را جلب کرد تا او سلطنت پارس را غصب کرد. او بسرعت قلب ھای تمام نگھبا

 را بھ جای پدر بر تخت بنشانند.

 

]۶٧[ 

 قتل خسرو –فصل سیزدھم 
 

) بھ شما می ٢۵۴حال گوش کن و من بطور خالصھ در مورد حیلھ گری این مرد (جی 

گویم. (من روایت می کنم) کھ این شکاری چگونھ و با چھ شیوه توانست شیر ھیبت ناک 

کند کھ از غرش او حتی مردمان دور با ترس می لرزیدند شرق را در قفس مرگ داخل 

و مردمان نزدیک مانند موم ذوب می شدند. (من روایت می کنم کھ این نگھبان چگونھ) 

مانند یک یتیم (مایوس) افتاد.  قلب ھای ھمھ را در یک لحظھ ربود و باالی (خسرو)

شاه یا شھزاده دیگری یا  (برعالوه من می گویم) او چگونھ بدون درخواست کمک از کدام

ھا دست یافت. تمام  کمک نظامی از قبایل و مردمان دور بھ مقابل (خسرو)، بھ تمام این

فرستاد، با درخواست این کھ برای چند  ھراکلیوسآنچھ او کرد یک پیام مخفی بھ امپراتور 

 روز در ھمان جای کھ ھستی با سربازان خود توقف کن.
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امھ ھای بنام کواد بھ بزرگان و رھبران دستھ ھای مختلف دربار (نگھبان) فرمان داد کھ ن

سلطنت از پدرم گرفتھ شد و بھ من داده «بزرگ سلطنت پارس بھ ترتیب زیر نوشتھ شود: 

او (سربازان) را در راس دستھ ای ». شد؛ برای (کمک بھ من) با چند سوار آماده باشید

بل قصر تیسفون قرار داد، جایی کھ بر روی رودخانھ دجلھ، در شھر ویھ ارتاشیر مقا

خسرو پدرش توسط نگھبانان او محافظت می شد. او آن را با صدای بلند بھ راست و چپ 

ھر کسی کھ بھ زندگی خود ارج می نھد و آرزو دارد کھ روزھای «کواد اعالم کرد: 

ال ) باید بھ سرعت بھ پشتیبانی حکومت کواد بیاید، چون حا٢۵۵خوشی را سپری کند (جی 

آنھا دروازه ھای انیوشن برد (قلعھ ابلیون) را باز کردند و جسورانھ ». او شاه شاھان است

ھمھ زندانیان شاه را صدا کردند، جمعیت کثیری کھ مدت طوالنی در سایھ مرگ بستھ 

بیرون بیایید، ای اسیران فقیر کھ توسط خسرو شکنجھ شدید،ِ «بودند. و او بھ آنھا گفت: 

زنجیرھای آنھا »! ی توسط شاه جدید برای شما باز شد، پسرش کوادچون دروازه زندگ

شکستھ شدند، تمام آنھا یکجا بیرون شدند و صدای شکرانھ آنھا بھ آسمان بلند شد. آنھا کواد 

و در اسب ھای عالی »! شاه برای ھمیشھ زنده باشد«را شکرگزاری کردند و فریاد زدند 

و خسرو را ناسزا گفتند، آنھا سوار شدند تا با  سوار شدند، این طرف و آن طرف دواندند

 زنجیرھا در دست، بھ او حملھ کنند. 

 

داران دربار خسرو شعارھای خود را در  ارابھبسیاری از نگھبانان قصر، نگھبانان شاه و 

دست گرفتند و نزد پسرش کواد رفتند. کسانی کھ در دربار باقی ماندند، پیام رسان ھای 

ند و خسرو را دستگیر کنند و یا کشتھ تند کھ موارد را با دقت رعایت نمایسکواد از آنھا خوا

 خواھند شد.

 

) را کھ نزد او بودند، ٢۵۶حال، وقتی خسرو صدا ھا و فریاد ھا را شنید، کسانی (جی 

بسیار خجالت کشیدند کھ برایش  ؟ آنھا خاموش ماندند،»آن سروصدا چیست«پرسید: 

ترومپیت بلندتر شد (خسرو) دوباره از کسانی کھ ای ننده بگویند. وقتی صدا ھای گیج ک

 ،پسر شما«؟ آنھا پاسخ دادند: »آن صدا ھای غیرمنظم چیست«نزدیک او بودند، پرسید: 
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قصد دارد بھ عوض شما حکومت کند و ھمھ بسوی او فرار می کنند. آنھا در مقابل  کواد

ندان بزرگ را آزاد کرده اند کھ جمع شده اند و تمام اسیران در ز روداین شھر در کنار 

بھ دستور شما بازداشت شده بودند. آنھا فوق العاده خوش حال اند و از او شکر گزاری 

 دارند و او را شاه خطاب می کنند. 

 

، بھ ویژه در مورد رھایی زندانیان، او نالھ ] وقتی خسرو این خبر فاجعھ بار را شنید۶٨[

ف خورد. او نشستھ یا ایستاده توان تفکر یا احساس کرد و آه کشید و در درون خود تاس

ھیچ چیزی را نداشت، چون او می دید کھ ارتش بزرگی بسوی او می آیند. او بسوی 

دروازه باغ خود گام گذاشت و در میان درختان پنھان شد و روح او لرزید و از ترس 

د. سپس یک ناگھانی مرتعش بود. چشم ھای او شمشیر بی رحم بر روی سر خود را دی

دستھ آمدند و قصر را محاصره کردند و تعدادی برای پیدا کردن او بھ جستجو شروع 

کردند. آنھا دیدند کھ او با نومیدی (در باغ) نشستھ است. آنھا او را از کاخ بیرون کردند 

) گذاشتند، در داخل یک کاخی کھ ٢۵٧٨(جی » خانھ ھندوان«و در یک سالونی بنام 

میده می شد. وقتی (خسرو) داخل آن شد، فھمید کھ این محل کجاست و (کاخ) مراسپان نا

وای من، بدبخت منم، من «صاحب آن کیست، سینھ خود را سست کرد و آھستھ گفت: 

چگونھ توسط جادوگران جلب شدم کھ مرا در میان ھندی ھا می خواستند، در محلی بنام 

 ».بھ سخنان گمراه کننده آنھا مراسپان و حال بر من افتاده، نھ مستقیم، بلکھ مطابق

 

آنھا آن روز او را محافظت کردند و اوایل روز دیگر سرش را توسط شمشیر بریدند. و 

بھ این ترتیب این مرد شرور از بین رفت. سپس شاه کواد برادران خود را با بریدن دست 

و پا معیوب ساخت (از این طریق آنھا را برای فرمانروایی بھ عنوان شاه محروم کرد) و 

ضو نجات داد. با آنھم آنھا نیز بعدا بھ دلیل شکایات زیاد در زیر زندگی آنھا را با قطع ع

 شمشیر گذاشتھ شدند. 
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در مقابل تمام سرزمین ھا  کاخ خسرو پدر خود در سلطنت را اشغال کرد. (کواد) او حال

و رعیت خود مھربان و با رحم بود و با شاھان دیگر در جستجوی صلح بود. او تمام 

مردانی را کھ توسط پدرش در دربار اسیر شده بودند، بھ خانھ ھای شان فرستاد و بھ تمام 

کرد تا در شادی و نشاط زندگی کنند. ھمھ در سلطنت او  مناطق قلمرو خود نامھ ھا روان

از تمام مالیھ ھای شاھی و ھزینھ ھا برای سھ سال معاف شدند. و او کوشش کرد تا آن را 

) نیازی بھ گذاشتن شمشیر ٢۵٨طوری ترتیب کند کھ ھیچ کس در جریان سلطنت او (جی 

بیھوده و ناکام ماند. (این) بھ دلیل در کمر خود نداشتھ باشد. با آنھم تمایالت نیک (کواد) 

گناھانی کھ در زمان ھای بی رھبری و بی  –د نکھ گناھان خود مان ما را زخمی می کنای

نظمی مرتکب شده بودیم. زندگی (کواد) پس از ھفت ماه بھ پایان رسید و کسی کھ پدر 

از خانواده  خود را کشتھ بود، نزد پدران خود رفت. در رابطھ با سلطنت، نزدیک بود کھ

 ساسان گرفتھ شود و بھ دست پسران اشماعیل داده شود.

 

]۶٩[ 

الطاف ی رییس کاتوگیکوس اغوانیا و مصایب بزرگ و ر مورد ویراد –فصل چھاردھم 
 خداوند

 

ھمھ از طرف شاه جدید کواد از گناھان خود بخشوده شدند، او سپس برای شان نیز ھدایای 

سانی را کھ در دربار بزرگ بازداشت بودند و تمام آرزو بیشتری فرستاد. کواد اسیران و ک

ھای برگشت بھ سرزمین ھا و زادگاھھای خود را از دست داده بودند، با مھربانی خاصی 

معاملھ کرد. این گروھھای مشتاق بھ فرمان او بھ سرعت بھ خانھ ھای پدری خویش 

 ).٢۵٩فرستاده شدند (جی 

 

گ قلمرو اغوانیا قرار داشت. او یک مرد درخشان در میان آنھا ویرای کاتوگیکوس بزر

و خردمند و در گفتن سخنان عاقالنھ نیرومند بود و زبانی داشت کھ در ارایھ سخنان 

مشورتی و معقول در پیشگاه شاھان و اشراف مانند قلم یک نویسنده آماده بود. فروتنی 
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نی صحبت می کرد، سخن او برای گوش ھای مردم عادی و توده ھا شیرین بود. او طوال

گفتمان افراد خردمند و مثل آنھا را سازگار می ساخت، آنھا را در سخنان ساده خویش 

قرار می داد و مرتب می کرد تا مانند مروارید ھای انباشتھ در طال باشند. او بھ ویژه در 

سال بازداشت در دربار خسرو فراگرفتھ  ٢۵ترجمھ زبان پارسی مھارت داشت کھ در طی 

(ویرای) بھ ھمراه شھزادگان بزرگ اغوانیا کھ برضد شاه پارس قیام کرده بودند، بود. 

مقصر شناختھ شده بود. بسیاری از این (شھزادگان) مردند، برخی با شمشیر، دیگران با 

قطع اعضا، سایرین بھ سرزمین ھای دور تبعید شدند. اما ویرای بھ دربار شاه فرار کرده 

او از آن طرفداری می کرد و راھی بھ کاخ ملکھ (مسیحی)  بود. این صلیب مقدس بود کھ

برای او باز کرد. (ملکھ) پس از تالش فراوان توانست جان او را بھ عنوان تحفھ شاه نجات 

دھد. با این حال، شاه قسم خورد و قید کرد کھ (ویرای) ھرگز نباید در زندگی خود بھ 

بازداشت دربار بسر برد. با آنھم (خسرو) ). نھ، او باید در ٢۶٠مملکت خود باز گردد (جی 

نتوانست او را از عوایدی تخت شھزادگی خود باز دارد و نھ او را از لقب کاتوگیکوسی 

محروم سازد. درعوض، او را مانند برخی ظروف گرانبھا نگھ داشت و مانند یک اسب 

ذاب ھای بی کھ برای روز نبرد تمایل داشت، تا دور تبعیدش تکمیل شود. بدبختی ھا و ع

رحمانھ توسط دشمنان شیطانی بھ سرزمین اغوانیای ما نازل شد. (خدا) ھمان گونھ کھ 

د و آن تا بیاید و مملکت خود را تحویل گیرموسی را از میانھ فرستاد، (ویرای) را فرستاد 

را دوباره از دست افرادی گیرد کھ مردان را کشتند و بر زنان تجاوز کردند و (او شاید) 

ند، یک کودک از ھر خانواده و دو کودک از ه اودکی را کھ در مملکت باقی ماندچند ک

 شھر را پرورش دھد.

 

حال، وقتی (ویرای) از دربار خارج شد و بھ مرزھای مملکت زادگاه خود آمد، او در ھمھ 

جا بر زمین افتاد و دروازه ھا و کف کلیسا ھا را بوسید. او اشک ریخت و گریھ کرد و با 

زمین را با اشک خود آبیاری کرد. او با برخاستن روی پا ھای خود شجاعت  ،زدنزانو 

نشان داد و کسانی را کھ با او بودند دلداری داد، از خداوند سپاس گزاری کرد کھ او را 

از دھان شیر آزاد ساخت و برایش اجازه داد کھ دوباره سقف ھای کلیسا ھای مبارک را 
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کند و مناقصھ ای را کھ پس از غیبت طوالنی بھ میھن  ببیند. او خواست کمی استراحت

خود داشت، برآورده سازد. اما غم و اندوه ھا، زحمت و رنج ھای ناگفتھ انتظار او را 

 )، چون بھ زودی شاھد ویرانی (اغوانیا) بود. ٢۶١داشتند (جی 

 

ی سفر ] این در حالی بود کھ (ویرای) با روحیھ ای سرشار از عشق بھ مناطق مختلف٧٠[

کرد کھ در آنجا بزرگ شده بود، این اتفاق رخ داد: باد شمال (خزرھا) ناگھان بار دوم 

وزیدن گرفت و بر بحیره بزرگ شرق (کسپین) کوبید. جانور کثیف (خاقان) با شات، تولھ 

خونخوارش فرود آمد. او اول روی خود را بسوی سرزمین آیبریا/گرجیا و شھر تفلیس 

ردان شجاع کھ قبال در میان آنھا یافت می شد، حال وجود نداشت. گرداند. ھیچ یک از م

بنابراین (خزرھا) توانستند خشمی را کھ در درون آنھا از (زمان) توھین قبلی آنھا انباشتھ 

شده بود، خالی کنند. آنھا شھر را محاصره کردند، جنگ نمودند و باشندگان را مورد آزار 

تند و جنگیدند و برای دو ماه در مقابل مجازات مرگی و اذیت قرار دادند. باشندگان برگش

کھ با آن مواجھ بودند، بیھوده کار کردند و تالش بھ خرج دادند. ترس از خونریزی خود 

شان و خطری کھ در حال افتادن بود، آنھا را بھ وحشت انداخت. آنگاه جانور وحشتناک 

خود کشتار کرد. حال از النھ  بر آنھا غرید. او شکار کرد و شمار کافی برای تولھ ھای

خود بیرون آمد تا شکار کند و سربازانش غارت کنند. آنھا با باال کردن شمشیرھا بھ دیوار 

ھا حملھ کردند. تعداد شان چنان زیاد بود کھ توانستند با چیدن یکی بر دیگری باال شوند. 

اندام ھای شان سایھ ای تاریک وحشت بر باشندگان رقت انگیز شھر چیره شد. اتصاالت 

) و بازوان شان ضعیف شد. آنھا شکست خوردند و از دیوارھا ٢۶٢سست گردید (جی 

عقب رفتند، مانند گنجشک ھای کھ در دام شکارچیان گیر شوند، وحشت زده شدند. ھیچ 

کس وقت نداشت تا بھ خانھ رود و بھ خانواده خود از فاجعھ ھولناک ھشدار دھد، بھ ھمسر 

دھد تا مواظب محصول رحم خود باشد یا وظیفھ خود را بھ عنوان محبوب خود ھدایت 

والدین در نظر گیرند. آنھا در اثر خستگی و وحشت تالش کردند تا خود را پنھان سازند. 

برخی در پشت بام ھا و سایرین در زھکشی ھا پنھان شدند، در حالی کھ بسیاری ھا بھ 

 راب چسبیدند.پناھگاه مقدس کلیسا ھا رفتند و در شاخ ھای مح
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گریھ ھای مادرانی کھ برای پسران شان تاسف خوردند، مانند نالھ ھای گلھ عظیم گوسفند، 

مانند میش ھای کھ بسوی بره ھای شان صدا می کنند، بلند شد. آنھا را دروگرھای بی رحم 

دنبال کردند، دست ھای شان سیل خون بارید، پا ھای شان بر روی اجساد قرار داشت، 

شان مانند توفان ژالھ شاھد حال مردگان بود. وقتی ندا ھا و نالھ ھا پایان یافت،  چشم ھای

ھیچ کس زنده نمانده بود، (خزرھا) دانستند کھ شمشیرھای آنھا اشباع شده است. آنھا دو 

یکی شھزاده ای کھ حاکم سلطنت پارسیان بود و دیگری بومی ایبوری  –شھزاده را آوردند 

). شاه فرمان داد ٢۶٣وابستھ بھ شاه (جی  –فھ شھزادگان سرزمین یا آیبری/گرجی از طای

کھ چشمان آنھا بھ دلیل اھانت بھ تصویر او کشیده شوند و کور ساختھ شوند. او آنھا را با 

، ند، آن ھا را کش کردندو سپس پوست بدن شان را جدا کرد ندشکنجھ ھای تلخ خفھ کرد

 .نداالی دیوار آویزان کردو در ب ند، با کاه پر کردندایستاده نمود

 

سپس (خزرھا) دستان خود را روی سینھ ھای پر از گنج گذاشتند. تمام ارتش، ھر مرد بار 

و در پیش حاکم خود توده ھا و پشتھ ھای بزرگ انبار کردند.  ندسنگین (غنایم) را انتقال داد

قدار بی شمار چنان مقدار بزرگی در پیش آنھا آوردند و نھادند کھ چشم ھایش از دیدن م

طال و نقره خیره و خستھ شد. در رابطھ بھ مقدار زیورات کلیسا و ظروف مزین با مروارید 

 ھا و جواھرات آن، چھ کسی می تواند توضیحات دھد؟

 

وقتی او آنچھ را کھ می خواست، عملی کرد، (خاقان) فرمان داد کھ تمام غنایم را انتقال 

گشت و نیروھای جنگی خود را در دست پسرش شات دھند. او با گنج فراوان بھ خانھ باز

با مردان شجاع بھ عنوان مشاوران او سپرد. او بھ آنھا فرمان داد کھ بھ سرزمین اغوانیا 

اگر بزرگان و رھبران آن سرزمین بھ پیش پسرم بیایند و سرزمین خود «بروند، او گفت: 

ارھا را تسلیم ارتش من ) و شھرھا و قلعھ ھا و باز٢۶۴را در خدمت من بگذارند (جی 

کنند، در آن صورت برای شان اجازه دھید کھ زنده بمانند و خدمت مرا کنند. درغیرآن، 
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را زنده نمانید کھ چشم تان بھ آنھا بخورد و بچھ ھا و زنان  ١۵ھیچ مردی باالتر از سن 

 را بھ عنوان برده و کنیز برای من و خود تان نگھ دارید.  

 

دند و طبق آن عمل کردند. آنھا بھ منطقھ معین مطابق ھدایات او سربازان از او جدا ش

آمدند و (شات) نمایندگانی مطابق بھ خواست پدر خود نزد شھزاده ای حاکم پارسی بنام 

سیماوشناسپ کھ مرزپان اغوانیا بود و نزد ویرای کاتوگیکوس کھ در باال ذکر شد، فرستاد. 

شما کی ھستید و من چرا این فرمان را «پرسید:  اما پارسی (ابتکار عمل) را نپذیرفت. او

؟ او با گرفتن اموال خود، مقدار زیاد کاالی سرزمین »بھ خاطر مسکن اغوان ھا اطاعت کنم

را ربود و بھ قلمرو پارسیان فرار کرد. وقتی ویرای پدرساالر اغوانیا شنید کھ یوغ سنگینی 

حال، او بھ شاه پارس اعتماد نداشت  بر گردن او نھاده اند، در درون خود دچار مشکل شد.

و ھم از او می ترسید، چون با اتھام مشابھ شورش بھ تبعید و مجازات درازمدت محکوم 

). او خواست از فرستادگان اطاعت کند و پیش دشمن برود تا مانع ٢۶۵شده بود (جی 

ه پارس ویرانی و تخریب سرزمین خود شود. او با ظرافت خود نامھ ای مخفیانھ ای بھ شا

نوشت و تھدید ھای دشمن را افشا کرد، و گفت کھ اگر شاه اجازه دھد، او دشمن را با تسلیم 

شدن بھ او راضی نگھ دارد. اگر (شاه پارس) مخالفت کند، او سرزمین را ترک خواھد 

 کرد.

 

] او در حالی کھ منتظر پاسخ شاه بود، خواست کھ فرستاده ھای دشمن را بھ تاخیر ٧١[

برای آنھا مقداری نقره رشوه داد. او با استفاده از شیوه ھای مختلف (تاخیر) با  اندازد و

من رھبران عمده تمام نواحی سرزمین را «آنھا صحبت کرد. بعضی اوقات می گفت: 

زمان ». احضار می کنم تا آنھا ھم در جمع بندی پاسخ بھ پیام شاه شما با من یکجا شوند

منتظر نظریات اکثریت باشم. من خودم پاسخی ھمراه نیازی نیست کھ «دیگری می گفت: 

 ».با ھدایا و احترامات مناسب برای شاه خواھم نوشت
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شما منتظر چھ ھستید؟ «ند: دبا این حال، رسوالن بھ فشار بر او شروع کردند. آنھا پرسی

غوانیا فرا رسیده است. ما ، روز تعیین شده برای تھاجم بر ایدچرا تاخیر می کنید؟ ببین

). ٢۶۶ت را افشا کردیم (جی برنامھ ھای پوشیده شھزادگان خود و الرد خود، شا برای شما

(ما  .یدو بگریزید، فرار نمایید ، عجلھ کندکھ از دستور او پیروی کنی دنمی خواھی اگر شما

دای افتخارات و ھدایا دریافت کردیم. ما از خ این را بھ شما می گوییم) زیرا ما از شما

را فریب بدھیم و شاھد آن باشیم کھ شمار بزرگی از  ترسیم و نمی توانیم شماخود می 

 ».سربازان ما دست خود را بر روی شما، ھمراھان شما و مردم شما باال کنند

 

حال اتفاق افتاد، در حالی کھ آنھا این چیز ھا را می گفتند، یک غبار تاریک (حملھ خزرھا) 

ناگھان بر تمام مملکت ما، جلگھ ھا و کوھستان ھا، تپھ ھا و وادی ھای عمیق مستولی 

گشت. ھیچ نقطھ ای  از زمین در سراسر مملکت ما، در مکان ھای زیر کشت یا مزارع، 

افسوس، «اده ھا دست نخورده باقی نماند. ھر دھان فریاد می کرد در خانھ ھا یا کنار ج

فریاد ھای بربرھا کم نشد و ھیچ جایی نبود کھ خروش قاتالنھ دشمن شرور طنین »! وای

انداز نباشد. این (تھاجم) در ھمان ساعت و در یک روز اتفاق افتاد! چون آنھا از قبل 

ھا و دره ھا، چشمھ ھا و  رودستا ھا، برنامھ ریزی کرده بودند و نواحی مختلف و رو

باتالق ھا، کوھھا و جلگھ ھا در میان دستھ ھای مختلف تقسیم شده بودند. آنھا در زمان 

معین و یکجا برای غارت گسترش یافتند و سرزمین ما را بلعیدند. سرزمین ما از یک سر 

 تا سر دیگر لرزید.

 

ی فرار کرد و خرسی او را مالقات تو گویی مردی از شیر«سخنان پیامبر تحقق یافت: 

» ) و دست خود بھ دیوار تکیھ داد و مار او را گزید٢۶٧کرد؛ یا وارد خانھ شد (جی 

). درست چنین روزھای بر ما نازل شد. چون ھر کسی کھ از شیر وحشت ١٩. ۵(اموس 

زده فرار کرد، در چنگال خرس گوشتخواری فرو رفت، کسانی کھ از شمشیر فرار کردند، 

برخالف میل خود ترک کردند، فلج شدند و گشنھ ماندند  ی کھھ قحطی گرفتار شدند. آنھاب

 توسط دشمنان تلخ تر گزیده شدند.  کشانیده شدند و بھ عوض زھر مار ھا و بھ بردگی
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در حالی کھ امواج بحر ما را فرا گرفتھ بود، (خزرھا) نیز کاتوگیکوس ما را دنبال نمودند 

ی و سنگی در میان کوھھا در روستای کوغتاگاراک بھ او نزدیک و در یک محل صخره ا

شدند. (ویرای کاتوگیکوس) بار و اموال و ظروف خزانھ را رھا کرد، بر اسبی سوار شد 

و پیش از آنھا گریخت. ھیچ کس از ھمراھان او نتوانست او را ھمراھی کند، بھ جز از 

وش ساخت بنام گادوشناسپ از یک اشراف زاده مھاجر این سرزمین. او مرد قوی و خ

خانواده ای بود کھ دارای رتبھ سرتیپ (گنداپیت) در میان مردم بود. او بھ تنھایی توانست 

او را ھمراھی کند. حتی سنگ ھا، صخره ھا و دره ھای متعدد کوھستان ھای ناحیھ امن 

ھای تند  آنھا را آسان ساخت. اسب شمن نشدند. گناھان ما مشکالتارتساخ مانع تھاجمات د

 آنھا بدون لغزیدن بر فراز قلھ ھای کوھھا باال شدند. 

 

] دشمنان کاتوگیکوس را تعقیب کردند و کمان ھای خود را با تلخی بر او خالی کردند. ٧٢[

) لطف شگفت انگیز صلیب مقدس کھ او با خود داشت، او ٢۶٨اما چنین واقع شد کھ (جی 

نرسید. در پایان روز، فراریان برای تاریکی  را از دشمن دور کرد و آن روز دستی بر او

شب بیشتر از روشنایی روز دعا می کنند. راه رستگاری آن شب برای پدرساالر بزرگ 

و تمام بازماندگان باز شد. فرستاده ھای دشمن باز ھم آمدند و گفتند (از طرف شھزاده 

و تمام بازماندگان  آنچھ دستور دادم ھمین اکنون اجرا کن و خود را با خانواده«خود): 

مملکت خود زنده نگھ دار. اما اگر انکار کنی، من فرمان داده ام کھ دستگیر شده و برخالف 

کاتوگیکوس تمام روسا، پسران بزرگان سلطنتی سرزمین، ». اراده ات پیش من آورده شوید

ین روسای نواحی و روستا ھا، کاھنان، شماس ھا و کاتبان را جمع کرد و ھمھ در زمان مع

مردان و برادران! شما خود می دانید «در قلعھ چرابیرد مالقات کردند. او بھ آنھا گفت: 

کھ ضربات فوق العاده، ترس و لرز (کھ ما متحمل شدیم) پیش از شمشیرھای سیرناپذیر 

و بی رحم بر ما نازل شد بھ دلیل گناھان ما بود و ناگھان ما را غرق کرد. حال ما شک 

کھ بھ کی روی آوریم و یا بھ کجا فرار کنیم. ما ھر چھ کنیم، صرفنظر  داریم و نمی دانیم

ست کھ در پیش ی ااز اینکھ او می خواھد یا نمی خواھد، روز مرگ ما در دست ھای آنھا
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). بھ سرعت پاسخ خود را برایم بدھید و بگویید کھ چھ ٢۶٩د (جی نچشمان ما قرار دار

ار قرار داده است. افزود برآن، او از مردم عادی کنیم، چون پیام رسان آمده و مرا زیر فش

نیست، بلکھ او الردی از ارتش دشمن و داییک (مربی) مورد اعتماد و حاکم پسر شاه، 

 ».شات است

 

چرا این گونھ صحبت می کنید، پروردگار «وقتی او این را گفت، آنھا با ھم صدا کردند: 

ما عاقل تر از شما وجود دارد کھ ما باید مان و خود مان را مسخره کنیم؟ آیا کسی در بین 

بدانیم چھ عاقالنھ است و مشوره بدھیم؟ کی جرات دارد در مقابل شما دھان خود را باز 

کند و سخنان عاقالنھ بیان دارد؟ با آنھم اگر خدای انسانی ما را تحمل کند، در حفاظت ما 

حفاظت  ،تا کھ توان داریم دریغ نکنید بھ عنوان یک چوپان خوب و بھ خاطر آن ما از شما

اگر تنھا خدا تایید کند، من از آنھا نمی «(کاتوگیکوس ویرای) برای آنھا گفت: ». می کنیم

ترسم. حال ھمان طور کھ می گویم عمل کنید. بگذار ھر یک از شما ھمان مقدار نقره، 

توانیم با بیاورید. در قلب ھای خود ممسک نباشید، چون ما می  ،طال و لباس کھ می توانید

 ».تحایف خود چھره او را نرم کنیم

 

] پس از آن ھمھ با خوشحالی این چیزھا را آوردند و پیش روی او قرار دادند. (ویرای) ٧٣[

مقدار زیادی از خزینھ خود را آورد، آنچھ کھ فراخور سھم ھدایای او بود. او از مربی 

ا نام ھای بزرگان، شھزادگان، ) تا او را ب٢٧٠پسر شاه پرسید کھ نزد او آمده بود (جی 

ژنرال ھا و روسای قبایل مختلف در تمام ارتش و بھ ترتیب تقدم آگاه سازد تا او بتواند آنھا 

را با ثروت ھا مفتخر سازد. او کاال ھا را مطابق بھ نام ھای طایفھ آنھا جدا کرد و با 

ھا انتقال داده شوند. نوشتن مھر کرد. سپس او فرمان داد کھ توسط باربرھا و گاری/ارابھ 

فکر می کنم برای تمام شما مناسب خواھد بود کھ بھ «برای آنھای کھ با او بودند، گفت: 

تا تسلیمی ما و شما برای  با من بھ اردوگاه بیگانگان برویم استثنای طبقات پایین، شخصا

د پیروی وقتی آنھا این را شنیدند، بسیاری ھا آن را با میل خو». آنھا کامال روشن باشد

کردند، اما تعداد کمی ضعیفی کردند و عقب ماندند. (ویرای) این موضوع را اجازه داد و 
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ھیچ کسی را مجبور نکرد. درعوض، او کسانی را تمجید کرد کھ با او آمدند و گفت: 

و  ا حقیقت روح القدس، عصای موسیفرزندان من شجاع باشید و نترسید. رھنمای م«

و آنھا موج ھای گسترده بحر در پیش روی ما را باز می  لطف صلیب مقدس مسیح است

او حرکت کرد و در راس آنھا گام برداشت. آنھا از کنار وادی کوھستانی عبور ». کنند

کردند و وارد جلگھ ھموار و حاصل خیز ناحیھ اوتی شدند. آنھا نمی توانستند محل را بھ 

ان گونھ کھ (آب) در میان بحیره علت تعداد بی شمار سربازان شات تشخیص دھند. فقط ھم

) در راست و چپ آنھا تا دربار پسر ٢٧١سرخ (در برابر یھودان باال آمد اینجا نیز) (جی 

آنھا را مانند یک دیوار احاطھ کرد. آنھا دریافتند کھ (شات) در ھمان  ،شاه، ارتش بی شمار

ناحیھ بھ طرف شمال نزدیک شھر بزرگ پارتاو در میان بسیاری از مرداب ھا اردوگاه 

 زده است.

 

ھا را در پیشگاه او دیدند. ما در آنجا مشاھده  دربار او رسیدند، بزرگان و الرد وقتی آنھا بھ

صندلی ھای خود مانند صفوف شتران سنگین بار زانو زده اند. ھر  کردیم کھ آنھا روی

یک کاسھ ای پر از گوشت حیوانات کثیف و کاسھ ھای دارای آب نمک داشتند کھ در آن 

غذای خود را فرو می بردند. در آنجا پیالھ ھای نقره ای و جام ھای طالیی وجود داشت 

ان شاخ ھای نوشابھ ای و ظروف بسیار کھ از غارت تفلیس بدست آورده بودند. آنھا ھمچن

بزرگی داشتند کھ مانند چمچھ بوده و با آنھا آبگوشت روغنی، سرد و ناشستھ را می 

خوردند. آنھا دو یا سھ نفر با یک پیالھ حریصانھ (می نوشیدند) و مانند حیوانات، شراب 

د می ریختند نامخلوط یا شیر (تخمیر شده) شتر یا اسب را در شکم ھای سیری ناپذیر خو

برداران معمولی در پیش خود یا خدمھ ھا در –کھ شبیھ پوست ھای پندیده بود. آنھا پیالھ

پشت سر خود نداشتند. حتی پسر شاه (فاقد) (چنین خدمھ ھا بود)، بھ استثنای سربازان 

 ) کھ دربار او را با سپر ھا و نیزه ھا نگھبانی می کردند.٢٧٢(جی 

 

وان ما را) داخل آوردند و (اغوان ھا) از یک نگھبان (دروازه) بھ ] آنھا (نمایندگان اغ٧۴[

دیگری رفتند. ما ھدایای تبریکی را با خود داشتیم و در پشت سر کاتوگیکوس (گام بر می 
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داشتیم). سپس (نگھبانان خزر) پیش او دویدند. آنھا فرمان دادند کھ ھمھ قدم پیش گذاشتھ 

ا در دروازه دومی نگھ داشتند و ھدایا را از دستان و سھ بار زمین را ببوسند. دیگران ر

ی برود چادرآنھا بھ دستان خود گرفتند، آنھا بھ کاتوگیکوس اجازه دادند کھ بھ تنھایی داخل 

کھ پسر شاه نشستھ است. با ورود بھ حضور او، کاتوگیکوس زمین پیشگاه او را بوسید و 

از دست او گرفت و فوق العاده خوشحال  ھدایا را برای او و تمام بزرگان تقدیم کرد. شاه

بنشیند. او با نگاه بھ چھره  چادرشد کھ با چنان جمعیتی آمده و فرمان داد کھ نزدیک او در 

کاتوگیکوس برای لحظاتی گفت: شما پدر من ھستید و چھره شما ماننده چھره خداست. شما 

ع فاجعھ ای شوید کھ سربازان چرا آمدن بھ پیشگاه من را تاخیر کردید؟ شما می توانستید مان

من باالی سرزمین شما آوردند. اما حاال کھ آمده اید، فرمان ھا از نام من بھ تمام سربازان 

ارتش صادر خواھد شد کھ بھ اردوگاه ھای خود برگردند و دیگر ھیچ تھاجمی در محدوده 

) پدر ٢٧٣(جی  مملکت شما انجام ندھند. تمام ارتش باید توجھ کنند. من سوگند بھ خورشید

، بدون چون و چرا اھدا خواھم کرد. حال بھ دمن جیبوخاقان یاد می کنم کھ ھر چھ بخواھی

تمام قلمرو خود فرمان صادر کن کھ بھ خانھ ھای خود و کار و زحمت خود برگردند. من 

باالی سرزمین ھای اطراف شما ھجوم خواھم برد و غارت و غنایمی خواھم آورد و در 

شما ذخیره خواھم کرد. در عوض یک حملھ تخریبی (کھ خزر ھا باالی اغوانیا داخل قلمرو 

انجام دادند) من دوچند آن را از نگاه مردان و جانوران خواھم پرداخت، زیرا پدر من این 

را بھ عنوان میراث شاھی دایمی پذیرفتھ  –اغوانیان و لپینک و چورای  –سھ سرزمین 

ما خدمت گاران پدر شما و شما «احترام کرد و گفت:  کاتوگیکوس بلند شد، او را». است

ھستیم، من و تمام باشندگان این مملکت. خدمت گاران خود را ببخشید و شمشیر خود را 

از سر ما برگردانید، تا ما بتوانیم بھ پدر شما و خود شما را بھ ھمان شیوه ای خدمت کنیم 

درت صلیب مقدس، غضب بزرگ وقتی این گفتھ شد، بھ ق». کھ برای ساسانیان کردیم

مردمان جانور صفت و الرد ھا و سربازان آنھا در حضور کاتوگیکوس آرام گرفت. آنھا 

مانند بره ھا و مومنان پرھیزگار در برابر خدا نسبت بھ برادران عزیز و شھروندان و 

ھمسایگان دوست و ھمسان رام شدند. آنھا نام کاتوگیکوس را بھ ھمان شیوه یاد کردند، 
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مانند پسر شاه خود بنام شات خدا و کاتوگیکوس خدا. آنھای کھ با او آمده بودند، مانند 

 ).٢٧۴برادران عزیز برخورد شدند (جی 

 

سپس آنھا فرمان دادند کھ بنشینند و با آنھا غذا بخورند. (خزرھا) آنھا را زانو زدند، ھمان 

ر از گوشت ناپاک گذاشتند. حال گونھ کھ خود آنھا زانو زده بودند و در پیش آنھا ظروفی پ

آنھا نمی خواستند کھ بخورند، زیرا زمان روزه پرھیز بود و خزرھا خواست ھای خدمت 

گاران خدا را احترام کردند، گوشت را دور کردند و در پیش آنھا چند پارچھ نازک نان 

تند و سرخ کرده در تابھ گذاشتند. (اغوان ھا) با شکرگزاری بھ خداوند آن را مبارک گف

شکستند و خوردند، تا آن ھا را خوش سازند. (شات) پس از غذا فرمان داد کھ کاتوگیکوس 

با مردم ھمراه او با احترام زیاد فرستاده شوند، بھ شھر بروند و در خانھ ھای خود با 

آرامش زندگی کنند. از آن روز بھ بعد (ویرای کاتوگیکوس) غالبا یکی از بازدید کنندگان 

ھا بود، چھ در زمان حرکت و چھ در حال استراحت. وقتی (خزرھا) بھ او اعتماد اردوگاه آن

پروردگار من، «کردند، او جسورتر شد و بھ درخواست کردن از پسر شاه شروع کرد: 

چون ما بندگان شما ھستیم، اجازه دھید برای تان بگویم، چیزی کھ بھ مفاد خود شماست. 

یابان تبدیل شود. درعوض، مقامات مورد اعتماد را اجازه ندھید کھ مملکت بھ خرابھ و ب

بھ ھر جا بفرستید، بھ کلبھ ھا، مزارع، قلعھ ھا و روستا ھا، طوری کھ باشندگان این 

مملکت بدون ترس گشت و گذار و کار نمایند، این مقامات در برابر خشونت بخشی از 

را در خدمت خود  سربازان شما حمایت شوند. از آنجا کھ شما و پدر شما این مملکت

) دھید. ٢٧۵پذیرفتید، اجازه دھید کھ بزرگان و خود تان بھ درخواست ھای من گوش (جی 

ھای آنھا اسیر و بازداشت چادررھایی کسانی را فرمان دھید کھ توسط سربازان شما در 

اند، مردان و زنان، دختران و جوانان طوری کھ پدران از پسران خود و مادران از شده 

خود جدا نشوند. درغیرآن، (مردم) مانند گوزن ماده در پیشگاه  شکارچیان گوسالھ دختران 

 ھای خود در روی زمین پراگنده می شوند.
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] بھ این ترتیب، با سخنان مالیم و دلپذیری کھ از خرد معنوی او سرچشمھ می گرفت، ٧۵[

پسر پادشاه بھ  (ویرای) قلب آنھا را بھ درخواست ھای خود متمایل گردانید. فرمان توسط

تمام سربازانش صادر کرد تا تمام اسیران را آزاد سازند و جرات نکنند کھ مانع بازگشت 

یا پنھان کردن آنھا شوند. زیرا اگر آنھای کھ جرات انجام این کار را داشتند، با مجازات 

بسیار شدیدی مواجھ خواھند شد. (شات) مردان ممتازی را از میان کسانی فرستاد کھ بھ 

تا ھمراھان کاتوگیکوس  –(مقامات) آنھا را تیدیان (تودون) می نامیدند  –او نزدیک بودند 

ھا و غرفھ ھای  چادررا ھمراھی کنند. سپس آنھا برخاستند و در میان اردوگاه ھا رفتند، 

آنھا را جستجو کردند. آنھا پسران جوانی را کھ در میان چمدان ھا یا حیوانات پنھان کرده 

رون کردند و آزاد ساختند. ھیچ کسی جرات مقاومت نداشت. آنھا را در گروھا بودند، بی

جمع نمودند و بھ کاخ کاتوگیکوس آوردند. و (کاتوگیکوس ویرای) در آنجا بھ مواظبت 

ایشان پرداخت، مانند یک ماکیان برای مراقبت چوچھ ھایش. او برھنگان را لباس، گشنگان 

ھ ھای شان روان کرد. لطف پروردگار با او بود و او را را غذا داد و تمام شان را بھ خان

) کمک کرد. افزود برآن، نام او در میان شمار زیاد ٢٧۶در تمام افکار و اعمالش (جی 

دشمنان، مورد تکریم بود تا اینکھ روزی خدا از مردم خود بازدید کرد و آن را از دست 

 ایشان تحویل گرفت.

 

 ھ یکجا اتفاق افتاددر مورد قحطی، شمشیر و اسارت ک –فصل پانزدھم 
 

حال مناسب است کھ دوران مشکالت ناشی از قحطی را بھ یاد آوریم کھ موش ھای حریص 

در میان پا ھای ما چرخیدند، گیاھان ما را خوردند و تمام میوه ھای مزارع ما را نابود 

آمدند تا در ھماھنگی و یکجا  –قحطی، شمشیر و مرگ  –کردند. سھ ژنرال ھولناک 

ھمزمانی کار کنند. آنھا وحشت بزرگی را گسترش دادند، بیرحمانھ زخمی کردند و وسیعا 

کشتار نمودند. حتی یک نفر شایستھ پیدا نشد تا با استغفار از گناھان صمیمانھ سھم گیرد، 

 چون شمشیر آن را محدود کرد، قحطی گلوی آن را گرفت و مرگ آن را خفھ کرد. آه، 

) چنین رنج ھای بزرگ ٢٧٧تلخ ترین زمان! افسوس، چشمان بیچاره ما کھ شاھد (جی 
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بودند! بازماندگان بدبخت از کوھھا خواستند کھ باالی آن ھا بیفتند. آنھا ترسیدند و در خش 

خش ھر برگ تکان خوردند. در این روزھای مشکالت، حتی در روز ھای روزه پرھیز، 

و ریشھ نباتات را خوردند. در حقیقت، آنھا پوست درختان آنھا بدون تمایز گوشت نجس 

ز آنچھ خوردند، ھیچ قوتی بدست را کندند و شاخچھ ھا را شکستند و جویدند. اما آنھا ا

وردند. مردم بدبخت حتی مجبور شدند کھ دانھ ھای خشک انگور را آرد نموده و بخورند. نیا

ردمانی ھجوم آوردند کھ چیزی داشتند شمار زیادی از مردم گرسنھ یکجا شدند و باالی م

و غذای خود را با تھدید از آنھا پیچاندند. و بھ این ترتیب آنھا نیز در میان فقرا مردند. 

چشمان گرسنھ ھمیشھ حریصانھ ناظر فرصتی برای سرقت رفقای خود بودند. من این را 

پوست گاو پیر، کیسھ  ما دیدیم کھ برخی ھا اندام مرده ھا،«از مردان قابل اعتماد شنیدم: 

 ».ھای کثیف را خوردند، آنھا توتھ ھای چرم را بریدند، جوش دادند و آن را خوردند

 

] ما جز نابودی بیت المقدس توسط ویسپاسیان و تیتوس، ھیچ جایی دیگری را برای ٧۶[

مقایسھ با بدبختی ھای خود نداریم. ما باالی اجساد کسانی کھ از گشنگی مرده بودند، سیاه 

و پندیده بودند، مثل سنگ ھای ضخیم در بستر دریا مزارع را پوشانیده بودند، گام ماندیم. 

. ٢٢(جیر » او یکجا با دفن االغ دفن خواھد شد«) پیامبر تحقق یافت: ٢٧٨سخن (جی 

). وقتی کھ شاخھ ھای سبز ٧. ١۶(جیر. » سوگوار را بشکندنان ھیچ کس نباید «) و ١٩

ھم تعداد بیشتری در مقایسھ با تمام روزھای زمستان مردند. بگذار (بھار) ظاھر شدند، باز 

ھر کسی کھ ھنوز توانایی شنیدن و درک دارد، بداند کھ در پایان قحطی، بیماری دیگری 

برخالف ھر شیوع دیگری در سراسر سرزمین گسترش یافت. کسانی کھ با این بیماری 

. آنھا دندان ھای خود را میده کردند و آلوده شدند، در جریان یک یا دو ماه دیوانھ شدند

ساییدند و چشم ھای خود را چرخاندند. آنھا نفھمیدند کھ بیمار اند و حتی نتوانستند کھ 

چگونھ آب بخواھند. برخی مانند دیوانھ ھای سرخورده برھنھ شدند و از بستر خود بی 

ی کھ سایرین با پرستاران شرمانھ بر خاستند، با دیوار ھا گپ زدند و ھوا را کوبیدند، در حال

خود بدرفتاری کردند. با آن کھ بیماری شدید بود، اما نتیجھ آن مرگ نبود. آنھا را جنون 

نامیدند. کسانی کھ گرفتار شدند، سیاه و الغر شدند، بدن شان از بین رفت، اندام شان فلج 
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روز سوگوار شد و مو ھا و ریش شان ریخت. من این فجایع غیرقابل باور را برای چندین 

بودم و ماتم کردم، برای خدای متعال دعا کردم تا این مصایب غیرقابل تحمل را بھ پایان 

 برساند.

 

) از ذکر سایر چیزھای ٢٧٩من، ویرای، کاتوگیکوس اغوانیا، لپینک و چورای (جی 

چون در اینجا نیز باید معنای  –اجساد سیاه شده، طاسی سرھا  –شرورانھ پرھیز می کنم 

من جشن ھای شما را بھ ماتم تبدیل می کنم و تمام آھنگ ھای شما «پیامبر آشکار باشد: 

(اموس » را بھ عزاداری؛ من کرباس را بر تمام شیرھا و طاسی را بر ھر سر خواھم آورد

ھ خاطر ). وقتی خدا باعث شد کھ تمام آروزھایش برآورده شود، او (بشریت) را ب١٠. ٨

آورد، ھمان گونھ کھ نوح را در کشتی اش در میان آب ھای توفانی بھ یاد آورد. او بھ آنھا 

رحم کرد و خواست ھای آنھا را برآورده ساخت. او سالمتی را بھ بدن آنھا فرستاد، 

گرسنگی آنھا را رفع کرد و محتاجان را با چیزھای خوب پر کرد. این طوری بود کھ با 

 ین چیزھا، (مردم) بتوانند ستایش خود بھ خدا را چندین برابر سازند.بھره گیری از ا

 

]٧٧[ 

 در مورد معجزات بزرگی کھ از دشمنان ما انتقام گرفت –فصل شانزدھم 
 

در سال دوم ارتاشیر پسر کوات، شاه پارس در حالی کھ (ارتاشیر) ھنوز بھ گونھ ای کھ 

خواست سلطنت کرد، شھزاده شمال قوی تر شد و در مقابل تمام فرمان ھای او تھدید کرد. 

) در روی زمین را گسترش داد. او مقامات خود را بھ صنعت ٢٨٠او ترس و وحشت (جی 

رد طال و نقره و استخراج آھن و مس فرستاد. او خواستار گران متعددی در زمینھ کارب

حساب رسی دقیق از بازرگانان و ماھی گیران رود ھای بزرگ کور و اراکس و ھم چنان 

درھم ھا در مطابقت با سرشماری سلطنت پارسیان شد. وقتی او تمام محصوالت زمین را 

چشم او پوشیده نیست،  مورد بررسی قرار داد و خود را راضی ساخت کھ ھیچ چیزی از

تصمیم گرفت کھ بر سرزمین ارمنیا در تابستان حملھ نماید و آن را با ھمسایگانش تسخیر 
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ھزار جنگجوی ارتش خود را با شھزاده ای آنھا بنام چورپان ترخان، یک  ٣کند. او حدود 

رای مرد جسور و خونخوار، انتخاب کرد و آنھا را از پیش فرستاد تا برای یک مسیر امن ب

او و در مورد ژنرال پرافتخار پارسی، معلومات جمع آوری کند کھ ھنوز فلسطین را در 

اختیار داشت. خود او پس از تجدید سربازان فراوان خود با فاصلھ کوتاھتر از پشت، آنھا 

 را دنبال کرد.

 

وقتی شھزاده پیشآھنگ بھ سرزمین ارمنیا رسید، فھمید کھ ژنرال پارسی بر ضد او 

) و او مانند ماری بھ زمین رفت، در کمین قرار گرفت و راه ٢٨١ایی دارد (جی راھپیم

پیش روی او را نگھ داشت. خبرھای بھ شھروراز رسید کھ برنامھ دشمن چھ است و 

سربازان پیشاھنگ بی ترس او در کجا اعزام شده اند تا با او روبرو شود. (ژنرال 

بازان خود پیشنھاد کرد کھ آنھا باید خانواده شھروراز) با اعالن در نیمھ شبی در میان سر

آه، خانواده ھای پارس، بھ اطراف خویش «ساسانیان را عزل کنند و او را شاه خود سازند. 

نگاه کنید و بدانید کھ شما بدون من ھیچ چیزی نیستید، کسی کھ پسر روم را نابود کرد. 

ان داده ام تا در زیر سم من حاال بسوی شرق رو آورده ام و مردان شجاع خود را فرم

اسب ھای خود مردمی را کھ از شمال، از گاتلند پایین شده اند، پایمال کنند. (ارتاشیر شاه 

ساسانیان) یک کودک مکنده و بازیچھ در دست (خانواده ساسانیان) است. آنھا بر او اعتماد 

ت نخواھد کرد. کردند و بر سینھ او مانند یک کودک فشار آوردند. اما او آن ھا را حمای

(پارسیان) سقوط کرده اند و توسط چند نفر شکست خورده اند. (خزرھای پیروز) با دانستن 

این کھ شما کم جمعیت شده اید، قلب ھای خود را برای بھ ارث گرفتن افتخارات سرزمین 

 ».آریایی ھا تنظیم کرده اند

 

ش خود بنام ھوناح شھزاده پس از گفتن این سخنان بھ یکی از مردان شجاع ارت (شھروراز)

حال برخیز و بھ میان (ارتش) برو. از میان آنھا دستھ خود را «دستھ سواره عرب گفت: 

) راھپیمایی ٢٨٢ھزار مرد دالور انتخاب کن. سپس در برابر (خزرھا) (جی  ١٠در حدود 

کن. منتظر انتخاب میدان جنگ نباش، نیروھای خود را در صف نبرد ترسیم نکن و شمشیر 
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خود را از نیام نکش، مگر اینکھ در پی انتقام از دشمن باشی. این را طوری اجرا کن کھ 

(خزرھا) بھ مردم خود مباھات نکنند کھ توسط شمشر شکست خوردند. درعوض، آنھا را 

در زیر سم و سینھ اسب ھای خود پایمال کن و مانند گرد و خاک در ھوا پراگنده ساز. این 

انجام بده کھ جبھھ آنھا را نابود کنی، پیش برو و نفوذ کن تا آنجا و سایر چیزھا را طوری 

کھ شاه و اردوگاه او قرار دارد. با او بھ تنھایی نبرد کن. و وقتی آنھا را کامال نابود کردی، 

 ».محل جنگ را گورستان دشمنان نام کن. این ھمان چیزی است کھ من بھ تو می گویم

 

از) این افتخارآمیز ترین مرد (این سخنان) را از ] وقتی (ھوناح، نامزد شھرور٧٨[

بیشتر پندید. او با افتخار برخاست، سربازان خود را بازنگری کرد و  (شھروراز) شنید،

سپس بھ مقابل دشمن رفت. وقتی دشمن از تقرب او خبر شد، کمینی در جاده ایجاد نمود و 

بود تا با (پارسیان) روبرو شود. منتظر رسیدن او شد. نیمھ (دیگر) ارتش آنھا آماده شده 

وقتی دو ارتش با ھم مقابل شدند (خزرھا) فورا فرار کردند. در آن نقطھ (آن خزرھای کھ 

در کمین گاه بودند) از تمام جوانب بھ مقابل (پارسیان) پریدند. (خزرھا) (دستھ پارسیان) 

ر آنھا حملھ کردند. را محاصره کردند و مانند آتش در سواحل جھیل گیغام (جھیل سیوان) ب

آنھا حتی یک فرد را زنده نگذاشتند، حتی یک نفر باقی نماند تا خبرھای بد آنھا را بیاورد 

)، زیرا انسان ٢٨٣(در باره مرگ ھا). در حقیقت، غرور آنھا بھ خود آنھا برگشت (جی 

 با قدرت خود قوی نمی شود. این خدا است کھ حریف او را ضعیف می سازد.

 

ساد را غارت کردند و زیورات اسب ھای (پارسیان)، نیزه ھای (ارتش)، (خزرھا) اج

و قشنگی کھ توسط بیزانسی ھا رنگ شمشیرھای طال کاری شده، سپرھا و لباس ھا گرانبھا 

میزی شده بود، را جمع آوری کردند. سپس تمام آنھا را میان خود تقسیم نمودند. آنھا در آ

ای قشنگ و سوراخ ھای بینی آنھا را بریدند، مطابقت با رسم خویش، گوش ھای اسب ھ

یال و کاکل آنھا را کوتاه کردند، دُم، پوست و استخوان آنھا را بھ طول یک مکعب بریدند، 

 تا آنھا مانند یک قاطر بھ نظر برسند.
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وقتی این گستاخی (پارسیان) نیز مجازات گردید، ھر جنگجو، ھر مردی کھ در کمر خود 

 کھ اقتدار شاھان و قدرت ژنرال ھا در برابر آنھا چیزی نیست.  شمشیر داشت، درک کرد

 

سپس آتش شمال روی خود را بھ مقابل پسران خود گرداند و با آنھا جنگید، خشم خود را 

بر روی تولھ ھای جوان خود مشاھده کرد و یک (جنایت) را با ھزار، دوھزار و ده ھزار 

 چند آن مجازات کرد.

 

اب ترسناک و وحشتناک بر دشمنان خود شروع بھ صحبت کردم، حال کھ من در باره عذ

). آیا نمونھ ای عملی ٢٨۴افکار من در میان بسیاری از متون (انجیل) سیر کرد (جی 

وجود دارد کھ بھتر از غرق شدن فرعون، بلند کردن دست ھای موسی مانند صلیب برای 

ی، ترس وحستناک کھ شب کوبیدن امالیچ ، قتل عام گیدیون، شجاعت عظیم پسران جیس

بر آشوریان مستولی شد و مانند آنھا باشد؟ اما حال بگذارید کھ دوباره بھ موضوع روایت 

خود برگردیم، زیرا الرد کارھای بزرگی برای ما انجام داد و ما ھنوز آنھا را درک نکرده 

 ایم.

 

تند. وقتی آنھا در (خزرھا) از گذرگاه ھای سھ سرزمین ارمنیا، آیبریا/گرجیا و اغوانیا گذش

آنجا توقف کردند، خبرھای وحشتناکی از شیر ویرانگر شمال، خود جیبو خاقان برای شات، 

و تو ھرگز روی «او گفت، » یاغیان بر من یورش آوردند«تولھ سیری ناپذیر او رسید: 

مرا دوباره نخواھی دید. زیرا من بھ عوض تامین امنیت (فتوحات خود)، سلطنت خود را 

زمین ھای) غیرمناسب برای خود گسترش دادم. و بنا براین، تکبر من باعث شد (در سر

کھ از پایگاه بلند خود نزول کنم. از بین بردن مردمانی را کھ با تو اند، توقف نکن، بلکھ 

کوشش کن کھ از آنھا فرار کنی. درغیرآن آنھا با درک این کھ چھ چیزی توسعھ یافتھ 

تو را پاره کنند. افسوس، من گم شدم و بی فرزند شدم (جی است، ممکن است عجلھ کنند تا 

٢٨۵.( 
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]٧٩[ 

نسب خسرو گونگی ریاست طایفھ مھراکان بر مسکن اغوان کھ از چ –فصل ھفدھم 
 سانی بودسا

 

ما از مورخان دقیق و موثق آموختیم کھ برادران بندوی و وستام خویشاوندان شاه پارسیان 

یام کردند و او را کشتند. (بندوی و وستام) و یکی از در برابر شاه اورمزد پدر خسرو ق

اقارب آنھا پسرخواھر خسرو، پسر اورمزد را دنبال کردند وقتی کھ آنھا برای فرار از 

) بھ قلمرو بیزانس گریختند. آنھا بھ ۵٩١ – ۵٩٠وھرام بنام چوبین (بھرام شش چوبین، 

) خسرو را داماد خود ساخت و نزد ماوریس امپراتور بیزانس آمدند. (امپراتور ماوریس

 او را با سربازان زیاد برگرداند. او آمد و سلطنت خود را پس گرفت. 

 

سال ھا پس (خسرو) انتقام خون پدر خود، اورمزد را گرفت. (او بھ ھمین خاطر) دو برادر 

نفر از ھمان نسب را نابود کرد. (در نتیجھ آن) مھران،  ۶٠مادرش بندوی و وستام و حدود 

ھزار  ٣٠اقارب خسرو فرار نمود و برخی مناطق زیر امر او متحد شدند و با حدود 

ند. او بھ ناحیھ اوتی نزدیک شھر بزرگ پارتاو رسید. او سپس خانواده بھ اغوانیا رفت

خواست وارد قلمرو خزر شود و با دشمنان (پارس) یکجا گردد. در عین زمان، مقام ھای 

چرا شما در مورد مھران نگران «) شاه را مالمت کردند و پرسیدند: ٢٨۶شاه خسرو (جی 

ا در صف دشمنان شما قرار داده نیستید کھ اقارب خود شما است و از ترس شما خود ر

؟ (خسرو) فورا یک نامھ فروتنانھ برای مھران »و برای شما مشکالتی ایجاد می کنداست 

برادر من، برادر واقعی من، از من با دشمنی دور نشو. اگر شما از «نوشت و گفت: 

 زندگی در اینجا با من راضی نیستی، آن مملکت را کھ پای تان رسیده است و جایی کھ

 ».این نامھ را دریافت می کنی، خانھ خود ساز
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پیام در کوھھای ناحیھ گاردمن بھ (مھران) رسید. او آن را گرفت، خواند و بسیار خوشحال 

شد. او با دیدن زیبایی سرزمین راضی شد کھ آنجا ساکن شود. و او در آنجا شھری بنا 

 کرد و نام آن را مھراوان گذاشت.

 

نفر از مردان  ١٢بھ مناطق فوقانی ناحیھ گاردمن رفت و خاینانھ (مھران) با رسیدن بھار 

د. او آنھا را بھ شمشیر کشید و بر آن سرزمین حکومت دیدار خود دعوت کر عمده را بھ

کرد. او پس از مدت طوالنی در آرامش فوت نمود. او پسری بنام ارامایل داشت کھ پدر 

ی (وردان) قلعھ ای گاردمن را در سھ وارد بود و او پدر وردان شجاع (کاج) بود. آخر

او  –سال ساخت. (وردان) با خیانت در قلب خود ایرانشاھیکان را با محبت دعوت کرد 

گویا  –متعلق بھ نسب ارمنیان اصلی (ھایکازیان) بود کھ ما قبال در این تاریخ ذکر کردیم 

آنھا داد تا  ). او برای آنھا نان مرگ آور آماده کرد و برای٢٨٧بھ یک ضیافت (جی 

نفر را کشت. او فقط زرمھر  ۶٠ ،بخورند. (وردان مھراکان) در آن ضیافت خون

ایرانشاھیک را نجات داد کھ با یکی از اعضای طایفھ خودش ازدواج کرده بود. (مھرانید 

ھا) با این شیوه بھ حکومت اغوانیا رسیدند. (وردان) نیز مردمان وحشی قفقاز را مطیع 

 ساخت.

 

راکان) در آرامش درگذشت. او پسری بنام وارد داشت کھ پدر ورازمان و (وردان مھ

گریگور اولین شھزاده اغوانیا بود کھ توسط ویرای، -شھزاده ھای شوشیک و وراز

پیروز، جوانشیر، -گریگور چھار پسر بنام ھای وراز-کاتوگیکوس اغوانیا تعمید شد. وراز

 رش) مناسب باشد.خسرو و ورازمان داشت. باشد کھ این (گزا-یزیت

 

]٨٠[ 

گریگور کھ در -جوانشیر پسر دوم وراز ،کردار و شجاعت شھزاده بزرگ –فصل ھجدھم 
 پارسیان دالوری و شجاعت نشان دادبین 
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) شاه شد. ٢٨٨چھار سال پس از مرگ خسرو بزرگ شاه پارس، پسر او یزدگرد (جی 

، ده طایفھ اتحادمتشکل از ، حال چنین اتفاق افتاد کھ در این زمان نژاد ھاجر (عرب ھا)

بھ مقابل شاه  او سریع ندد. (ارتش آنھا) سرزمین آسورستان را عبور نمودقدرتمند شدن

، از اقلیم دور با یک کتلھ جسور و وحشتناک مانند گردباد وزنده ندپارسیان راھپیمایی کرد

ژنرال ھا و  –رعیت سلطنت پارسیان بودند  کھ (رھبران) یھابر فراز کویر. سپس آن

گرد ھم آمدند تا بھ مقابل دشمن  –شھزادگان، الرد ھا و اشراف بومی مناطق مختلف 

 خارجی راھپیمایی کنند.

 

گریگور شھزاده اغوانیا کھ خودش از نجبای طایفھ ارتاشیر بود، در زمان این وقایع، -وراز

است، چون مشاھده کرد کھ پسر دومش جوانشیر مفتخر، باعزت و خوش چھره (و جوان) 

ریش او نو برآمده بود. (جوانشیر) محبوب پدر بود، در جنگ مھارت داشت، مانند عقاب 

سریع عمل می کرد و در تالش ھای خود موفق بود. او مورد اعتماد پدرش بود. (پدر) 

تصمیم گرفت تا او را در شیوه ھای جھانداری کمک کند، طوری کھ او در شرایط مساوی 

گریگور) فکر -تواند) در پیشگاه شاھان خدمت کند. از این رو (ورازبا بزرگان باشد و (ب

کرد، بھتر است بھ عوض خودش، (جوانشیر) را از میان پسران بھ دربار شاه بفرستد. 

(جوانشیر) با گرفتن یک دستھ از پدر، پیش از (رسیدن) شھزاده سیونیک و سپاراپیت 

تی ژنرال رستم او را دید، او را بھ ) رسید. وق٢٨٩ارمنیا بھ مجلس مشترک ھزاران (جی 

 عنوان برادر یا پسر خود نگاه کرد. (جوانشیر) در بین ھمھ محبوب بود.

 

ژنرال چند ھزار سوار با خود گرفت و بسوی تیسفون نزد شاه یزدگرد رفت. (ژنرال 

رستم) جوانشیر جوان را بھ حضور (شاه یزدگرد) آورد. شاه فورا دست ھای خود را بر 

ذاشت، او را تمجید کرد و او را سپاراپیت (رئیس ستاد ارتش) اغوانیا نام نھاد. سر او گ

سپس ژنرال تمام سربازان پارسیان را گرفت و وارد قلمرو مملکت آسورستان شد. او با 

دجلھ بھ ناحیھ ویھ کاوات رسید. (ژنرال رستم) با افتخار و اعتماد بھ ارتش  رودعبور از 

رورانھ متوقع پایمال کردن تمام جنوبی ھا در زیر پا بود. او بیکران و بی شمار خود مغ
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اردوگاه زد. وقتی سربازان (پارسیان) پیشروی » آب مرده«روبروی آنھا در جانب دیگر 

) با (دشمن) برخورد نمود و شجاعت ٢٩٠کردند، سپاراپیت اغوانیا در امتداد آنھا (جی 

را بھ قتل رساند و اطمینان بیشتری  بزرگی بھ نمایش گذاشت. در ھمان آغاز چند (عرب)

بدست آورد، چون او می دانست کھ خداوند با او است. پس از چند روز در ماه میھیکان 

ھزار پیاده بھ مقابل (عرب ھا) مستقر کرد.  ١٠ھزار سوار و  ٣٠در روز کریسمیس، 

، رو بھ جلو، ھزار پیاده از کاتشان (؟ قادیسیھ) آمد ٢٠پسران ھاجر با تعداد زیاد سوار و 

 پوشیده با سپرھا و مشتاق جنگ بھ مقابل سربازان پارسی.

 

] حال چنین شد کھ سپاراپیت اغوانیا کھ با مردان قدرتمند خود وارد جنگ شده بود، ٨١[

دو تن از مخالفان خود را مورد ضرب و شتم قرار داد، اما سپس با سھ زخم سنگین عقب 

ان زخمی شده بود. دشمن او را با خصومت دیوانھ کشید، در حالی کھ اسب او در چھار مک

انشیر) پرید و شنا کرد. لباس تعقیب کرد. (در آنجا) کھ ھنوز می جنگید، (جو رودوار تا 

او سوراخ شده و سالحش پر خون بود. تمام بزرگان و سربازان با دیدن او مانند سبزه  ھا

ی شاه در باره شاھکار شجاعت و خم شدند، او با عجلھ بھ دربار شاه رسید. حال وقتی برا

زخم ھای سنگین او گفتند، فرمان داد کھ برای او کاخی داده شود و توسط پزشکان دربار 

زیر درمان گرفتھ شود. و (جوانشیر) در آن سرزمین مورد استقبال فراوان قرار گرفت. 

ز سالمتی وقتی او بھبودی یافت، پیش شاه آمد، شاه دست ھایش را باالی سر او گذاشت و ا

او برای ھمگان گفت. (شاه یزدگرد) برای او نشان ژنرالی اعطا کرد، ھمراه با دو نیزه 

طالیی و دو سپر طال کاری کھ ھمیشھ پیش از او انتقال شده و با شیپور اعالم می شد. او 

را باالتر از ھمھ احترام کرد. بھ دور کمرش یک کمربند طال مزین با مروارید ھا بستھ 

رایش) یک شمشیر طالی آبدیده داد. برای بازوانش دستبند ھا تھیھ شد و (شاه) کرد و (ب

الماس آرزو بر سرش گذاشت. ھمچنین برایش شلوار استریچ دوختھ شده با مروارید ھا و 

) در ٢٩١تعداد زیاد مروارید ھا (در گردنبند) بدور گردنش آویختھ شد. آنھا او را (جی 

تافتھ و باالپوش ابریشمی پارسی با حاشیھ ھای طالیی ملبس یک پارچھ تیره با چھار لبھ و 

ھای پر از ماھی.  رودساختند. آنھا فرمان دادند کھ روستای در خدمت او باشد ھمراه با 
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باشد (ھیب » ثمره درخشان عدالت«بنظر می رسد کھ تمام این چیزھا بھ تعبیر کتاب مقدس 

 پیشرفت ھای بزرگ تری انجام داد.   ). او پس از دریافت چنین افتخارات شاھی١١. ١٢

 

چنین اتفاق افتاد کھ دو ژنرال بنام ایمای و احمتان درگیری تلخی با یکدیگر داشتند، و 

(جوانشیر) یکی از آنھا را در موجودیت ھمھ بر زمین انداخت و مورد ضرب و شتم قرار 

 اشند. ژنرال خورازاتداد، بنابراین مانند یک مرد خردمند بھ آنھا القا نمود کھ در صلح ب

بھ این خاطر او را با احترام زیاد پذیرفت. حال در سال ھشتم یزدگرد  لعل زاد} -{فرخزاد؟ 

باز ھم دشمن صعود کرد و شاه را در تیسفون برای شش ماه در محاصره گرفت. ژنرال 

ند لخورازات و سپاراپیت اغوانیا با سربازان خود بھ مقابل او رفتند. جوانشیر شجاع با ب

ھزار مرد پیش رفت و آنھا را با حمالت سھمگین بھ عقب  ٣کردن چشمان (بھ آسمان) با 

را عبور کرد. و بھ آنھا اجازه نداد کھ برای شش ماه دجلھ را عبور کنند. در  رودراند، او 

عین زمان شاه را (بھ خاطر امنیت) بھ دستاکیرت انتقال دادند. اما دشمن با یک کتلھ 

لعل  -{بغداد؟ ) باالی او چرخید و بنابرآن شاه را از آنجا بھ بکغاغ ٢٩٢وحشتناک (جی 

ھاجر (یعنی عرب ھا) مانند امواج بحر با خشونت  انتقال دادند. با آنھم فرزندان زاد}

سھمگین خود بھ تعقیب و گریز ادامھ دادند. سپاراپیت اغوانیا با ایستادگی محکم برای چند 

روز از حرکت بسوی آنھا باز نماند و خواست کھ شجاعت شخصی خود را برای ھمھ 

 ی شاه می انداخت. نمایش بدھد. او غالبا سرھای دشمن خارجی را گرفتھ و در پیش رو

 

ارتش پارسیان را با تکمیل  ،پس از این در حالی کھ ارتش ھا با یکدیگر می جنگیدند، الرد

ت. (عرب ھا) بھ زمان معین آنھا (بھ عنوان حاکمان) با شکست ظالمانھ ای مواجھ ساخ

 آمدند و سلطنت آنھا را نابود کردند. حال، جوانشیر شجاع دنبال دستوری از آن باال ھا

زخم سھمگین برداشت، او  ١١برای ھفت سال در آن نبرد ھای مشکل جنگید، تا اینکھ 

برگشت. حال، فرماندھی نظامی پارسیان با دیدن  آترپاتکانرخصت گرفت و بھ ناحیھ 

اینکھ نام (جوانشیر) بسیار درخشان شده بود، او را زیر فشار قرار داد تا با خواھرش 

خواست زنی از میان بی باوران بگیرد، بھ مملکت خود ازدواج کند. چون جوانشیر نمی 
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برگشت. در این وقت پدر محبوب او مانند پدرساالر یعقوب با دیدن نخستین نوزاد ریچل 

بسیار خوشحال شد. بنابراین او پسرش را در آغوش گرفت و رنگ رویش با شگوفھ نقره 

 ).٢٩٣ای موی او افزایش یافت (جی 

 

]٨٢ [ 

پارسیان، مرگ یزدگرد  اپیتی جوانشیر، پیروزی ھای او برورد سپاردر م –فصل نزدھم 
 و تسلیمی جوانشیر بھ امپراتور بیزانس

 

با شکوه ترین و مشھورترین جوانشیر از جنگ ھای پارس برگشت و رھبری کل مردم 

اغوانیا را بھ عھده گرفت و دستورھای بھ عنوان شاه صادر کرد. او با گرفتن پدر و دستھ 

ای سربازان بھ ھمرای خود بھ باالی شھر پیروز کوات عقب نشینی کرد. دالوران پارسی 

مین ما لشکرکشی کردند. در حالی کھ پیشاھنگان دشمن بھ خاطر شورش جوانشیر بر سرز

بسرعت وارد مناطق پایینی برخی نواحی شدند، او با عجلھ اسلحھ در دست گرفت. 

(جوانشیر) با دست ھای خود گیومنازگی (؟ گیالنی) خاص رھبر ارتش را کشت. و او و 

ر خود کشتند. او سربازانش بسیاری از مردان (ارتش ایرانیان) را با شمشیرھای خونخوا

با گرفتن اسیران زیاد و اسب ھا و قاطرھا و غنایم زیاد عقب نشینی کرد. اما ارتش پارسیان 

از تعقیب دست نکشید. درگیری دیگری میان آنھا در تپھ ھا رخ داد و در آن روز نیز 

). با آنکھ خبرھای بدی ٢٩۴(جوانشیر) مورد لطف خداوند قرار گرفت و پیروز شد (جی 

و رسید کھ ارتش پارسیان وارد (شھر) پیروز کوات شده و مادر و برادران او را اسیر بھ ا

گرفتھ اند. من براستی می گویم کھ او مانند یک خرس جوان خشمگین گشت و سریعا بھ 

کور بھ ناحیھ کاپیچان برگشت. او در آنجا بھ  رودمناطق پدرساالری خود در جانب دیگر 

ز، با تدبیر و برنامھ ریزی فراوان. با شجاعت جنگید و زخمی نبرد پرداخت، اما تند و تی

در سرش برداشت، اما بھ کمک دست راست قدرت مسیح خود را چنان محکم و قدرتمند 

نشان داد کھ حتی یکنفر دشمن زنده باقی نماند. تمام آنھا بھ قتل رسیدند. پس از این 

، و بھ شھرت خود افزود. در استراحت کرد ا(جوانشیر) رفت و در مرزھای آیبری/گرجی
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آنجا محترم ترین شھزاده آن سرزمین، اترنرسی کھ سھ لقب از امپراتور بیزانس داشت، 

آمد و شخصا زخم ھای او را بستھ بندی کرد، کمایی کردن پیروزی با دالوری زیاد دلیل 

 جشن گرفتن است. آنھا پیمان شکست ناپذیری عقد کردند. سپس جوانشیر با گرفتن ارتش

ھ سرباز پارسی با خود بسرعت بسوی ناحیھ اوتی پیشروی کرد و در ھر جا ک اآیبری/گرجی

کشت. او بھ ھمین ترتیب، با سرعت و نگرانی بھ شھر زمستانی خود حملھ  را پیدا کرد،

) و (دو) برادر خود را آزاد کرد کھ از یک مادر تولد شده و تقریبا ھم سن ٢٩۵نمود (جی 

 او بودند.

 

شروع کردند، اما (جوانشیر)  آترپاتکانن (پارسیان) بھ ریختن سربازان بیشتر بھ پس از ای

آشفتھ نشد. این طبیعت او بود کھ باید در مقابل تعداد زیاد جسور بود، نھ در مقابل تعداد 

کم. او در دو جنگ در ناحیھ شاکاشین بسیاری از فرماندھان یک لشکر ھزار سرباز 

ارتش ھای آنھا با ضربات انتقام جویانھ کشت. شاید ضرور  را یکجا با») چیلیارچ ھا(«

نباشد کھ پیروزی ھای بی شمار جوانشیر در محالت مختلف باالی پارسیان را توصیف 

 کرد. 

 

سرزمین ھای ارمنیا و آیبری/گرجی (پیروزی ھای او را) دیدیند، آنھا  یوقتی الرد ھا

باآنھم (جوانشیر) زنی را از طایفھ خواستند کھ برای او زنی از نسب خود شان بدھند. 

اروچان انتخاب کرد، دختر شھزاده سرزمین سیساکانیان کھ (مردم) سیونیک را برای 

 ھمیشھ خوشحال ساخت.

 

و  ] حال کھ ژنرال پارسی در مورد شکست بزرگ خود در سرزمین ھای جوانشیر٨٣[

وشت و از طریق دوستدار عقد صلح شد. او نامھ ای ن نابودی سربازان خود خبر شد،

شھزاده بزرگ سیونیک سوگند بزرگی خورد کھ (جوانشیر) را متحد خود سازد. با آنکھ 

با پارسیان صلح کرد. او این مشکل بود، میانجی ھا او را متقاعد ساختند کھ مصالحھ کند و 
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با این حال او (توافق نامھ) را موقرانھ مھر کرد و برگشت، اما سپاراپیت اغوانیا با مادر 

 ).٢٩۶و برادرانش بھ سرزمین خود برگشتند (جی 

 

(جوانشیر) حاال در مورد سقوط پادشاھی بزرگ پارسیان و استقالل نخستین شاھان شرقی 

و شکوه شاھوار خود تمایل داشت. در نتیجھ، او تصمیم گرفت کھ ھرگز سرنوشت قلمرو 

در جستجوی  خود را در دست دیگران نگذارد. با آنکھ یک ژنرال پارسی با جسارت

حکومت مستقالنھ در ھر منطقھ بود، جوانشیر و برادرانش ایستادند و بھ ناحیھ پدرساالری 

خود رفتند. ژنرال پارسی خاینانھ پدر او را با برخی بھانھ ھا احضار کرد تا او را رعیت 

 خود سازد و سربازانی فرستاد و حاکمانی بر ایالت اغوانیا مقرر کرد.

 

برادر بزرگش چھ کردند؟ چون آنھا مردانی بی باک و مشتاق انتقام  پس جوانشیر شجاع و

بودند، باالی شمشیر اتکا کردند، اسب ھای سریع خود را سوار شدند و با گرفتن میانبر از 

-عقب بھ شھر پیروز کوات نزدیک شدند. نخستین استراحت پنھانی آنھا در یک اصطبل

طلوع آفتاب، مانند شیرھای جوان تاختند و گاو در منطقھ جنگلی نزدیک شھر بود. ھنگام 

شھر را ویران کردند و ھر کسی را کھ پیدا کردند، ظالمانھ مجازات کردند و در سایر 

مناطق شکست ھای بزرگی بر پارسیان وارد کردند، تا زمانی کھ  پدر او را امن و سالمت 

 ).٢٩٧تسلیم کردند (جی 

 

ان کامال نابود شد، یعنی در سی و یکمین سال در سال بیستم یزدگرد بود کھ سلطنت پارسی

 جنگ ھای جھانی ھاگاریت ھا و سال پانزدھم ارباب من، جوانشیر.

 

(عرب ھا) باالی سرزمین ھای شمال و شرق حملھ ) Tachiks(ھا ترتیب تاچیک بھ این 

کردند. آنھا روسای قبیلوی را وادار کردند تا قلعھ ھا را بھ آنھا تسلیم کنند و زن ھا و 

کودکان آنھا را گروگان بگیرند تا مانع قیام آنھا شوند. وقتی جوانشیر مصیبت ظالمانھ 

گذشت، در  رودھ جانب دیگر جنوب را دید، آنھا را برای مدت کوتاھی فریب داد. او ب
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آنجا قلب بی ترس او شعلھ ور شد و سوخت تا با آنھا بار دیگر بجنگد و پدر خود را تحویل 

دھد. اما پدرش مانع شد و داوطلبانھ (تسلیم) دشمن شد. عاقل ترین جوانشیر با ژنرال 

بھ اتحادیھ  ارمنی سوگند یاد کرد و تشویق شد کھ تسلیم امپراتور بیزانس شود. او با ورود

 ).٢٩٨برادران بھ امپراتور بیزانس نامھ ای با شرح زیر نوشت (جی 

 

]٨۴[ 

) امپراتور ۶۶٨ - ۶۴١کانستانس دوم، نامھ جوانشیر بھ کانستانتین ( –فصل بیستم 
 بیزانس
 

جوانشیر سپاراپیت و شھزاده اغوانیا یکجا با رعیت سرزمین شرق خود با فروتنی «

کند، ای پروردگار فاتحان، امپراتور قدرتمند و مھربان و حرمت بھ شما سالم می 

و بحر  دواند مقرر کرده است تا حاکم خشکھبیزانس، کانستانتین اگوستوس کھ خ

باشید. باشد کھ ربوبیت مسیحی شما این پیشنھاد جدید رعیت و وابستگی را از مردم 

دور موافقت کند تا خیرخواھی خدای متعال از کرامت و بزرگی شما باالی ما 

 ».بردگان حقیر ببخشاید کھ بھ دنبال تاج (از شما) ھستیم

 

فوق العاده خوشحال شد. او ضیافت وقتی این نامھ بھ پرھیزگارترین امپراتور آورده شد، او 

بزرگی در آن روز برپا کرد و فورا فرمان داد کھ معاھداتی تھیھ گردد و برای صلح 

دوجانبھ آماده شود. او برای (جوانشیر) ھدایای بسیار بزرگی داد: یک لوحھ حک شده در 

ید کھ نقره با طالکاری در پشت، لباس ھای دوختھ شده با طال و شمشیر با قالب مروار

خودش می پوشید. او را نخستین پدرساالر (پروتون پاتریک) ساخت و القاب پدرساالری، 

)، رییس پیشین (افوپاکوساتیان)، ژنرال (ستراتیالتیان) و ٢٩٩مشاور (ھیپاتوتیان) (جی 

ھزار مرد کھ بھ (جوانشیر) داده شد تا او بتواند آنھا را بھ ھرکس  ١٢ایلوستریز کافی برای 

د اعطا کند. او ھمچنان یک قطعھ صلیب مسیح نجات دھنده را گرفت کھ برای کھ بخواھ

 او فرستاده بود و ھمیشھ بر روی سینھ خود نصب می کرد.
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 دوم) تن سند (پاسخ کانستانسم –فصل بیست و یکم 
 

بھ شما الرد جوانشیر، الرد گاردمن و شھزاده اغوانیا، مشاور پیشین و نخستین «

فرماندار در شرق، لطف و مرحمت رستاخیز کننده صلیب قدرت الھی پدرساالر و 

 (داده شده) بھ عنوان سالمتی محبت آمیز از سلطنت اگوست ما.

 

ما نامھ سالمتی شما را دریافت کردیم کھ نشان دھنده عشق پرھیزگارانھ شما برای 

ند پرستش خدا است و ما خوشحال ھستیم کھ شما و سرزمین شرقی شما موافقھ کرد

کھ رعیت ما باشند. در عوض، ما و پسران ما شما و اوالد شما را ھمیشھ با محبت 

 )»٣٠٠و صمیمیت و عشق غیرقابل تخریش از نسل تا نسل معاملھ می کنیم (جی 

 

وقتی (جوانشیر) محتوای نامھ را شنید، بسیار خوشحال شد. او باالتر از ھمھ از آمدن 

کرد، خدا را شکر گفت کھ بخشنده ای ھمھ چیز  صلیب توانا تشکر کرد و پیش آن سجده

ھای خوب است. سپس کاتوگیکوس اغوانیا با اسقف ھا و جمعیت بزرگی از افراد برجستھ 

حامل گل ھا و مبارک گفتن آن ھدیھ گرانبھا آمدند. پس از آن، زمان را نباید با گفتار 

) از سرگرمی ھای (آنھانادرست، در مستی یا (اجرای) کمیدی ھا ضایع کرد، درعوض، 

لذت بردند. وقتی (جوانشیر) خود را برای خواب شب جدا کرد (او نخوابید)؛  محتاطانھ

درعوض، او برای خوبی ھای سرزمین خود مراقبھ کرد. وقتی ستاره صبح طلوع کرد، 

او لباس شاھی خود را پوشید و بر تخت نشست. دروازه ھای (دربار) باز بودند و سربازان 

خود وارد شدند. آنھا بھ ھر دو طرف او صف کشیدند. سپس افراد برجستھ  با سالح ھای

وارد شدند، بھ ترتیب رتبھ، وحشت زده. در دربار او داوری عادالنھ و عدالت فساد ناپذیر 

برای مردم برای ھمھ رعایت می شد. (جوانشیر) تمام روز خود را با مسایل ملی مشغول 

بصورت خردمندانھ مردمان وحشی کوه قفقاز را وارد می کرد، نھ با لذایذ ھرزه گی. او 
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عقل/احساس خود شان ساخت. و بھ این ترتیب او حاکم مطلق و الرد (تمام قلمرو)، از 

 اراکس شد. رود) ٣٠١مرزھای آیبری/گرجی تا دروازه ھون ھا و (جی 

 

]٨۵[ 

 احضار جوانشیرو  مپراتور بیزانس بھ پارساآمدن  – مفصل بیست و دو
 

کانستانتین (کانستانس دوم)، نواسھ ھراکلیوس در سال نزدھم سلطنت خود با جمعیت بزرگی 

از سربازان و رھبران (نظامی) انتخابی بیزانس بھ سلطنت پارس آمد. او قصد کرد کھ از 

بخش ھای اعراب این سرزمین دست بردارد و با خود نور درخشان جھان (یعنی صلیب 

کی از روسای خود را نزد جوانشیر فرستاد تا بیاید و او را ببیند. مسیح) را انتقال دھد. او ی

(جوانشیر) عجلھ کرد و در سرزمین ماد ھا آمد و بھ حضور امپراتور بزرگ رسید. 

(امپراتور) با شنیدن رسیدن (جوانشیر) آمد تا او را مالقات کند و او را شخصا در روستای 

ھ د کعین زمان بھ (جوانشیر) دستور دا ن) درکیونگر استقبال کرد. (امپراتور کانستانتی

لباس سوگواری را دور کند کھ بھ خاطر مرگ ھمسرش بر تن داشت؛ و آنھا او را در 

). (جوانشیر) با توجھ بھ این امر، یک پارچھ صلیب شاه ٣٠٢لباس شاھی پوشاندند (جی 

 جاودانی را از امپراتور درخواست کرد.

 

گرفت و توتھ ای از آن را در حضور او برید و این  (امپراتور) خورشید رستگاری را

بگذار این برج قدرت برای شما و پسران «محاصره کننده گناھان را بھ او داد و گفت: 

). اشراف ارمنیا و ٣. ۶١= ای وی  ۴. ۶٠(سی اف پی اس » شما در مقابل دشمن باشد

حسادت خوردند، اما  ژنرال ھمازاسب با دیدن او و دریافت چنین ھدایای آسمانی بسیار

(جوانشیر) اصال اھمیتی بھ این موضوع نداد. سپس او با الرد خیرخواه خود خداحافظی 

کرد. (کانستانس دوم) او را بھ عنوان بنده رخصت نکرد، بلکھ بھ عنوان برادر با درجھ 

) او را تا سرزمین خودش ابرابر (در جنگ) بھ مقابل پارسیان. اشراف ایراراتیان (ارمنی

مراھی کردند، و از زیاده دھی خداوند بھ او شگفت زده شدند. با آموختن از رویکرد او، ھ
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اوختانیز پدرساالر شاد اغوانیا با جمعیت زیادی از مردم او را با صدای بلند مبارک باد 

ببین، الرد برای ما فردی از نیروی صیھون فرستاد و از طریق او ما بر دشمنان «گفتند: 

 »!یم شدخود پیروز خواھ

 

حال جوانشیر درخشان در مورد دریافت محلی برای نصب صلیب الرد سوال کرد. بنا 

براین او تھداب یک خانھ خدا در ناحیھ بومی خود گاردمن را در قلعھ گذاشت، و آن را بھ 

 طرز غلیظی با شادی و جالل برای خدای مسیح تزیین کرد. 

 

) برای مالقات با امپراتور در شھر ٣٠٣وقتی بھار رسید، شھزاده معظم اغوانیا (جی 

آماده شد. امپراتور بھ بزرگان کاخ و اشراف فرمان داد کھ بروند  /واغرشابادواغرشاپات

و او را مالقات کنند و بدین ترتیب (جوانشیر) مانند یک شاه وارد دربار امپراتور شد. 

کاخی در باالی ھمھ امپراتور وقتی او را دید، با آغوش دلپذیری استقبال کرد و برایش 

اشراف زادگان تعیین کرد. آن روز برای او مقدس و مبارک بود کھ با انواع زیورآالت 

طال و نقره احاطھ شده بود. کانستانتین دستور داد ھر آنچھ کھ در میز سلطنتی قرار دارد 

ا بھ او پیشنھاد شود، ژستی کھ سایر ھمراھان او را شگفت زده کرد. او بیش از تمام اینھ

کمربند سلطنتی پدر بزرگ واالی خود ھراکلیوس را بھ کمر او بست و مادربزرگ او 

نایساتاس لباس خود و دو شعار برایش داد و مقام پدرساالری باالی پسران جوان خود. 

تمام روستا ھا و مناطق کھ متعلق بھ شاھان اول اغوانیا بود بھ عنوان میراث از نسل بھ 

را بھ عنوان فرماندار تمام مردم شرق بھ عنوان شاه تعیین  نسل برایش اعطا کرد و او

 کرد.

 

ھیچ طرح امپراتور از او پنھان نبود. امپراتور با گوش دادن بھ پیشنھادات زیاد ھوشمندی 

شما و من در قلب و روح یکسان ھستیم؛ «شگفت زده شد و با تعارف گفت:  ،کھ او داشت

) با وجد بھ سرزمین خود ٣٠۴(جوانشیر) (جی بدین ترتیب افتخار ». بھ آرامش برگردید

برگشت و برای ھمگان دستور داد کھ بسازند، بکارند، رونق گیرند و در آرامش زندگی 
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کنند. او تعداد زیاد کاخ ھا ساخت و با لطف خداوند ھیچ کمبودی از آنچھ خوبی و زیبایی 

شد و برایش اسب  است، مواجھ نشد. حتی شاه ترکستان در جستجوی صلح و دوستی با او

ھای برگزیده، قاطر و خدمھ ھای زنانھ و پوست ھای مختلف خزندگان را ھدیھ کرد. مردم 

و سرزمین گرجی ھا و حتی از ھند  از مناطق ایرارت آترپاتکاناز نواحی اسورستان و 

مدند تا او را ببینند و از او بشنوند. ذکاوت و خردمندی (جوانشیر) و عشق فروتنانھ او آ

ھمھ کسانی کھ نزد او آمدند، بھ یک افسانھ خارق العاده در ھر سرزمین تبدیل شد.  برای

تمام اینھا کامال محصول چوب زندگی بود کھ نام او را در سراسر جھان معروف ساخت 

 ).٣٠۵و نعمت پدر آینده نگر (جی 

 

]٨۶[ 

ب در مورد تھاجم خزرھا و شکست آنھا توسط جوانشیر در جان –فصل بیست و سوم 
 کور روددور 

 

پس از این، با گذشت دو سال خزرھا برخاستند و بھ سرزمین اغوانیا آمدند تا غارت و 

چپاول کنند. شھزاده اغوانیا سالح گرفت، بھ پیشگاه نماد ھمھ فتح ھا (صلیب) رفت، بر 

الرد، پوشش و سپر بردار و برای کمک «شاه اسراییل را سرایید:  مزمورزانو خم شد و 

 کور روداو با گرفتن دستھ ای خود بھ جانب دیگر ». ابل تعقیب کنندگان برخیزمن بھ مق

رفت. او در آنجا با آنھا نبرد کرد و دعاھایش نادیده گرفتھ نشد. با آنکھ اسب ناوگانش 

لغزید و او را در جنگ ضخیم انداخت، او کشتھ نشد، چون الرد بھ او کمک کرد و او را 

دشمن خود را کشت. (جوانشیر) در آن روز نیز پیروزی  برخیزاند. وقتی او بلند شد،

عزیمت کنید، از طریق دروازه چورای «بزرگی بدست آورد و بھ آن مردمان بربر گفت: 

پس بروید و برنگردید، چون الرد شما را از تسخیر (این سرزمین) باز داشتھ است (جی 

٣٠۶.«( 

 



	 144	

اردمن و اھدای آن توسط تکمیل معبد پروردگار در قلعھ گ –فصل بیست و چھارم 
 آن  بر برپایی صلیب مسیحو آن تقدیس جوانشیر؛ 

 

ھای آنھا، عمارت مناسب معبد ی جوانشیر بر خزرھا و اخراج نیرودو سال پس از پیروز

بنام خدا تکمیل شد. او وقتی آن را ساخت، جوانشیر در پای نور جاودان افتاد و دعا کرد: 

ای الرد، حال بھ خانھ خود بیا و استراحت کن کھ من بنام تو ساختھ ام، بھ عنوان پناگاه «

سپس او کاتوگیکوس و اسقف ھا و تمام الرد ھا را گرفت و ». برای زندگی زندگی بخش

برای یک روز بھ شمال شھر پیروزکوات رفت. او در آنجا بر زانو ھایش خم شد و اول 

ھ در یک منطقھ دست نخورده در بین دو ناحیھ ساختھ بود، در صومعھ ای نماز خواند ک

کامال مجھز بھ عنوان استراحت گاه ھم برای خودش و ھم برای سایرین کھ بھ آن مسیر 

اجازه ندھید (کسی) کھ می «می آیند. و او یک حکم در مورد آن صادر کرد، این کھ: 

او با عزیمت از ». رفتھ شود)خواھد در اینجا بماند، توسط شما غیرقابل پذیرش (در نظرگ

نومبر  ٢١آنجا با یک جمعیت بزرگ وارد ناحیھ گاردمن در روز یازدھم ماه اراتس شد (

کھ برای او ساختھ بود، قرار داد. ای ) و با گرفتن صلیب آن را در خانھ ٣٠٧) (جی ۶۶٣

 گفت:او در آنجا زانو زد و با تعارف تلخ و اشک ھا بھ خالق تمام موجودات دعا کرد، 

 

]٨٧[ 

 دعای جوانشیر –فصل بیست و پنجم 
 

پروردگارا، پروردگار من، از انجا کھ تو بسیاری از اعمال گناه آلود این بنده ات «

را نادیده گرفتی و این (بخش از) صلیبی را کھ توسط میخ ھا بستھ شده، برای من 

بد بخشیدی. تو آن را بر زمین آویزان کردی، لطف روح مقدس را بھ این مع

فرستادی و آن را زیبا و قشنگ گرداندی، ھمان گونھ کھ تو معبد سلیمان را گرداندی 

و با ابر ضخیم روح درخشان خود (پوشاندی). آن را خانھ ای برای نماز و التماس 

برای ما بگردان، کسانی کھ در سواحل بحیره شرقی ساکن اند. بگذار این چنان 



	 145	

ا در این محل عبادت می کند، تو از آن مقام باشد کھ ھر کسی سیمای تو را با ھدای

عالی بشنوی و دعا ھای او بخشوده شود. اگر تمام سرزمین اغوانیا با یک توافق 

برسند تا نام تو را در این خانھ تجلیل کنند، ممکن است تو با قدرت الھی صلیب 

متوقف  )٣٠٨دروازه ھای دشمنان را بستھ و راھزنان را در این جنگ ھا (جی 

سازی. بھ نسیم شیرین فرمان بفرما تا از طریق این سرزمین چنان بوزد کھ باروری 

تاک و انجیر و تمام گیاھان مزارع فراوان شده و در این سرزمین محبوب دست 

 نخورده باقی بماند.

 

در مورد من، جوانشیر کھ پر از گناھانم، تمام اعتماد خود را بھ کمک صلیب قادر 

ه ای کھ یک مرد بیمار اعتماد خود را بھ یک پزشک خوب بھ شیو –تو بستھ ام 

پروردگارا، مرا دست خالی و سردرگم مگذار. این خانھ را کھ من  –می گذارد 

ساختھ ام، سقفی در باالی سر من در روز جنگ بگردان. او را کھ باالتر از من 

و  است، حقیر بگردان. پسران و دختران مرا از تمام ترس و شرارت رھایی بخش

در تمام چیزھا قوی بگردان. و تو پروردگار، پروردگار من، کسی کھ مرا از 

کودکی تا کنون حفاظت کرده است، از وسوسھ ھای نجات داده است کھ مرا احاطھ 

کرده است، کسی کھ برایم طال و نقره و خدمھ ھا و کنیزان فراوان داده است، حال 

، بنده تو، با اه نگاه کنم. مرا بپذیرنوان شاجازه بدھید کھ باالی قلمرو خود بھ ع

مھربانی و باالی فرزندانم خردمندی نازل کن، کھ در مسیر تو باشند و بدون ترس 

 خود را بھ امپراتور بیزانس تسلیم کنند کھ تو تاجگذاری کرده ای.

 

و در روز رستاخیز عمومی وقتی کھ نامریی ھا جای مریی ھا را می گیرند و 

را از خواب بیدار می کند و میزبانان آتشین پیش شما جمع صدای شیپور مردگان 

) از طریق ھدایت صلیب ٣٠٩می شوند، شاه متعال از کنارھای زمین، سپس (جی 

شما کھ در آن من تمام اعتماد خود را قرار داده ام، بھ من و ھمسرم خسروانوش، 

برادرانم گریگور و مادرم گوریدخت، -پدرانم، بویژه پدر موی نقره ای ام وراز
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پیروز و کودکانم رحم کن. مرا با با سختی مجازات و عذاب -پیروز و ایزات-وراز

نکن، جوانشیر کھ مانند داود مشھور اشک می ریزد، چون خون من چھ ارزشی 

برای شما دارد، اگر من در فساد غرق شوم؟ ای مسیح، مرا از وسوسھ ھای دایمی 

تھ ام، نجات ده. مرا آماده کن کھ گناھکار و در ازای آنچھ بنام تو در روی زمین ساخ

 ».، یک مسکن معنوی در تعمیر شما، پدر تر از آن ھستم

 

ھدایای آماده شده برای این مراسم شکوھمند را تقدیم کرد و  وقتی این دعا را تمام کرد، 

باشد کھ این محل جایی برای پسران من باشد و من اولین میوه «سوگند رستگاری یاد کرد: 

سپس او با خبر خوب و ». ا را در پیشگاه پروردگار بگذارم و رحمت تو را دریافت کنمھ

و یک سال تمام را در رفت ، شھر پیروز کوات دس خود داخل مسکن زمستانی خودمق

 ).٣١٠آرامش سپری کرد (جی 

 

]٨٨[ 

 اتحاد جوانشیر با ھون ھا و ایجاد دوستی با دشمنان خود –فصل بیست و ششم 
 

در حالی کھ جوانشیر شجاع ھنوز در تخت خود در صلح نشستھ بود، تعادل  سال بعد

زمستانی فرا رسید و شاه ھون ھا با چند ھزار سوار حملھ کردند. با آن کھ جوانشیر قبال 

فرمان داده بود کھ سرزمین باید بھ مقابل او محافظت و تحکیم گردد، چپاول گران ھون بھ 

انی را کھ با گلھ و رمھ خود در چراگاه زمستانی قرار جانب دیگر رود کور گذشتند و کس

داشتند، بھ اسارت گرفتند. (ھون ھا) نھ تنھا از سرزمین ھای بومیان (جوانشیر)، بلکھ از 

مناطق سواحل رود اراکس و نواحی ایرارات و سیونیک (نیز گرفتند). (اسیران و گلھ ھا) 

 ادند.را بھ اردوگاه (ھون ھا) بردند و در آنجا قرار د

 

سپس شاه ھون ھا خواست کھ با جوانشیر دیدار کند. لذا او برادران خود را نزد او فرستاد 

و تقاضا کرد کھ بیاید و او را ببیند و دوستی برادرانھ در بین خویش ایجاد کنند. حتی برای 
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 الرد شجاع و دالور (جوانشیر) اتفاق نیفتاده بود کھ بترسد و یا در نظر گیرد کھ کدام یک

). (جوانشیر) ٣١١از شاھان پارس تا کنون توانستھ بود، شخصا شاه ترکستان را ببیند (جی 

گر چھ من از طریق «بدون ترس خود را در پیشگاه صلیب رستگاری انداخت و گفت: 

سایھ ھای مرگ قدم می زنم، اما از ھیچ شیطانی نمی ترسم، زیرا تو خدای من با من 

نتی خود نزد آنھا رفت. شاه ھون ھا آمد تا او را در یک (جوانشیر) با لباس سلط». ھستی

قایق ببیند و او با عبور بھ این کنار رود در کنار ساحل در پھلوی آب عمیق و آرام توقف 

کرد. آنھا یک معاھده صلح عقد کردند تا بھ اختالفات در بین خود پایان دھند و مھم تر از 

جا باشند. پس از مھر کردن، ھر یک بھ محل ھمھ اینکھ آنھا مانند دو برادر ھم فکر یک

 خود رفتند. 

 

مرد در جانب دور رود بھ اردوگاه  ١٧قلب من روز بعد چھ کرد؟ او با -اما آن الرد قوی

ھزار  ١٢٠ھون ھا رفت. او در آنجا با دختر شاه ازدواج کرد. (او افزود بر آن) یک گلھ 

 ١٢٠٠خود آورد و نھ کم تر از  ھزار اسب و گاو از غارت ھون ھا را با ٧گوسفند، 

اسیر. او با صلح و قلب خوشحال بھ خانھ خود برگشت. سپس او در برابر پروردگار 

من بھ کمان خود اعتماد نکردم، بلکھ تو ای پروردگار «گریست، او را صدا کرد و گفت: 

اد تا سپس او افراد مورد اعتماد را دستور د». مرا نجات دادی و بر تو می بالم پروردگار

). ٣١٢آنھا را تقسیم کنند کھ از غارتگر گرفتھ بود، برای ھر یک مطابق سھم او (جی 

این کار انجام شد. و (این اتفاق) دو سال پیش از سال سیزدھم او بھ عنوان حاکم و سپاراپیت 

بود. او سھ چھارم این دوره (یعنی) از جوانی تا میانھ سالگی را، در شاھکارھای قابل 

ھان شمول و دالوری بی باکانھ، اول در میان پارسیان و سپس در دروازه ھای جستایش، 

ھون ھا انجام داد تا اینکھ دالوری ھایش در شرق و غرب و شمال و جنوب برای آریایی 

ھا و غیرآریایی ھا (یعنی کسانی کھ در داخل و خارج دنیای فرھنگی ایرانیان قرار دارند) 

در باره آن چیزی صحبت کنم کھ چگونھ صلیب نعمت رسید. و حال متعھد می شوم کھ 

بخش باعث درخشش نور از تاریکی در باالی او شد و اجازه داد کھ گل ھا را از آتش 

 بیرون کند.
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]٨٩[ 

وانشیر) شھزاده شرق کھ شاه جنوب بھ (ج (شرح) افتخارات بزرگی -فصل بیست و ھفتم 
 داد

 

کوھھای جاویدان و بحرھای عمیق و موجدار تابع کالم خداست، چون این فرمان او است 

) است؛ وقتی او بھ کوھھا نزدیک ٣١٣کھ وقتی از آن بلندی ھا ناظر لرزش زمین (جی 

می شود، دود آن باال شده و حتی کوھھای بلند از سیمای الرد، مسطح و ھموار می شود 

در خود فرو می روند. بدین ترتیب، شکوه و عظمت الرد و انتقال خشمگین آب ھای عمیق 

پارسی کم شد و افتخار آن کھ بی حد و حصر بود، در قعر بحر فرو رفت. صدا ھای بالدار 

عمیق از خشم باد ھا خاموش شدند و خارھای مزرعھ در ھوا بھ پرواز در آمدند، در روی 

ھای توفانی با امواج خشمگین  امواج بحر پھن شدند و زندگی کردند. چون بسیاری از آب

خود زمین را زیر امواج خشن خود گرفتند، بنابراین، امپراتوری بیزانس لشکرھای انبوه 

 خود را در مقیاس بزرگی در سراسر جھان گسترش داد. 

 

حال با آنکھ قدرت بلند آن تاج و تخت چنان پست شده کھ جنگلی از مردان در کنترول آن 

ده اند کھ مانند خارھای گیدیون خفھ شده و فرزندان مستبدین در در سایھ کسانی گیر مان

میان آنھا خاموش مانده کھ نمی توانند حتی اندکی حرکت کنند. وقتی قوچ غرب (امپراتور 

)) دید کھ الرد کمک خود را از شمشیر او گرفت و ۶٨١ – ۶۵٩بیزانس (ھراکلیوس  

)، آن را چنین تعبیر کرد ٣١۴د (جی گراز وحشی چنان تندخو شد و شاخ او را بر زمین ز

ماعیل در دست اش«ه ابراھیم فرا رسیده است: کھ زمان اجرای پیش بینی نبوت و وعد

در پیش «)، و ١٢. ١۶(جین. » مقابل ھمھ مردم و دست ھمھ مردم در برابر او خواھد بود

 ).٣. ٢(ژول » او یک شعلھ بلعنده و در پشت او یک شعلھ سوزنده
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بیزانس بقایای ارتش خود را گرفت و از طریق بحر و خشکھ عجلھ کرد و  سپس امپراتور

وارد مرزھای جزایر دورافتاده غرب شد. این سال ششم انتقال سرزمین سوریھ بھ (مھد) 

سلطنت جنوبی ھا بود. چون، آنھا پس از آن کھ سرزمین خدمتگار (ھاجر) را ترک کردند، 

)) کھ ۶٨٠ – ۶۶١و سپس (خلیفھ، (معاویھ  مھد حکومت خود را در دمشق ایجاد کردند.

در آنجا نشستھ بود، بھ مکیدن مغز استخوان ممالک اطراف خود شروع کرد. بھ او (خلیفھ) 

قدرت قوی و گسترده، خرد سیاسی، اقتدار آرام و مھربانی انسانی داد شده بود و او با این 

ھ چگونھ امپراتور بیزانس چھار کیفیت بر چھار گوشھ جھان حکومت کرد. (جوانشیر) دید ک

توسط شاه جنوب ضعیف شده، کسی کھ بازار و شھرھای پرجمعیت را مانند شعلھ از پا 

 درآورده است.

 

جوانشیر شھزاده بزرگ شرق (با دیدن این تحوالت) نگران عمیق سرنوشت قلمرو خود 

مال کند. بود. او چنان احساس داشت کھ شاید جمعیت جنوبی ھا سرزمین او را تسخیر و پای

)، با ٣١۵اگرچھ او توانست نیروھای بی شمار ترکستانی را بھ کمک خود بخواھد (جی 

آنھم تصمیم گرفت کھ ابتکار کند و خود را زیر یوغ شاه جنوب قرار دھد. وقتی مستکبر 

بھ دلیل  –جنوب شنید کھ امپراتور بیزانس بھ شھزاده ما حسن نیت و حرمت دارد و 

طوری کھ  کھ می تواند آنھا را بخواھد یا مھار کند، –ردم ترکستان ازدواج فزیکی او با م

او بخواھد، یک حسادت غیرقابل کنترول در ذھن اشغالگر مغرور جھان مشتعل بود. 

(خلیفھ) فرستاده ھای قابل اعتماد با سوگند ھای قوی و وعده ھای ھدایای بی شمار فرستاد، 

 اگر (جوانشیر) بھ سراغ او برود.

 

پس (جوانشیر) با ایمان بھ فضیلت صلیب مسیح ھدایای باشکوھی تھیھ کرد و آنھا ] س٩٠[

وارد خانھ خدا شد کھ او در قلعھ گاردمن  و بھ سالم فاتح جھان رفت. ابتدا را با خود گرفت

بھ عنوان پناگاه خود ساختھ بود. او در آنجا با آه ھای ژرف در جستجوی دیدار داننده 

ای خالق عدالت و صداقت، مرا بھ دست ستمگران «رگ شد: اسرار در کالم داود بز

او با تجھیز خود با چنین افکار از نور فاتح ھمگان مرخصی گرفت. و بدین ». مسپار
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بیرون آمدند تا با او  ترتیب بھ سرزمین ھای دوردست رفت. ژنرال ارمنی و تمام اربابان

را با افتخار زیاد بھ راه خود فرستادند. ند و او را با خوشحالی پذیرایی کردند و او دیدار نمای

)، او مشاھده کرد کھ بھ ٣١۶حال وقتی (جوانشیر) بھ مملکت آسورستانی ھا رسید (جی 

روسای نواحی و قشر ثروتمند شھرھا ھر یک در مرزھای خود از ») شاه(«دستور خلیفھ 

ده شده بود، جایی کھ او تجلیل کردند. اسب ھا و اماکن اقامتی (برای او) تا دربار خلیفھ آما

 او در عظمت فراوان بھ آن رسید.

 

سپس (جوانشیر) بھ بزرگان ھمراه خود دستور داد کھ پیش از او بروند و اسب ھا را در 

(یکی از) آن جاھای ھدایت کنند کھ خود شاه آماده کرده است. بدین ترتیب آنھا در غرور 

در آنجا جمع بودند. جمعیت با  شکوھمند وارد اردوگاھی شدند کھ بسیاری از سربازان

شنیدن نام برجستھ او ازدحام کرده بودند تا او را در جاده ببینند. شاه جنوب با خوشحالی 

از خواب صبحانھ پیش از ساعت معمول برخاست تا شھزاده شرق را پذیرایی نماید و با 

پذیرایی کامال گرمی استقبال کند. (خلیفھ) از آمدن او بسیار خوشحال بود. (جوانشیر) از 

آماده، لذت برد. درحقیقت، چنین افتخار سلطنتی نصیب ھیچ یک از فرمانداران مملکت 

نشده بود. این قضیھ زمانی معلوم شد کھ او ذکاوت و استدالل (جوانشیر) را مورد آزمایش 

قرار داد؛ چون در آنجا الرد ھا و رھبران مردمان زیادی در خدمت او بودند، در ھیچ یک 

ھا چنین اعتماد کامل وجود نداشت، چنان کھ باالی جوانشیر و ھمراھان او بود، او از آن

) کھ اجازه دھد تا در ٣١٧ھدایایی بزرگی بخشید. پس از این، شھزاده شرق پرسید (جی 

آرامش مرخص شود. فرماندار جنوب ُمھر خود را در یک معاھده صمیمیت و دوستی 

داد، با آنکھ ھرگز این رسم الرد مغرور جھان ھمیشگی گذاشت و دست راستش را بھ او 

 نبود کھ آن را برای ھر بیگانھ بدھد. 

 

پس از این وقایع، (جوانشیر) با افتخارات عالی از (دربار) قرارگاه (مرزاران) روانھ 

مسیر خود شد. او بھ ناحیھ ایرارات رسید و در آنجا توسط گریگور شجاع طایفھ مامیکون 

شد. گریگور او را بھ شھر اروچ برد. اناستاس (یکم، اکوریتسی  و ھمھ اشراف پذیرایی
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) پدرساالر بزرگ ارمنیا و مصلح و ستون ناب کلیسا نیز آنجا رفتند. وقتی ۶۶٧ – ۶۶١

شھزاده یک مردی با ایمان بزرگ (اناستاس) را دید کھ با شادی و خوشحالی معنوی پر 

ورد رحمت قرار گرفت. او در ھمان بود، خود را فروتن کرد و مانند یک فرشتھ مقدس م

عظمت وارد ناحیھ گاردمن شد. او بالفاصلھ در زیر سقف پناگاه خود رفت (یعنی کلیسای 

کھ در آنجا ساختھ بود) و بھ کاربرد انواع مواد گرانبھا برای تزیین و زیبایی شگفت انگیز 

ی آن تعیین کرد نور غیرقابل وصف آن شروع کرد. او تزیین کنندگانی را برای کار باال

و آن را از گنبد تا درب ورودی رنگ آمیزی کرد و با طال و ابریشم مزین ساخت، و 

دروازه محفظھ دارای نور جھان (توتھ ای از صلیب) را دستور داد تا در نقره کاری 

) شھزاه برجستھ جوانشیر برای سھ سال کامال وفادار ٣١٨پوشانیده شود. پس از آن (جی 

 قی ماند. بھ شاه جنوب با

 

]٩١[ 

؛ کمک عاقالنھ او بھ وانشیر بھ نزد مستبد جنوبجسفر دوم  –فصل بیست و ھشتم 
 ن و نیم سازی باجیونانیا

 

بار دیگر شاه جنوب، جوانشیر شھزاده شرق را با دعوتنامھ وعده ھای ھدایای زیاد جھت 

برخی . چون در حوالی ھمین زمان احضار کرد افزودن افتخارات و جالل پیشین او

شھروندان برجستھ شھر بیزانیس نزد او (خلیفھ) آمده بودند تا یوغ مالیات پسران ھاجر را 

بپذیرند. حال بھ دلیل اینکھ خواجھ/اختھ ھا قصد داشتند کانستانس را در سال ھفتم سلطنت 

او بکشند، خلیفھ بھ آنھا دستور داد کھ تا رسیدن شھزاده شرق در ھمان جایی بمانند کھ 

) رسیدند و با ٣١٩جوانشیر با ارزش ترین الرد با ھمراھان پیشین خود (جی ھستند. 

احترام و حرمت بیشتر از پیش پذیرایی گردیدند. در واقعیت، (خلیفھ) دستور داد کھ کاخ 

د و ھمیشھ در میز او بنشیند. سپس، برای استراحت (جوانشیر) آماده شو برادر خود را

تا مذاکرات صلح را با آقایان محترمی کھ از شھر امپراتور (خلیفھ) بھ (جوانشیر) دستور داد 

آمده اند، بھ پیش ببرد. خلیفھ از دانش قضایی و ژرف او بسیار شگفت زده شد و فرستادگان 
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سلطنت بیزانس نیز از او سپاس گزار بودند، چون (جوانشیر) با شیوه ھای مختلف در 

 جھت منافع آنھا خلیفھ را مشوره داد.

 

، شاه جنوب دستور داد کھ شھزاده شرق مانند یک شاه تاجدار بیشتر قدردانی پس از این

شود. (خلیفھ) برای (جوانشیر) یک جانور مغرور، آموزش دیده و غول پیکر از ھند، یعنی 

فیل را تحفھ داد کھ دربارھای شاھان آن را بھ زیبایی الھامی تزیین کرده بودند. از ابتدای 

نشده بود کھ (فیل) بھ عنوان تحفھ بھ شخصیت ھای کوچک  زمان تا امروز ھرگز دیده

اھدا شود. سپس (خلیفھ) برای (جوانشیر) یک طوطی اھدا کرد، با افتخارترین تمام پرندگان 

دنیای وحش دیده می شد  ھ فقط در سلطنت بیزانس در خارج ازکھ در زمان ھای گدشت

موارد داد: یک شمشیر فوالدی ). (خلیفھ) ھدیھ ھای دیگری نیز افزود بر این ٣٢٠(جی 

طال کاری شده دارای چندین مروارید، جامھ ھای پر زرق و برق دوختھ شده با نخ طالیی، 

ابریشم، زربفت، رنگ ھای بنفش با ردا ھای زیبای بنفش، رنگ ھای فوق العاده معروف 

 اسب تیز کھ خود شاه سوار شده بود. ۵٢طالیی کھ تا ھنوز شناختھ می شد و 

 

شرق، برخی آراستھ ھای بسیار دستور داد کھ برای بانوی  چنان بھ ھمسر اول خوداو ھم

زیبا کھ مناسب ملکھ ھا باشد، (بشمول) لباس ھای ابریشمی و گلدوزی طالیی بدھد. (خلیفھ 

ھمچنان) دستور داد کھ برای ھر یک از ھمراھان (جوانشیر)، لباس کافی زربفت و پَر 

) قرار مرد داده شود. او قلمرو سیونیستان (سیونیک) را زیر حاکمیت (جوانشیر ۵٠برای 

در ماورای رود نیز حکومت کند.  آترپاتکانداد و ھمچنان بر او فشار آورد کھ باالی مردم 

با آنکھ (جوانشیر) با حاکمیت مطلق در باالی این مناطق جھان موافق نبود. او از این 

افتخار اضافی انکار کرد و در فضیلت طبیعی سازنده خود کھ سرزمین او سود ببرد، 

 ح داد تا افکار خود را بھ وظیفھ کمک بھ سرزمین خودش اختصاص دھد.(جوانشیر) ترجی
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(جوانشیر) سپس درخواست کرد، باجی کھ باالی قلمرو او بسیار سنگین بود، کاھش داده 

شود. شاه جنوب این درخواست او را با خوشحالی پذیرفت و دستور داد کھ یوغ خراج بھ 

 ) یک سوم کاھش داده شود. ٣٢١(جی 

 

یش از سایر (خلیفھ) پس از اعطای این نعمت ھای باشکوه کھ بھ موجب آن او را ب] ٩٢[

، دوباره دست راست خود را با او داد و او را با افتخار رخصت شھزادگان گرامی داشت

کرد. (جوانیشر) بھ سرزمین خود رسید و با عجلھ بھ خانھ خداوند خود رفت . او در آنجا 

قدرت و شوکت «ابل توصیف خداوند ستایش کرد و گفت: سجده کرد و از ھدیھ ھای غیرق

تانی او بود. او از آنجا بھ مرکز (اوستان) آمد کھ محل سکونت زمس». من از خداوند است

نھ فقط با مقیاس عادی  –یک مجلس ملی برگذار کرد کھ ما او را دیدیم  و در آنجا بود کھ

ھمچنان پرنده سلطنتی (طوطی) درخشان، بلکھ با لباس قشنگ در شکوه بزرگ شاھی. ما 

را دیدیم کھ یکی از مطلوب ترین نوع بود. در پرھای زرد او رنگ سبز ضعیفی می 

آمیخت و می درخشید و رنگ سرخ سینھ او بھ دور گردن او نیز پراگنده شده و با یکدیگر 

مانند قطرات شبنم آویزان مثل مروارید از گوش ھای طالیی جواری در مزارع در صبح 

ری ھماھنگی داشت. مردمک چشم ھایش نیز چنان بود. منقار ضخیم او مانند روی بھا

). چون ٣٢٢دھانش خمیده بود، مرتبا با صدای بسیار مشابھ صدای انسان گپ می زد (جی 

(طوطی) در زمان ھای گذشتھ در ستایش امپراتور نیرو می سرایید، بنابراین، ما در روز 

زاده خوشبخت ما را جالل می دھد. با آنکھ حیرت ھای آخر دیدیم کھ (این طوطی) شھ

ایجادی توسط (طوطی) فوق العاده بود، اما مانند آنچھ حاال شرح می دھم، چنان بزرگ 

آن حیوان بدجنس، بدترکیب کھ  –نبود. چون ما در میان جاذبھ ھای جشن، فیل را دیدیم 

ی در خارج دیوار در امتداد انتھای صف شاھ –مانند یک تختھ سنگ عظیم بزرگ بود 

در جاده دروازه ورودی راه می رفت؛ چنان کھ (آمده) تا ادای احترام/بیعت بھ شاه کند. 

پاھای پرتو مانند او آنچھ را کھ مانند کوه بنظر می رسید، تحمل می کرد و خرتوم او 

آویزان از پیشانی او مانند یک مار شریر بود. (فیل) (خرتوم خود) را در امتداد زمین می 

چرخاند، این طرف و آن طرف و در ھوا یا خود را با آن مالش می کرد و سپس نفس خود 
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را با یک غرش ترسناک از طریق بینی خارج می کرد. صادقانھ می گویم یک ترس و 

مانند او فرا می گیرد کھ ھر طرف -لرز حشتناک روح انسان را در نگاه آن سر کرگدن

عالی و پرزرق و برق آراستھ بودند، قدم می زدند، می چرخاند. ما اسب ھای را دیدیم کھ 

یورتمھ می کردند، چھار نعل می رفتند، و سریع مثل باد بودند، مجھز با زین ھای طال 

 کاری و (حفاظھ شونده) با زره درخشان. 

 

حال چھ را شرح دھم، چھ را روایت کنم؟ این مشیت الھی بود کھ (جوانشیر) از بدو تولد 

الل قرار گرفت. افزود برآن تا امروز خداوند او را تعالی بخشید تا در در جھت شکوه و ج

ھمھ چیز شکوھمند باشد. بھ این دلیل ما او را کمتر از شاه در نظر نمی گیریم، از نگاه 

مقدار زیاد طال، نقره، ردا ھای بنفش قیمتی و لباس ھای قشنگ، زیورات با  –ثروت 

سال  ٣٣خداوند در جریان این یز سرشار است. ارزش و مروارید ھای درخشان. و ھمھ چ

افتخار بزرگی بھ شھزاده پیروز اغوانیا داد و او ھمچنان توسط شاھانی مورد حرمت و 

تعالی قرار گرفت کھ بر چھار ملت (عمده) (جھان) حکومت کردند. این مستبدان، 

رگ است. ھیچ (جوانشیر) را نھ کمتر از آنھا در نظر گرفتند. او در ھمھ چیز نجیب و بز

کسی بھ طرز کودکانھ یا احمقانھ فکر نمی کرد کھ حاکمیت او کم شود، زیرا او در سر 

 خود تاج نمی گذاشت کھ نماد عالی عظمت سلطنتی است.

 

برای ما، فروتن ترین بندگان او، (جوانشیر) بزرگ خواھد بود، نھ مانند اگوستوس یا 

گیز بخشنده ترین خیرخواه. (او مشابھ) تبریوس سیزار، بلکھ بھ دلیل عالی و شگفت ان

) درخشان و مفتخر شده بود. بلی، ٣٢۴کانستانتین مبارک بود کھ با تاج آسمانی (جی 

راستی این برای شما بود، عالی ترین شھزاده شرق کھ ما یکجا جمع شدیم و آنچھ را انجام 

د از شما پرسان خواھیم داد کھ خدای ما عیسی مسیح، تو را الرد تیودوریوس ساخت، شای

انصراف از گناھان، دوست داشتن خدا، ترسیدن از او، قدم زدن در راه او کھ برای  –کند 

 شما و پسران شما نسل تا نسل برای ھمیشھ خوب باشد.
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]٩٣[ 

س و تنت ماشتویدر مورد س ی اسراییل، زاھد و مرد خدارویا –فصل بیست و نھم 
 گیس بود گردان شھید او و کشف صلیب مقدس کھ درشا

 

من این گزارش را درست یافتم، اما تا حدودی گزارش مختصر از رھبانیت اسراییل است. 

آغاز (گزارش) نسبتا مبھم است. ما در اینجا فقط مواردی را گنجانیدیم کھ در باره ھدف 

ماست. حال، پس از آنکھ (اسراییل) یک سال تمام را در کوه گذرانید، او روی زمین و 

ی شگفت انگیز و حیرت آمیز برای او در رویاخود خوابید، وقتی یک  روی زانو ھای

) ظاھر شد. نوری درخشید و عطر شیرینی افشاند کھ بینی او را ٣٢۵ساعت چھارم (جی 

حکمت او را افزایش داد و بھ او آموخت کھ تمام مکاشفھ ھای  رویاپُر و مسحور کرد. این 

چھ زمان  –وزه ھای انجیل کھ برای ما داده اند عرفانی در گذشتھ ھا ظاھر شده اند و ھم آم

ھا) دریافت شده اند، توسط چھ کسانی و از کجا بودند کھ با خون خود رویاو چگونھ (چنین 

جنگیدند و نام شھید را بھ ارث بردند، گنجینھ الھی را در کجا دریافت کردند و حال خود 

دوم برای او گفتھ شد، (اسراییل)  شان چھ باید می کردند. وقتی تمام اینھا یک بار و بار

بیدار شد و برای یک ساعت کامل (در آنجا) وحشت زده ماند. سپس او برخاست و شادمان 

بود و بازوان خود را در پیشگاه الرد گشود و نمازھای صبح خود را با سپاسگزاری ادا 

 کرد.

 

ر الرد سی کھ کاوای بر ک«روز بعد او کالم کتاب مقدس را بھ خاطر آورد کھ می گوید: 

). در نتیجھ، او عجلھ کرد و از کوه پایین ١٠. ۴٨(جیر. » دھد را با سھل انگاری انجام

شد. (اسراییل) ھمرای خدمھ خود، بھ سرعت بھ (مسکونھ) محل اسقف رسیدند. او با 

ی سحرآمیز دیده بود، برای اسقف توضیح رویااحتیاط فراوان و بھ تفصیل آنچھ را کھ در 

) نکنیم، ٣٢۶الرد من، بیایید در اجرای دساتیر خداوند تاخیر (جی «اییل) گفت: داد. (اسر

مبادا مانند کسانی قضاوت شویم کھ او را انکار کردند. بگذارید بھ سرعت و جدیت این 

اسقف داود مباشیر (منطقھ ای بنام) ». وظیفھ را انجام دھیم و گنج ھای الھی را روشن کنیم
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ینھا گوش داد و برای یک ساعت تامل کرد. او تصمیم گرفت تا میتس کاغمانک، بھ ھمھ ا

برخی روحانی پرھیزگار را با خود گیرد و نزد اوختانیز پدرساالر اغوان ھا رفت و برای 

او ھر آنچھ را کھ روی داده بود، روایت کرد. وقتی (اوختانیز) این را شنید، الرد را 

؟ بنابراین کاتوگیکوس »ھ این راز شدچگونھ او شایست«شادمانھ ستایش کرد و پرسید: 

(اوختانیز) دستور داد کھ یک مجلس بزرگ دایر شود. با آنھم کاتوگیکوس و اسقف داود 

توسط یکی از حاضرین مورد سرزنش قرار گرفتند، یک مرد جسور بنام یوویل کھ اسقف 

چرا شما بھ «منطقھ ارتساخ بنام میتس ایرانک بود. (یوویل خواستار دانستن این بود کھ:) 

ی خارق العاده اعتنا کردید کھ کتاب مقدس برای ما رویاچنین سخنان بیھوده در باره یک 

آموزش می دھد کھ باور نکنیم ؟ چون پس از آموزه ھای رسوالن و انجیلی ھا چنین چیز 

(این مرد) سرشار از دانش ژرف بود ». ھا دیده نشده است. آنھا نمی توانند حاال دیده شوند

 آیھ ھای نوشتھ شده در کتاب مقدس آشنایی داشت. و با 

 

 ):٣٢٧] پدرساالر مقدس بھ ترتیب زیر بھ او پاسخ داد (جی ٩۴[

 

آنچھ شما می گویید شاید از کتاب مقدس فھمیده شود، اما از آنجا کھ گزارش این «

یک چیز نو و غیرعادی است، ممکن است کھ از جانب خدا باشد. در این  رویا

کھ بھ مقابل آن جنگ می کنند، می توانند با کسانی داوری شوند  صورت، کسانی

کھ او را انکار می کنند. ما نباید با آن مخالفت کنیم، تا مبادا بھ عنوان کسانی در 

نظر گرفتھ شویم کھ مخالف خدا اند. این مناسب نیست کھ ظھور را پس از (عصر) 

شمول صلیب مبارک یکجا  رسوالن و تمام (چنین) چیزھای مقدس انکار کنیم، بھ

ی مردان آشکار شده است. رویابا گنج ھای پنھان الھی کھ در این اواخر توسط 

در شھر مقدس اورشلیم،  –(چنین پدیده ھا) در مکان ھای مختلف رخ داده است 

در بسیاری از شھرھا کھ جھان پر از آنھاست و کلیسا ھا را با شکوه ساختھ اند. 

در مکان ھای مختلفی نورانی  سینت ھای بقایان اغوانیا در حقیقت، در این سرزمی

شده است. این کدام شگفتنی جدیدی نیست کھ کشف شده باشد، چون ھیچ یک از 
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گنجینھ ھای خداوند وجود ندارد کھ او برای ھمیشھ در زمین پنھان بگذارد. بھ ھیچ 

وسوسھ  وجھ مناسب نیست کھ حقیقت را با باطل و فریب نفی کنیم و کار خدا را

ھای شیطانی در نظر گیریم. درعوض باید موضوع را بھ درستی بررسی کرد و 

ھمھ چیز را آزمایش کنید؛ «درست تفسیر کرد، طوریکھ رسول مقدس می گوید: 

). و باز ھم در نامھ عمومی می ١٢.  ۵(اول تیز. » آنچھ کھ خوب است، نگھ دارید

 ).١. ۴اول جان »(را انتخاب کنیدبھ ھر روحی باور نکنید، بلکھ روح خدا «گوید: 

 

حال بروید، شما اسقف ھای کھ این مناطق را بھ ارث برده اید و بگذارید ھر یک 

). از خدا بیشتر استدعا کنید تا ٣٢٨از شما متعھد بھ کاوش/نظارت باشید (جی 

از او ناشی شده و یا از کدام حماقت پگان. زیرا وسوسھ  رویادریابید کھ آیا این 

ھای شیطان و فریب آدمیان مشھود است، اما لطف خدا بیشتر از آن وجود دارد. 

روزانھ بھ ما اطالع دھید کھ چگونھ الرد اسرار را برای شما در آن مکان آشکار 

 ».می کند

 

میل پذیرفتند. آنھا پس از  ھر دو اسقف، داویت و یوویل دستور پدرساالر را با کمال

مرخصی و زیر رھنمایی روح القدس بھ روستاک در ناحیھ میتس کاغمانک و بھ مزرعھ 

ای در وادی چغاکس رفتند کھ مانند یک مسیر مسابقھ در سواحل رود ترتو (ترتر) در 

اسقف نشین میتس ایرانک قرار داشت. آنھا اردوگاه خود را در یک بیشھ چشمگیر در 

وچک آن منطقھ ای تپھ زار برپا کردند. در آنجا یک نمازخانھ چوبی تقویھ شده با ارتفاع ک

خشت وجود داشت کھ دیوارھای آن با صلیب ھا و گل میخ ھای رخشنده مزین شده بود. 

روحانیون، کاھنان، لولیان، روسای ناحیھ صد  –وقتی این خبر پخش شد، اقشار محترم 

بھ عجلھ آمدند و یکجا شدند  –ت مردان و زنان نفری، روسا و بزرگان رسمی، و جمعی

 ).٣٢٩کھ شاید ھمھ در مشاھده شگفتی ھای خداوند سھیم باشند (جی 
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] سپس اسقف ھا دستور دادند کھ این مجمع برای سھ روز روزه بگیرند و نماز بخوانند، ٩۵[

ا (بھ چون در بین آنھا کوچک ترین اختالفی وجود نداشت (در این مورد). نیمی از آنھ

ی اسراییل) باور داشتند، در حالی کھ نیمھ دیگر نداشتند. درحقیقت، حتی اسقف کالن رویا

است. در پایان روزه سھ روزه، راھب اسراییل بیل  ) توھمرویایوویل فکر می کرد کھ (

در دست گرفت. ھمھ روی زانوی خود افتادند، در حالیکھ (اسراییل) بھ نقطھ مشخصی 

تور داد کھ بدون تاخیر ھمان نقطھ را حفر کنند. دراین کار افراد نگاه می کرد. او دس

زیادی شرکت کردند و خاک را با کاال بیرون آوردند. با این حال آنھا از کار خستھ شدند 

و گنج بزرگ و مطلوب را نیافتند. سپس آنھا از سمت شرق نمازخانھ چوبی بھ کاوش 

واقع بود. آنھا با استفاده از کاوش زیر  شروع کردند، جایی کھ محراب گناه بخش خداوند

محراب را بھ عمق حدود سھ مکعب کندند. و سپس آه! یک بوی فوق العاده شیرین شگفت 

انگیزترین عطر از محل پراگنده شد و ھوا را با بوی گوارا پر کرد. این باالی احساس 

ھا بود. وقتی جمعیت شیرین افتاد، چون این مشابھ عطر نایاب ھزاران خوشبو ھا و گل 

) جعبھ نقره ای با مھر باالی آنھا برخورد ٣٣٠آنھا بھ عمق ده دھانھ کندند، با دو (جی 

کردند. در آن یک لوح طالیی متصل وجود داشت و در آن لوح نوشتھ ھای سوری و 

ارمنی وجود داشت. از آنجایی کھ این معجزه خداوند در محضر عام و در حضور مردم 

سینت تی بزرگی برای مردم پیدا شد. آنھا جمع شدند تا اشیای متبرک بسیاری رخ داد، شگف

 بودند. سینت ھارا تماشا کنند، چون (مردم) در سوز ایمان و عشق بھ  ھا

 

چھره کسانی کھ شاھد این چیزھا بودند بازتاب دھنده لذت و شادی صمیمی آنھا بود. بھ 

معجزات الھی متحیر گشتند و  دوست و اسقف ھا با-ھمین ترتیب، آن مردان مبارک مسیح

با برکت و شکرگزاری زیاد این ھدایای غیرقابل وصف خدا را ستایش کردند. در نتیجھ، 

آن مرد خدا، اسراییل توسط اسقف ھا و مردم بھ دلیل شایستگی مقدس او مورد احترام و 

 حرمت زیاد قرار گرفت.
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شدند. آنھا مھر انگشتر در  سپس اسقف ھا با اسراییل و کاھنان ارجمند از سایرین جدا

ی صلیب رستگاری را کشف کردند. معاون اسقف بقایاباالی جعبھ مبارک را شکستند و 

ی بقایااین ھا بخشی از «را خواند. نوشتار گفتھ بود:  یروحانی کتیبھ ای روی لوح طالی

 و وقتی یوویل اسقف میتس ایرانک این نشانھ مقدس)». ٣٣١ی اورشلیم اند (جی سینت ھا

را دید، خرد او جوانھ زد و فورا شگوفان شد. او پروردگار را با تمام قلب خود ستایش و 

ی راھب (اسراییل) را تایید کرد و او را در پیشگاه ھمھ رویاشکرگزاری کرد و راستی 

اعتال بخشید. و بدین ترتیب (یوویل) آنچھ را قبال مخالفت کرد و در جستجوی تخریب آن 

چون او خود را بھ خاطر دشمنی قبلی او در این مورد گناھکار و  بود، پشتیبانی کرد.

مقصر می دانست. حال چون مکان نور زندگی بخش در ایالت او پیدا شده بود، (یوویل) 

اجازه نمی داد آن را بھ کسی بدھد کھ یک بار بیاید و برود (یک بازدید کننده مانند اسراییل). 

ساخت، طوری کھ آن خزانھ شخصی خود او  درعوض، او خود را مدیر و نگھبان آن

باشد. او با حرمت یکی از صندوق ھا را بھ اسقف خود منتقل کرد. با آنکھ (اسراییل) مرد 

خدا از این عمل فوق العاده ناخوش بود، چون مناسب این بود کھ چیزھای مقدس خدا کھ 

یر مراقبت او می بود. توسط خدا برای او اعتماد شده بود و خود او پیدا کرده بود، باید ز

اما او با نگھداری اھانت/تواضع خود برای مدتی راضی شد و بھ ھیچ کسی شکایت نکرد. 

او در عوض، صندوق باقی مانده را با رضایت اسقف داویت و روحانیون و کاھنان و 

) او انتقال دادند. سپس ٣٣٢وزرای الرد و تمام مردم گرفت و آنھا او را بھ مسکونھ (جی 

ھا و سرود ھای ستایش چیزھای مقدس الرد را در آرامگاھی در کلیسای مقدس  زمورمبا 

درخشان و شمع ھای سوزنده گذاشتند. و  انک (صومعھ سر) در میان فانوس ھایگالی و

 ).٣٣٣آنھا با تبادل خداحافظی بھ خانھ ھای خود برگشتند (جی 

 

]٩۶[ 

 )متن نامھ ھای کلیسایی( –فصل سی ام و سی و یکم 
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]، کھ در باره مسایل ٣٣٨جی  – ٣٣٣را حذف کردیم [ص جی ما ترجمھ این فصل ھا

 روحانی و عقیدتی بود.

 

]٩٧[ 

 اغوان و نفرین آنھا ازدواج ھای آلوده کننده الرد ھای –فصل سی و دوم 
 

در این دوره روسای اغوانیھ نسب خویش را با عقد روابط اھریمنی آلوده کردند. و بدین 

فور شدند. خانواده اول الرد کاغت بود کھ از خون شاھی بود. این (عمل) ترتیب آنھا من

توسط سھ خانواده در ناحیھ ارشاکاشین مربوط دستاکر، کنشمی و مامشیغ پذیرفتھ شده بود. 

در ماورای (رود) کور توسط خانواده ھیجیری؛ در گیس در ناحیھ اوتی توسط خانواده 

دربار) را داشت؛ سپاساتو (؟یک وظیفھ درباری  وراز پیروز کھ افتخار غاکنار (؟خدمھ

ھمان نوع) وراژن کھ در اراژاکان می نشست (پذیرفتھ شد)؛ و توسط خانواده تیوراک 

پذیرفتھ شد. اوختانیز پدرساالر ارجمند آنھا را نفرین کرد، بھ خاطر چنین ازدواج ھای 

خود برنگشتند، تمام آنھا از  شریرانھ و ناپرھیزگارانھ. از آنجا کھ آنھا از راه ھای شیطانی

روی زمین نابود شدند. پس از این (اوختانیز) پدرساالر مبارک بھ مسیح برگشت و ایغیازر 

جانشین تخت شد، یک مرد پرھیزگار و نجیب. او اسقف ناحیھ شاکی بود و در مجمع 

، ) بھ مجلس رفتایغیازراسقف ھای حاضر بود کھ بنام مرگ اوختانیز نامیده شد. چون (

بعضی گروه شرور بصورت بدخواھانھ بھ او تھمت زدند. پس از مراسم صبح (مخالفان 

) کھ راھب صومعھ در شھر ٣٣٩) یک راھب خاص را انتخاب کردند (جی ایغیازر

پیروزکواد بود، با این تمایل کھ او را کاتوگیکوس خود سازند. با این حال یک روح 

ھمھ محکوم کرد. سپس آنھا مانند ماتیاس برای  شیطانی او را بر زمین زد و او را در چشم

فروتن کرامت رسوالنھ را از مجلس دریافت  ایغیازراو قرعھ کشی کردند. (این زمان) 

کرد. در ھمین حال، در زندگی ناپایدار (سکوالر) خود جوانشیر خوش بخت خداوندگاری 

 سرزمین را در مطابقت با اراده خدا در اختیار داشت.
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 کاھن شدن اسراییل مرد مقدس خدا؛ گزارشی از کشف صلیب مقدس –م فصل سی و سو
 

این مرد ارجمند یک منبع نور بود کھ آب شیرین (معنوی) خود را بھ بسیاری از مردم داد 

تا بنوشند. او یک نبرد مداوم بر ضد دشمن اینیبی (؟) را بھ راه انداخت کھ عرف فضیلت، 

(ایمان) است. چون او نیز بھ خاطر عدالت  خود در تقوا، شجاعت و انتخاب قھرمانان 

) بود کھ عطر شیرین مقدس مقدس ھا را در باالی ٣۴٠سرزمین بسیار مشھور (جی 

گروھھای زیادی رھا کرد. در نتیجھ، اسقف داویت با ھدایت روح القدس، کشیشی را بھ 

تدار نجات روح ھای او واگذار کرد و فرمان داد. این بھ گونھ ای بود کھ او می توانست اق

گمشده مانند پتر بزرگ و قربانی معصومانھ مانند ھارون را داشتھ باشد و آنھای کھ از 

نزدیک و دور بتوانند با او خوشحال شوند و بخشایش دست راست مقدس او را دریافت 

کنند. در حقیقت این چنان یک اتفاق شگفت انگیز و خارق العاده بود کھ برای بسیاری ھا 

بل باور بود. روز بھ روز چنین چیزھا مطابق بھ مشیت الھی در او انجام می شد. غیرقا

و کسانی کھ را او مقدر می ساخت، «این کالم رسول برای او (اسراییل) قابل تطبیق بود: 

صدا نیز می کرد؛ و کسانی را کھ او صدا می کرد، توجیھ نیز می کرد؛ و کسانی را کھ 

 ).٣٠. ٨(روم. » یز می گردانداو توجیھ می کرد، شکوھمند ن

 

] یک ماه پس از این، کشیش مقدس با الھام از فرمان مشیت متعال آرزوی ملتھب ٩٨[

برای دریافت صلیب مطلوب کرد کھ سینت مستوتس در روستایی بنام گیس در ناحیھ اوتی 

ھ شقانپنھان کرده بود. چون (اسراییل) از جملھ نخستین برادران خوبی بود کھ این دستور عا

را دریافت کرد، او بدون توجھ بھ دیگران حامل حقیقت الھی در نھان بود. افزود برآن، او 

) برنامھ مخفی خود را علنا افشا نکرد، اما تالش کرد تا از ٣۴١با توجھ بھ خیر ھمھ (جی 

 ستایش مردم فرار نماید و از ھیجانات جاه طلبانھ و خودستایانھ پرھیز کند.

 

قط از یکی از کاھنان ارجمندی درخواست نمود کھ پرستار مقدسات بود حال (اسراییل) ف

تا او را در جستجو دنبال کند، زیرا او نمی خواست با انبوه مردم سفر کند. آنھا بھ مکان 
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) را کشف بقایایاد شده، یعنی کلیسای قدیمی رفتند. با این حال، او نتوانست ساحھ دقیق (

ی کھ از ھمھ طرف کلیسا را احاطھ کرده بودند، یک کند. سپس ناگھان بر روی سرو ھا

نشانھ حیرت آور ظاھر شد. آن بھ شکل قوس آتشین می درخشید. وقتی آن بھ گنبد کلیسا 

نزدیک شد، مانند ابری آن را کامال پوشانید و سپس در باالی سرو ھا مانند رنگین کمان 

و (نور) سنگ محکم و  بصورت تابناکی جالیش داد. سپس (نور) مانند برق روشن شد.

خشت کاری باالیی (گنبد کلیسا) را روشن کرد، جایی کھ صلیب مسیح قرار داشت. آنگاه 

مرد مقدس خدا فھمید کھ خزانھ دست نخورده در آنجا قرار دارد. (اسراییل) بیل را در 

دست خود گرفت و مانند ابراھیم شجاع بھ پیراھن خود بست و با رفیق خود بھ کندن در 

حل شروع کرد. وقتی سوراخ بھ عمق حدود پنج دست رسید، یک سینھ نقره ای روشن آن م

 )، کپک زده و لکھ دار شده و دارای کتیبھ ای بھ زبان ارمنی،٣۴٢بھ چشم آمد (جی 

رومی/التینی) و سریانی کھ یک قطعھ ای صلیب زندگی بخش در داخل «یونانی (حورام، 

اختھ شده از صلیب جاودانھ مسیح دارای پوش آن قرار داشت. در داخل آن یک صلیب س

 ، پیدا شد.بود نقره ای و مزین با طالکاری کھ حاال مکدر شده

 

آنگاه مرد خدا خوشحال شد. او مقدار زیاد خوشبو سوزانید و با لذت معنوی شادمان شد و 

من باید پروردگار را تمام «چنگ زنده وصل کرد:  سرود ھا خواند، خود را با داود ساز

؛ (او این را کرد) زیرا خدا برای او صلیب الھام بخش را داد کھ ما را »وقت تقدیس کنم

برای ھمیشھ از دشمن نجات می دھد. او صلیب رستگاری را با حرمت بھ کلیسای خود 

انتقال داد. در آن روزھا ظاھر شدن صلیب و آوردن آن بھ محل (نھایی) آن باعث حیرت 

کن بود کھ جالل درخشان خدا خاموش بماند. مانند سیریل و تعجب زیادی شد و این نامم

کھ پدرساالر اورشلیم بود، می گوید، در وقت نوشتن بھ کانستانتین در مورد ظھور صلیب: 

پرتو ھای نوری کھ باالی کوه زیتون می تابد برای یک یا دو نفر ظاھر نشد، بلکھ با «

). این گونھ بود ظھور ٣۴٣(جی » وضوح در چشم ھمھ ساکنان شھر قابل رویت بود

صلیب نور بھ این سرزمین شرق. زیرا یکی و ھمھ دیدند کھ نور شدید در میان ابرھای 

آسمان می درخشد. ھمھ شاھد آمدن، صعود و نزول فیض بر روی مقدس ترین صلیب 
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بودند. برخی اوقات شکل آتش، گاھی نور و بعضا بھ شکل ستاره صبح می شد. نھ تنھا 

کل سرزمین درخشش آن را مشاھده کردند. افزود براین، نھ تنھا در شھر یک نفر، بلکھ 

دیده شد، بلکھ در تمام روستاھا و شھرک ھا توسط مردان و زنان، چوپانان در تپھ ھا و 

در مزارع، و کسانی کھ گلھ ھای خود را در صحرا می چرانیدند، توسط دھقانان در جلگھ 

می کردند و بسیاری از مسافران در ھوای آزاد  ھای کھ میوه ھا را بھ سود سرزمین جمع

دیدند. این در ساعت پنجم شب بود کھ ھمھ شاھد معجزه نورانی بودند و بسیاری ھا از 

ترس عجلھ کردند و با گام ھای سریع نمایش را تماشا نمودند و بھ دور گروھھای زیادی  

مقدس مسیح را بوسیدند، ایستادند. آنھا خواستھ ھای ذاتی خود را ارضا نمودند و صلیب 

بدین ترتیب فیض و رحمت ابزار محبوب (شکنجھ) را دریافت کردند. بنابراین، آنھا ھدایای 

پیروزی شکوھمند (مسیح) را دریافت کردند. بسیاری از روسای نواحی مختلف سرزمین 

) آمدند و بر اساس گزارش این نشانھ ھای قوی حیرت ٣۴۴برای عید صلیب مسیح (جی 

کھ در باالی صلیب ظاھر شد، ھیچ کس جرات نکرد کھ آن شب در زیر سقف خود انگیز 

وارد شود، یا در ھر جای شھر توقف کند. درعوض، ھمھ بھ جا ھای بلند رفتند و تا صبح 

نماز خواندند. وقتی خورشید طلوع کرد، آنھا وارد داالن کلیسا شدند و در پیشگاه صیلب 

مگاه عید صلیب را با پیشکش قربانی در محراب با ترس و حیرت ایستادند و سپس شا

 جشن گرفتند.

 

] پس از ظھور این شگفتی ھا، صلیب قدرتمند این برج بزرگ کھ بدن خدا را دریافت ٩٩[

کرد، شگوفان شد و دوباره گل کرد. این (ھمان) صلیبی بود کھ با آن خدا ما را شایستھ 

برای حمایت ما، وسایل رستگاری ما  ایمان دانست و ما را در بر گرفت، مشیت خلقت او،

توسط خدای کھ برای ما حجاب شناخت خدا را کنار گذاشت. میزبانان کاتبان و صفوف 

 فرزندان عھدنامھ (یھودان) بدون این دانش باقی ماندند، زیرا راز از آنھا پنھان بود.

 

یاق بھ وقتی خادم از خدا آموخت کھ صلیب در کلیسای قدیمی است، او بھ سرعت و اشت

کلیسای گالی وانک (صومعھ سر) در ناحیھ میتس کیونیتس رفت. او در آنجا اسراییل 
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ی را (کھ او دیده بود) برایش رویا) را دید. او بھ پا ھای او افتاد و کلیت ٣۴۵مبارک (جی 

گفت و از او التماس کرد کھ معنای آن را برایش تفسیر کند. (اسراییل) با آنھم موافق 

نبود و بدین ترتیب او بھ محل خود برگشت. حال چنین واقع شد کھ روز توضیح اسرار 

برای این مرد تکرار شد و این زمان یک نسخھ خطی بھ عنوان نشانھ (قابل  رویابعد ھمان 

بود). آن مرد با گرفتن (نسخھ خطی) رفت و آن  رویادید) استفاده شد (کھ در واقعیت یک 

ل وقتی سینت آن را دید، درک کرد کھ در حقیقت، این را برای مرد خدا (اسراییل) داد. حا

(پدیده) از طرف آن باال الھام شده است و بنابراین معنایش را برای مرد شرح داد و حتی 

برایش (یک پارجھ) صلیب زندگی بخش را نشان داد. (اسراییل) او را سوگند داد کھ این 

یاد کرده بود، در چند روز سخن را بھ ھیچ کسی آشکار نکند. با آنکھ او چنین سوگندی 

خود را شکست. او رفت و داستان خود را برای کاتوگیکوس و بسیاری ھا گفت، زیرا 

از مژده ھای شادمانی  ایغیازرپنھان کردن حقیقت مناسب نیست. در این مورد پدرساالر 

ه کھ برای او آمده بود، شگفت زده شد، گویا مانند یک ھدیھ بود. در ھمان وقت، شھزاد

جوانشیر یک نامھ بھ اسراییل فرستاد و بھ او دستور داد کھ بی درنگ صلیب دوباره کشف 

 شده ای معجزه آسای صلیب را برای او بیاورد.

 

(اسراییل) از دستور پدرساالر پیروی کرد و بھ سرعت بھ کلیسای مقدس رفت. شھزاده 

آنجا رسیدند. آنھا بھ ) بزرگان بھ ٣۴۶بزرگ و پدرساالر نیز در ھمراھی با تمام (جی 

وضوح دیدند کھ صلیب مسیح دوباره درخشان است، صلیبی کھ مشتوتس مبارک با دست 

ھای خود در جعبھ گذاشت و با آن سرزمین اغوان ھا را از بت پرستی نادرست با 

روشنگری از چشمھ فیض نجات داد. آنھا با عبادت صلیب مقدس دوباره برگشتند، دھنده 

 را با بزرگ ترین شادی ستایش کردند.چنین ھدیھ مطلوب 

 

پس از این اسراییل، کاھن خدا در پیش کاتوگیکوس، شھزاده و بزرگان تعالی یافت. او از 

آنھا دستور دریافت کرد تا ھمھ چیز را با جسارت انجام دھد (آنچھ باید می شد). پس از 

یرت انگیز را چند روز (اسراییل) آن درختان سرو را کھ چنان شگفتی ھای بزرگ و ح
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در باالی آنھا چندین بار ظاھر کرد، (بھ خاطر نقش آنھا در این کشف) با صلیب پروردگار 

(یادبود) تقدیس کرد. او صنعت گران ماھر را احضار نمود و بھ آنھا پیشنھاد کرد کھ (از 

ھمان درختان) یک صلیب بسازند، با برجستگی ھای حک شده و نمایش دھنده اقدامات 

 خداوند.

 

] حال، وقتی اسقف کالن و جوانشیر در این باره شنیدند، فورا بھ مرد خدا، اسراییل ١٠٠[

نوشتند کھ در مراسم اھدا و تقدیس صلیب اشتراک کند. کاھن خدا شادمانھ پذیرفت و برای 

) گرفت. (کاتوگیکوس و جوانشیر) با ٣۴٧تقدیس تصویر درخشان صلیب آمادگی (جی 

 ایغیازری برای پدرساالر مبارک رویاھستگی سفر می کردند، خدا آنکھ بیکار بودند و با آ

بح ص ایغیازرفرستاد، با تشویق اینکھ نباید در تقدیس صلیب مسیح تاخیر کرد و دیر نمود. 

وقت بیدار شد و بسوی کلیسای تعیین شده در اسقف نشین ایالت (نھنگ) گیساوان عجلھ 

 کرد.

 

بھ مناطق جنوبی سفر داشت، بھ ناحیھ سیساواناتس. در این زمان شھزاده بزرگ (جوانشیر) 

مانند رسوالن در گفتار و کردار بود. او با کینھ توزی پندار (عقاید)  ایغیازرو پدرساالر 

جدیدی را اخراج کرد و باعث شد کھ حقیقت شگوفان شود و او ارزشمند تاج درخشان بھ 

ا آموخت تا ھمیشھ تثلیث را در دوکسی شد، بھ آنھان نگھیان تمام فضیلت گرایان ارتعنو

سھ شخص متمایز عبادت کنند. او پسان تر بھ مرد خوش بخت اسراییل فھماند کھ از طریق 

ی شگفت انگیز برای او آشکار شد. و بدین ترتیب او را بھ رویاپیرھیزگاری او بود کھ 

) با رضایت (اسراییل) یک پارچھ صلیب مقدس مشتوتس ایغیازرعنوان بنده خدا پذیرفت. (

را گرفت و در داخل صلیب جدید چوبی مقدس جابجا کرد. سپس او صلیب را با روغن 

) وسط کلیسا، با تقدیس در یک مراسم شادمانی و پر از ٣۴٨مالش داد و آن را در (جی 

 شکوه و جالل در حضور روحانیت و جماعت باورمندان برپا کرد. 

 

 جوانشیر شھزاده بزرگ مرگ  –ل سی و چھارم فص
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) شھزاد بزرگ، جوانشیر برای سرگرمی در جشن ھای ساالنھ ۶٨٠در آن زمان (حدود 

روانھ مناطق کوھستانی شد و شادمانھ در حال بررسی سرزمین بود. بگذارید با خنیاگران 

ین برانگیز ماھر (گوزان ھا) از جوانشیر محبوب و گرامی سوگواری کنیم، ژنرال تحس

کھ با خرد ھمھ جانبھ خود ھمھ را تابع اقتدار خود ساخت، سرشار از ھمھ خوبی ھای این 

جھان بود، (کسی کھ) از قدرت فکری خود افتخار می کرد. باآنھم پس از چندی این مرد 

) از این درخشش ھا خالی ٣۴٩محبوب و درخشان پوچ و تھی گردید و در دام فساد (جی 

دستورات خداوند سرپیچی کرد. و بعد ھمھ چیز بھ یک شبکھ عنبکوت شد، چون او از 

تبدیل شد و شکوه فوق العاده بھ سرعت از بین رفت. رھبر برجستھ، ھمرھان اشراف خود 

و پل نامیسکان خود را در روز ھای داغ بھ دره ھای میان کوھھای بلند برد. آنھا در آنجا 

رھا را پوشانده بود، از آرامش خود لذت بردند در میان گل ھای قشنگی قدم زدند کھ مرغزا

 و روز ھا را در خوشی و تجمل سپری کردند.

 

وقتی روزھای داغ تابستان گذشت و زمان جشن بزرگداشت صلیب فرا رسید، (جوانشیر) 

از این مکان ھا برخاست و بھ شھر پرتاو در ناحیھ اوتی آمد. او در آنجا وارد معبد قشنگ 

خدا را با ھدایا و نیایش در مراسم رسمی عبادت کند. حال، در حالی و مزین خود شد تا 

ر و بدخواه کھ با گناه کھ جوانشیر مشھور با خوشحالی در حال استراحت بود، مرد شرو

آلوده بود و بھ وسوسھ شیطانی گرفتار شده بود و بطور مشابھ رفقای خود را فاسد  ینق

(جوانشیر) برای پدرش بخشیده بود، بھ خاطر  ساختھ بود، عشق یا افتخار و ھدایای کھ او

نداشت. درعوض، (این قاتل) شیطان مآبانھ برنامھ قتل او را کشید. او را درگیر رفتارھای 

) زشت ٣۵٠شھوت آمیز کرد و با سخنان فریب آلود قانع ساخت تا خود را در لذات (جی 

در مسیر گلزار باغ و ناپسند رھا کند.  در ساعت اول شب وقتی شھزاده از کاخ خود 

بیرون شد و فقط با شمشیر و بدون سپر بود، سپاھی ای از نگھبانان کامال مجھز در دروازه 

 ھای کاخ ایستاده بود، بدون توجھ، بدون ترس از ھیچ چیزی و (برخی) حتی خواب بودند.
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ی، ] اینیبی (؟) شریر، ورازای خیانتکار کھ مثل نگھبان لباس پوشیده بود، گرز شاھ١٠١[

شمشیر فوالدی و سپر طالکاری را گرفت و حیلھ گرانھ پیش او رفت. این خاین شرور 

بصورت مخفی خود را با پوشیدن زره در زیر جامھ خود محافظت کرده بود. وقتی آنھا 

بھ وسط باغ رسیدند و نزدیک دیواری کھ زمین پارک سلطنتی را احاطھ می کرد، جوانشیر 

بود، از خیانت قاتلین خبر شد و با صدای زره/جوشن پوشیده  قدرتمند کھ در ھمھ چیز عاقل

توسط دیگری مضطرب شد. شھزاده دل شکستھ شد، با تصور اینکھ ھمھ قصد دارند کھ 

او را بکشند. او خاموشانھ بھ کاخ برگشت. اما قاتل نجس کھ شمشیر خود را در غالف آن 

ارد کرد و او را شدیدا زخمی باز گذاشتھ بود، از پشت سر ضربھ ناگھانی بر شھزاده و

). (جوانشیر) با غرشی مانند شیر با شمشیر ٣۵١ساخت، چون او زره نپوشیده بود (جی 

خود بھ جنگ پرداخت. اما چون قدرت متعال او را ترک کرده بود، او را در دست ھای 

 قرار داد کھ مورد عالقھ خودش بود و پرورش کرده بود.

 

قاتل سپر خود را باال کرد و ایستاده شد و جوانشیر شمشیر  وقتی (جوانشیر) نزدیک او شد،

خود را بر سپر او محکم فرو برد. اما دیگر نتوانست آن را بیرون کند. آن دیگر سرشار 

از خوی حیوانی، خشمگینانھ بر او خنجر زد و باز ھم در تمام بدن او خنجر زد، خشمناک 

ربات بیرحمانھ شمشیر و خنجر توانست مانند یک مار زھرآگین. با زخمی ساختن او با ض

الرد خود را بر زمین اندازد. حال، قاتل دزدانھ خارج شد و خانھ رفت، بھ فکر اینکھ 

و با فریبکاری در صدد مرتب کردن چیز  –با آنکھ نیم جان بود  –جوانشیر مرده است 

، با ھای شد کھ باعث شک نشود (ظاھرسازی) کھ او در آن شب در خانھ خوابیده بود

نادیده گرفتن آنچھ رخ داده بود. در ھمان حال کسی فھمید کھ چھ واقع شد و خبرھای بد 

خاین را اعالن کرد. جمعیتی گرد آمدند و زیاد شدند. سپس یکی از برادران مجرم، او را 

 از شدت اقدامات ھشدار داد و او با سرعت در اسب خود سوار شد و فرار کرد.

 

نفری  ۵٠) کھ با گروه ٣۵٢اشت، پسر خواھر شھزاده (جی یک پدرساالر خاص وجود د

از ھنگ نامیساکان خود بھ دنبال قاتل رفت. اما آنھا می دانستند کھ ھرگز نمی توانند او را 
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گرفتار کنند. بھ این ترتیب، در انتقام بھ آنچھ رخ داد، آنھا بھ تپھ ھای ناحیھ ارتساخونیک 

کردند و بھ آتش کشیدند. آنھا ابریشم، تافتھ، زربفت  رفتند، خانھ پدر او را تاراج و تخریب

و کتان ھای رنگارنگ، طال و نقره و کوچ و ظروف زیبا را غارت کردند. سپس آنھا با 

چشم ھای اشک آلود برگشتند، فریاد ھای دلسوزانھ سر دادند و گریھ نمودند و برای شھزاده 

و برای چند روز دیگر زنده بود.  عزاداری کردند. (شھزاده جوانشیر) ھنوز نفس می کشید

او خزانھ و عناوین داده شده برای ھریک از پسران خود را ابراز کرد و آنھا را در بخش 

 ھای (سرزمین پدری) تایید کرد. و سپس با زخم ھای وحشتناک خود درگذشت.

 

در آن زمان ھیچ گونھ آشفتگی کوچک در سرزمین اغوانیای ما وجود نداشت، چون اوباش 

ھم یکجا شدند و خود را مسلح ساختند. بزرگان سرزمین و تمام مملکت جمع شدند و  با

شھزاده را با غم و اندوه فراوان و صدا ھای سوزناک و غم انگیز سوگواری کردند. بھ 

این ترتیب سرزمین با غم و سوگواری غیرقابل تحمل مواجھ شد. چنین واقع شد کھ یک 

مردی ماھر در ھنرپیشگی، متخصص در  شت،سخنور/خطیب بنام داوتاک وجود دا

تصنیف ابتکاری، پیشرفتھ در دیکلمھ اشعار، مردی کھ با سخنان فوق العاه خوب و پر از 

فصاحت سخن می گفت و زبان او مانند یک قلم توانایی نوشتن داشت. (داوتاک) پس از 

ناگھانی ژنرال آمدن بھ دربار، زمان زیادی را در آن جا گذراند. وقتی خبرھای بد قتل 

بزرگ در سراسر سرزمین پخش شد، او بھ سرایش این سوگنامھ در شکل نظم در باره 

 ).٣۵۴جوانشیر شروع کرد (جی 

 

]١٠٢[ 

 سوگنامھ مرگ جوانشیر شھزاده بزرگ  –فصل سی و پنجم 
 

متن  ٣۵٩جی  – ٣۵۴بھ ترجمھ قشنگ داوسیت مراجعھ شود کھ مربوط صفحات جی 

 است.بار شاھنظریان اگر
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]١٠٣[ 

 انتقام جویی؛ بر تخت جوانشیر ات بھ عنوان شھزادهراز ترونشستن  –فصل سی و ششم 
 ھون ھا برای قتل (جوانشیر)؛ و چگونگی صلح (وراز ترات) با آنھا

 

وقتی غم و اندوه تا حدودی فروکش کرد و فاجعھ دردناک تا اندازه ای فراموش شد (جی 

 )، حاکمان (کوساکالک)، مدیران (کاغمناکالک)،) اربابان طوایف (تیرک تومیتس٣۵٩

ھا) و تمام شھزادگان این سرزمین در حضور  ناخاراربزرگان (میتسامیتسک)، اربابان(

اسقف بزرگ جمع شدند و در مورد صلح و رفاه سرزمین اغوانیا مشوره کردند.  ایغیازر

آنھا خود را با افکاری در مورد حکومت داری سرزمین مشغول کردند. آنھا تصمیم گرفتند 

ارشد انتخاب کنند کھ با لقب امپراتوری مشاور سابق (اپوھیوات) مفتخر شده  ناخاراریک 

وده باشد. نام او وراز ترات پسر برادر جوانشیر وراز و مقام پدرساالری را کمایی نم

پیروز بود. با آمادگی و اراده صمیمی شھزادگان سرزمین و کاتوگیکوس عجلھ کردند تا 

این انتخاب را تسریع کنند. تمام بزرگان با شعارھای کھ نشان ھای حیوانات را نشان می 

ند و سھ بار باال کردند با صدا ھای دادند و با صدای شیپور او را باالی سپر طالیی نشاند

 ستایش آمیز.

 

و بھ این ترتیب شان و منزلت قدرت عالی تخت پدری با شادی فراوان برای او بخشیده 

) و آنھا ھدایا و پیشکش ھای بھ افتخار سلطان جدید خویش آوردند. پیش ۶٨١شد (حدود 

ربانی عاشقانھ و حسن ) و درک خود مھ٣۶٠از این وراز ترات دالور با خرد بزرگ (جی 

نیت خود را برای ھمھ بھ نمایش گذاشتھ بود. وقتی او آمد و بر تخت شھزاده نشست، برخی 

از ھم طوایف حسود او رفتار سردی در مقابل او نشان دادند، اما او با آنھا با سخنان 

 عاقالنھ و دوستانھ رفتار نمود و قلب ھمھ را تسخیر کرد. (وراز ترات) در مطابقت با

اقتدار عرفی و کاربرد صبر و مھربانی سرزمین را وادار بھ اطاعت از خود کرد. او پس 

 از این فورا بھ پایتخت مشھور پارتاو شتافت و کنترول را در دست گرفت.
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در آن زمان الپ ایلیتور ژنرال و شھزاده بزرگ ھون ھا تعدادی از سربازان خود را با 

جا ھای زیادی، مردمان بربر سرزمین گاگ آمده بودند، کسانی کھ برای یکجا شدن با او از 

جمع کرد. آنھا کامال مسلح و مجھز بودند، با روسای نظامی و شعارھا و سربازان حامل 

نیزه ھا، کمان ھا و سواره زرھدار و کالھدار. و سپس (الپ ایلیتور) باالی اغوانیا حملھ 

بھ تھاجم در دامنھ کوه بزرگ قفقاز کرد، گویا کھ انتقام خون جوانشیر را می گیرد. او 

شروع کرد و از طریق روستا ھای کپاغک گسترش یافتند. خود او با دستھ اضافی از 

طریق وادی ھای جلگھ ھا داخل شد، و بھ امتداد رود کور وارد ناحیھ اوتی شد. او در آنجا 

ھ ن غنایم بشمار زیاد مردم و حیوانات آن سرزمین را بھ اسارت گرفت و ھمھ را بھ عنوا

برگشتند و در جلگھ ھای منطقھ نزدیک مرزھای لپینک اردوگاه  بردگی کشانید. آنھا سپس

 ) زدند.٣۶١(جی 

 

حال، وراز ترات، شھزاده اغوان ھا وقتی جمعیت بزرگ ارتش را با شیوه ای حملھ آنھا، 

ن اسیر ساختن بسیاری ھا و نابود سازی ھمھ چیز را دید، فوق العاده مضطرب و نگرا

اسقف اعظم را بھ عنوان نماینده نزد شھزاده ھون ھا فرستاد، با ارایھ  ایغیازرشد. او 

ما ھیچ سھمی در قتل «وفاداری صمیمانھ و دوستی صادقانھ بھ حیث برادر محبوب او. 

این جرم نفرت انگیز و شریرانھ توسط یکی از «او برایش گفت.  ،»جوانشیر نداشتیم

کاتوگیکوس اغوانیا تمام این را بھ رییس ھون ھا ». ام شده استمردان پایگاه و بدنام انج

روایت کرد. او ھمچنان سایر سخنان خوب و معقول گفت کھ باعث ترس و عشق خدا (الپ 

) شھزاده ایغیازرایلیتور) شد و ذھن او را متمایل بھ صلح و دوستی شکست ناپذیر ساخت. (

و پشتیبانی کند. سپس (الپ ایلیتور) بھ ھون ھا را متقاعد ساخت تا شھزاده او را کمک 

 ).٣۶٢سرزمین خود برگشت (جی 

 

]١٠۴[ 
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از جایگاه و افتخار دریافت  ر مورد سلطنت وراز ترات و چگونگید –فصل سی و ھفتم 
او با اسراییل کھ رھبر خوبی  ؛ مرگ داود اسقف میتس کیونیتس و تعویضمناطق زیاد

 بود
 

وراز ترات روز بھ روز قوی تر شد. او وقار عالی  پس از این اقتدار شھزاده خداشناس

ھا (عرب ھا) دریافت کرد  تاچیک(گاه، تاج و تخت/موقعیت) را از شھزاده قوی سلطنتی 

مرز (سھماناکال) مناطق شرقی و حاکم کل سلطنت اغوانیا و ناحیھ اوتی -کھ مقام الرد

روزمندانھ در باالی قلمروھای است. او ھمھ را تابع اقتدار خود ساخت و شادمانھ، ایمن و پی

خود حکومت کرد. در آن زمان داویت پدرساالر مبارک میتس کیانیتس نزد پدر خود جمع 

نامیده شد و سپس او مقام » خوب«شد. در این جھان پس از جنگ برای خوبی ھا بنام 

خود را در میان میزبانان فرشتھ ھای آتشین گرفت. از آنجا کھ گلھ ای او بدون چوپان 

) ٣۶٣ماند، کلیسا در اندوه شد. سپس شھزاده پرھیزگار اغوانیا با برادر خود ژنرال (جی 

و کاتوگیکوس و تمام اسقف ھا و الرد ھا شتاب کردند تا اراده خدا را انجام دھند. او گفت، 

بیا، اجازه دھید این مرد با فضیلت اسراییل، برگزیده خدا را بھ عنوان ناظر اسقف نشین «

ھ میتس کاغمانتس تعیین کنیم تا او بتواند آنھا را با قوانین عاقالنھ پیروی از مقدس ناحی

حال چنین واقع شد کھ برای مدتی (اسراییل درنگ ». دستورات آفریدگار روشنگری کند

کرد) و این تقرر را نپذیرفت. اما از آنجایی کھ این دستور شھزاده بود، آنھا باالیش فشار 

نکار خود اصرار نکرد، زیرا او سخنان رسول را بھ یاد آوورد: آوردند. (اسراییل) در ا

». اگر ھر کسی آرزویی بھ مقام اسقف داشتھ باشد، او می خواھد وظیفھ نجیبی داشتھ باشد«

ی کھ برای او در کلیسای رویا –او ھمچنان بھ یاد آورد کھ مدت ھا پیش اتفاق افتاده بود 

 مقدس شھر واغرسپات آشکار شده بود.

 

باشد کھ اراده خداوند تحقق «(و بنابراین سرانجام اسراییل) صدای خود را بلند کرد و گفت 

شھزاده الرد ھای ارشد را بھ زودی ممکن نزد او فرستاد. آنھا در ناحیھ میجنارتساخ ». یابد

رسیدند و او را در برگشت از گالی وانک یافتند. جلسھ کاھنان اسقف نشین در آنجا برگزار 
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ا با ھمرای (اسراییل) نزد کاتوگیکوس و شھزاده اغوان ھا با حمل فرمان ھا رفتند شد. آنھ

و اسراییل را بھ آنھا تقدیم کردند، (اسراییل این مرد) پرورش یافتھ در تقدس، لباس عادی 

). ھمھ آنھا نامھ ستایش از ژنرال ھا و الرد ھا را ٣۶۴راھبی خود را پوشیده بود (جی 

را بھ نمایندگی از ھمھ نواحی درج کردند. کاتوگیکوس او را اسقف  گرفتند و مھرھای خود

ناحیھ میتس کاغمانک تعیین کرد و ھمراه با جمعیت زیاد و اسناد ضروری بھ ناحیھ خود 

فرستاد. آنھا بھ کاخ اسقفی کھن بنام تاغزانک آمدند. (اسراییل) توسط معاون خود و روسا 

اه عقیدتی باالتر از ھمھ قرار داده شد. او برای و مردم مورد تقدیر قرار گرفت و از نگ

سرزمین خود، صلیب در دست و بازوان گشاده بھ خدا دعا کرد. او با رفتار روحانی 

وسیعا پیشرفت کرد و از طریق تمام نواحی در قلمرو خود سفر کرد. او آنھا را با لطف 

ت و بدین ترتیب آموزه ھای خود در مطابقت با ایمان ارتدوکسی واقعی مستحکم ساخ

 آموزش خود را با عشق مسیح بھ نمایش گذاشت.

 

]١٠۵[ 

 ساھاکفرستادن اسراییل توسط وراز ترات شھزاده بزرگ بھ نزد  –و ھشتم  فصل سی
 پدرساالر بزرگ ارمنیا در ناحیھ ایرارات و شھزاده پرھیزگار بھ عنوان ارایھ دوستی

 

کرد تا یک عمل پرھیزگارانھ انجام دھد ھا شھزاده پرھیزگار وراز ترات فکر در این روز

سوم  ساھاکو اسقف اسراییل را بھ عنوان نشانھ دوستی نزد کاتوگیکوس ارمنیا (

) و شھزاده پرھیزگار ناحیھ ایرارات (گریگور مامیکنیان ٧٠٣ – ۶٧٧جوروپورتسی 

 آنھا ) بفرستد. آنھا او را با عشق زیاد پذیرفتند و برای مالقات او آمدند.٨۵/۶٨۴ – ۶۶٢

جایی برای ماندن او یافتند و برایش اجازه دادند کھ برای مدتی در سرزمین عمومی باقی 

ی گرانبھای شھید مسیح، بقایابماند. حال چنین اتفاق افتاد کھ شھزاده و ژنرال بزرگ ارمنیا 

گریگوری بزرگ را با تمام استخوان ھای او از توردان در ناحیھ داراناغیک بھ شھر 

بزرگ واغرشاپات در ناحیھ ایرارات در سرزمین ارمنیا آوردند. آنھا او را در تاق ھای 

کلیسای جدید نرسیس بزرگ بنام گریگوری مقدس قراردادند. اسقف اسراییل خود را در 
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ه کاتوگیکوس و ژنرال ارمنیان خم نمود و از آنھا التماس و درخواست کرد تا پیشگا

درخواست ھای قلبی او را اجرا نمایند و تقاضای او را اگر ممکن باشد، اعطا نمایند. او 

اما آنھا بھ این درخواست موافقھ ». برایم برخی از بقایای گریگوری مقدس را بدھید«گفت: 

ی گریگوری مقدس را تقسیم نکرده بقایاقبال ھیچ کسی «کھ  ) و گفتند٣۶۶نکردند (جی 

 ».است، و ھیچ کس اقتدار آن را ندارد کھ برخی قسمت ھای او را بگیرد و برای شما بدھد

 

سپس (اسقف اسراییل) در جستجوی کمک لیدی ھیغاین، بانوی نخست ارمنیای بزرگ شد 

وضوع کمک کرد. او ھمرایش بھ نزد کھ او نیز از ایالت اغوانیا بود. او برایش در این م

را بپذیرد. او ھمچنان  بقایاکاتوگیکوس رفت و از او تقاضا کرد تا درخواست او برای 

برای سرزمین من «ارباب خود، ژنرال ارمنیا را متقاعد ساخت تا بقایا را ببخشد، گفت: 

تاده شده ی گریگوری بزرگ را بدھید. بھ درخواست اسقف فرسبقایاو خانھ پدری من سھم 

از سرزمین من تن دھید تا درخواست ھایش برآورده شود و با ذھن خوشحال ما را ترک 

و خدای انسانی بر او نفوذ کرد و او موافقھ کرد تا بخشی از استخوان آرواره/فک ». کند

شھید بزرگ و قانون گذار گریگوری را بدھند. بنابراین او خزانھ مطلوب را بھ اسقف 

یل) سپس دربار را ترک کرد، با مراسم بزرگ مفتخر شد و با اعتماد بھ ھدیھ داد. (اسرای

با خیال راحت در  آنھا پس از چند روز سفرخدای بزرگ بسوی خانھ خود روان شد. 

ھا را گرفت و  بقایاشکوه نورانی و معنویت ھیجانی بھ سرزمین خود رسیدند. (اسراییل) 

 .)٣۶٧در صومعھ خود، گالی وانک قرار داد (جی 

 

]١٠۶[ 

خود در مورد فرستادن اسقف  ھزاده وراز ترات با الرد ھایشمشوره  –فصل سی و نھم 
  ت ھون ھا بھ ارتباط آشتی و مصالحھاسراییل بھ مملک

 

سلطنت جنوبی محمد مغرور/متکبر با الرد ھای  ۶٢وراز ترات شھزاده اغوانیا در سال 

باجی کھ مردم ظالم عرب  مشوره نمود و گفت: ایغیازرمردم خود و کاتوگیکوس 
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(تاچکستان) باالی ما تحمیل نموده، فاجعھ بار است، در حالی کھ تھاجمات ساالنھ باالی 

مملکت ما توسط نیروھای ھون ھا نیز فاجعھ غیرقابل باور است. سرزمین ما از ھر دو 

 جانب با حمالت این دشمنان تاراج و ضعیف شده است. بیایید، شما کھ برای من نزدیک و

عزیز ھستید، اجازه دھید اسقفی از میان کسانی از سرزمین خود مان انتخاب کنیم تا برای 

ما مصالحھ کند، طوری کھ او برود و با لطف خداوند ذھنیت ھای ھر دو سرزمین را برای 

صلح و دوستی شکست ناپذیر متمایل سازد. در آن صورت ما نفرت و دشمنی آنھا را در 

 داد.  اذھان خود جای نخواھیم

 

پس از این کھ شھزاده ھا و الرد ھا در باره این مسئلھ فکر کردند، آنھا فورا تصمیم گرفتند 

 مانتساسقف میتس کاغ) ٣۶٨اسراییل (جی ن التماس/استدعا بھ کھ فراخوان ھا با چندی

روان کنیم. این مرد واقعا توسط ھمھ مورد تحسین قرار دارد، چون او با بھترین فضیلت 

و خرد معنوی درخشان است و ھمیشھ روح خود را با فروتنی بھبود می بخشد. او فرمان 

دوستی در مورد (ھمسایگان خود) را پیروی کرد و فورا متعھد شد کھ بھ سرزمین دور 

حایف و جیره ھا برای سفر طوالنی برای او و کسانی کھ با او ھون ھا سفر کند. ھدایا و ت

) حرکت کردند. آنھا ۶٨١دسمبر  ٢٣ماه میھیکان ( ١٨بودند، آماده شد. آنھا در روز 

بصورت مسالمت آمیز از شھر پیروز کوات بدرقھ شدند و سپس رود کور را عبور کردند. 

ر لپینک رسیدند. تمام باشندگان این روز بھ شھ ١٢آنھا مرز اغوانیان را گذشتند و پس از 

شھر برای مالقات (اسراییل) بیرون شدند و با خوشحالی او را بھ شیوه مناسب یک اسقف 

پذیرفتند، بھ ویژه از انجایی کھ عید الھی ایپیفاتی نزدیک بود. آنھا با ورود بھ شھر برای 

گرفتند. سپس  ) را جشن۶٨٢جنوری  ۶سھ روز اقامت نمودند و سپس عید (کریسمیس، 

 ک در پای کوه بزرگ دوباره حرکت کردند .چایبآنھا از طریق سرزمین ھای 

 

سپس باد ھای زمستان شمال توفان ھای برفی سھمگینی در نزدیک قلھ کوه قفقاز بوجود 

آورد و آنھا را برای سھ روز نگھ داشت، زیرا آنھا نتوانستند راه خویش را ببینند یا پیدا 

نھا از نبرد شیطانی (بھ مقابل آن) کامال خستھ و ترسیده بودند و از ). آ٣۶٩کنند (جی 
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وحشت و صدا بیدار مانده بودند. باآنھم (اسراییل) مرد خدا و ناترس بود. او صلیب خود 

را در دست خود گرفت و ھمھ را فرمان داد کھ بر زانو ھا خم شوند (و دعا کنند). پس از 

یدراک نام داشت. با قدرت صلیب مقدس و دعا ھای آن از کوھی باال شدند کھ بنام ورد

اسقف بزرگ باد ھا فروکش کرد و خشم آنھا کم شد. و بھ این ترتیب آنھا بدون ھراس قلھ 

بلند و عظیم را عبور کردند. پس از آن برای چند روز نھ آفتاب دیده شد و نھ ستارگان و 

دادند تا درمانده و خستھ شدند، آنھا ھوای تلخ ادامھ داشت. آنھا با اکراه بھ سفر خود ادامھ 

پس از چندین روز در ساحھ مسکونی شاھی کھن رسیدند، جایی کھ سینت گریگورس، 

نواسھ گریگوری بزرگ و کاتوگیکوس اغوان ھا بھ شھادت رسیده بود. آنھا پس از چند 

 روز بھ دروازه چورای نزدیک دربند رسیدند. 

 

روندان دریافت کردند. سپس با بارکردن اسب ھا ] آنھا کمک و احترام زیاد از شھ١٠٧[

سفر خود را از سر گرفتند و بھ شھر با شکوه وراخان در آغاز روزه چھل روزه (صیام) 

رسیدند. حال وقتی شھزاده بزرگ ھون ھا در مورد آمدن (اسراییل) شنید، او بیرون رفت 

، رفت و پیش او فروتنی کرد). او را با خوشحالی زیاد پذی٣٧٠تا آنھا را پذیرایی کند (جی 

او را مفتخر ساخت و احترام زیادی بھ تقدس پدرساالری او ابراز داشت. روزھای 

صیام/عاشورا در شکوه و تقدس سپری شد، چون شھروندان او را با دوستی زیاد پذیرفتند. 

آنھا توسط ھمھ شاد و مفتخر شدند، بھ ویژه توسط شھزاده ای مشتاق و بزرگان اشراف. 

تی اسقف این پذیرایی با شکوه و بوسھ ھای مبارک صلح را دید، فوق العاده شادمان وق

گشت و از ھدایای غیرقابل وصف مسیح شکر گزاری کرد. او در آنجا پس از زحمات 

خستھ کننده (در جریان آن) چندین روز استراحت کرد و در باره بی احتیاطی و زیاده 

اھده کرد. او با شرارت بزرگ و ایمان مشکوک روی مذھب این مردم بیچاره شنید و مش

این مردم غمگین و ناراحت شد کھ خود را عبادت کنندگان پرھیزگار خدا معرفی می 

 کردند. چون آنھا قدرت او را انکار کردند و خدای دیگری پیدا کردند.
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آموزه سقف اسراییل، اتوسط  تایید ایمان سرزمین ھون ھا (ھوناستانک) –فصل چھلم 
 بھ خاطر معجزاتی کھ او نشان دادآنھا با شیرینی گوش دادن ی او و ھا
 

) بودند و توسط ٣٧١درخت (جی -این مردم مشغول رعایت (مذھبی از جملھ) پرستش

تیز شمالی -شیطان بھ این افراط گرایی دلخشوش بودند. آنھا در مطابقت با درک کُند(سرد)

یک  –یمان وھمی، ساختگی و دروغین این ا –تصور می کردند کھ این عمل پلید پگان 

مذھب بزرگ است. اگر یک فرد یا شی توسط رعد و برق و آتش آسمانی مورد اصابت 

قرار گیرد، سپس آن شخص یا چیز را یک نوع قربانی برای خدای کوار قلمداد می کنند. 

آنھا ھمچنان یک ھیوالی وحشی غول پیکر را پرستش می کنند کھ خدای تانگری خان 

د و پارسیان آن را اسپاندیات گویند (آنھا او را عبادت می کنند) با کاربرد اسب ھا بھ نامن

عنوان پیشکش ھای سوزنده. از آنجا کھ آنھا ذھن ھای کامال بدون انظباط دارند، ھرگونھ 

خطایی را مرتکب می شوند: زدن طبل، سوت زدن بر روی اجساد، خون دادن (خود) با 

ھا با شمشیر و خنجر و برگزاری شمشیرجنگی برھنھ. این یک بریدن رخسارھا و اندام 

ی اھریمنی بود (برای دیدن) کھ در گورستان ھا مرد بھ مقابل مرد و دستھ بھ مقابل اتماش

دستھ برای جنگ آماده می شدند، برھنھ. گروھھای بسیار با یکدیگر پھلوانی می کنند و 

اوقات خود را در گریھ و نالھ می  در مسابقات اسب دوانی و عیاشی مشغول اند. برخی

در حالی کھ سایرین بازی ھای شیطانی انجام می دھند. آنھا بازی ھا و رقص  گذرانند،

ھای خود را با اعمال ھرزه/شھوانی انجام می دھند، در منجالب آلودگی غرق اند و از 

ا، بھ ماه ). آنھا بھ آتش و آب، بھ برخی خدای راھھ٣٧٢دیدن نور خالق محروم اند (جی 

 و تمام اشیای خلقت قربانی می کنند کھ آنھا را تا اندازه ای شگفت آور می دانند.

 

افزود براین، آنھا از نظر جنسی بی تحمل بودند و در مطابقت با عادات وحشی پگان خود 

با زنان پدر خود ازدواج می کنند، یک زن را در بین دو برادر شریک می سازند و چندین 

نھا قوانین مذھبی و مراسم نجس بی شمار دارند، نتیجھ آنکھ آنھا توانایی درک زن دارند. آ

 یا اخذ (عقاید) خورشید حقیقت را ندارند.
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] وقتی (اسقف اسراییل) این وسواس را با عادات شیطانی و رسوم بت پرستی شنید ١٠٨[

د، با و دید، او شب و روز بھ درگاه خدا برای نجات و رستگاری سرزمین التماس کر

دعای اینکھ شاید او بتواند وسیلھ ای گرویدن/ایمان آوردن آنھا را پیدا کند. بھ دستور او 

ساعتی برای خدا کنار رفت و تمام الرد ھا و مردم عام سرزمین ھون ھا برای عبادت 

مذھب کلیسای مقدس آمدند تا پیام الھی را بشنوند. شھزاده و ھر کسی از اردوگاه کھ می 

 بیا،«اسقف را بشنود، در خانھ الرد جمع شدند. و آنھا بھ یکدیگر گفتند:  خواست سخنان

اجازه دھید سخنان آرام بخش او را بشنویم، چون او یک رئیس در مذھب مسیح مقدس 

 ».است کھ برای جھان پیام روح القدس را می رساند

 

وزه ھای سخن وقتی (اسراییل) شور و شوق و مواظبت آنھا را دید، برای آنھا در باره آم

ما ترجمھ خطابھ اسراییل را ): «(٣٧۴گفت کھ در انجیل داده شده است. و او گفت (جی 

 ). بھ ترجمھ عالی داوسیت مراجعھ کنید).٣٨٠جی  – ٣٧۴حذف کردیم (جی 

 

]١٠٩[ 

تالش ھای اسقف اسراییل؛ بھ مسیح در اثر ھون ھا ایمان آوردن  –فصل چھل و یکم 
 برپایی صلیب مسیحو  قربانینابود سازی محراب ھای 

 

شھزاده خیرخواه و عالی الپ ایلیتور با تمام بزرگان و ارتش خود بھ وعظ (اسراییل) گوش 

دادند کھ آراستھ با گل ھا بود، فوق العاده بھ وجد آمدند و مشوره ھای شیرین او را با 

ر می کنیم کھ ما حال صادقانھ باو«خوشحالی شنیدند. سپس آنھا خدا را ستودند و گفتند: 

خدا از طریق این مرد برای ما آرامش لطف خود را فرستاده است تا (اسقف اسراییل) 

 ».بتواند ما را از اعمال سیاه و سایر اقدامات شیطانی (ما) نجات دھد
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پس از این آنھا بھ یوغ خدمت بھ مسیح تسلیم شدند، روزه را در خلوص و تواضع، روزه 

یاق معنوی رعایت کردند. ھر مرد با ھمسایھ خود در عبادت و نماز شب و روز را با اشت

کلیسای مسیح رقابت کرد و خطا ھای حریصانھ پیشین خود را فراموش کرد. بدین ترتیب، 

) از این چیزھا پاک شد. شھزاده ٣٨٠ذھن از طریق مشوره روشنگری اسقف مبارک (جی 

تور اسقف مبارک، حاضر بھ دوست یکجا با نزدیکان خود بھ سرعت با تسلیمی بھ دس-خدا

رعایت ھفت ھفتھ روزه در سال شدند. چون (شھزاده الپ ایلیتور) یک مرد بسیار صادق 

بود. در ھمان حال، چون خود او دستورات خداوند را پذیرفت، پرھیزگار شد و بھ آزار و 

 اذیت پسران تاریکی شروع کرد.  

 

ک او ایمان آورد و روز بھ روز در عشق (شھزاده الپ ایلیتور) بدین ترتیب بھ عقیده تابنا

مسیح درخشان تر شد. او یک مکان ساکن برای ایمان مقدس آرزو تبدیل شد. این پسر 

اقارب زمینی پسر لطف خدا شد و خویشاوند زندگی زندگی بخش. او قدرتمند و مصمم، 

مردان قوی  در برابر تمام –مانند یونانیان در المپیکوس  –دالور و مشھور در نبرد بود و 

نمایان شد. افزود بران او اعتبار شجاعت عالی در اجرای شھکارھای بسیار در ترکستان 

با خزر خاقان را برد. در نتیجھ آن، (خاقان) با عاطفھ او انگیزه گرفت و دختر خود را در 

ایتور را دریافت کرد. (شھزاده الپ ایلیتور) بھ -ازدواج بھ او داد. او ھمچنان رتبھ ایل

طر پذیرش تارج درخشان مشوره و آموزه ھای تابناک اسقف در سھ سرزمین مشھور خا

) و ٣٨١شد. او بتدریج برای جلوگیری از (تمرین) سوگواری اضافی برای مردگان (جی 

شمشیرجنگی شیطانی اقدام کرد. چون او اکنون مذھب پدران خود را زشت و ناپاک می 

ات (شروع) کرد و مانع (مردم از) قربانی نمودن دانست. او بھ نابودی محراب ھای اسپاندی

بھ خدایان دروغین بھ عوض عبادت خدای زنده، خالق آسمان و زمین، یگانھ پسر مولود 

و روح متعادل شد. او تمام چیزھای شیطانی را از افکار خود دور کرد و مانند یک کودک 

ختلف، کلیسا ھا اعمار نوتولد در جستجوی بدون وقفھ شیر خالص بود. او در مکان ھای م

کرد و کرامت کاھنان خدا را باال برد. حال چنین واقع شد کھ (ھون ھای پگان) درخت 

ھای بلوط بلند پربرگ را عبادت می کردند. اینھا بھ اسپاندیات نفرت انگیز اھدا شده بود. 
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در  برای آنھا اسب ھا قربانی می شد و خون آنھا در باالی (تنھ) درخت ریختانده می شد،

حالی کھ سرھا و پوست آنھا در شاخھ ھا آنداختھ می شد. اسقف دستور داد کھ یکی از این 

 قطع شود. –اصلی، مادر و بلندترین آنھا  –درخت ھا 

 

(این درخت) بھ نام خدایان دروغین آنھا اختصاص داشت، اما بسیاری ھا در سرزمین 

تمام اشراف داشت، چون آنھا  ھون ھا آن را حرمت می کردند، ھمان گونھ کھ شھزاده و

آن را بھ عنوان ناجی الھی و زندگی بخش و بخشنده تمام خوبی ھا می دانستند. حال وقتی 

شنیدند کھ او دستور داده کھ درخت بزرگ اھدا شده بریده شود، (پیشنھادی) کھ آنھا را 

کردند. بسیار ناراحت کرد و تھدید کننده نابودی آنھا بود، آنھا صدای خود را بلند 

) و مردم عادی لباس ھای خود ٣٨٢جادوگران، ساحران، طلسم گران، کاھنان پگان (جی 

را پاره کردند و اعتراض خود را بھ شھزاده ھون ھا و بزرگان سرزمین بلند تر کردند. 

چگونھ می توانید آگاھانھ از آن پشتیبانی کنید و فکر کنید آنچھ را کھ ««آنھا فریاد زدند: 

شمن تمام خدایان ما می گوید انجام دھید، یعنی قطع آن درخت؟ چرا شما تا دشمن ما و د

حال بھ او گوش دادید و موافق نابودی، تخریب و ویرانی محراب ھای معابد ما ھستید کھ 

پدران، شاھان و شھزادگان ما اعمار کرده بودند؟ تمام سرزمین ما تا ھنوز آنھا را عبادت 

ان این معابد و از درخت ھای مقدس دریافت کردند (بھ کردند و ھدایای خوبی از خدای

شمول) افزایش مردم و قدرت و پیروزی در نبرد ھا بھ مقابل دشمنان ما. و حال کھ شما 

چنین توجھ بزرگ بھ او دارید، شما بھ آن چیزی گوش می دھید کھ او می گوید و برایش 

ویران سازد؟ درحقیقت، آیا شما  اقتدار می دھید کھ معابد خدایان شما را نابود، تخریب و

آن چیزھای خوب و آن چھ خواستید دریافت نکردید، وقتی شما عبادت کردید و قربانی ھا 

و ھدیھ ھا برای درخت بنام اسپاندیات بزرگ دالور دادید؟ او بیماران را شفا داد، او فقیران 

جریان خشک  و محتاجان را غنی ساخت. افزود برآن از طریق قدرت او بود کھ ما در

سالی ھای سوزان و امواج داغ سوزنده باران آوردیم، بارانی کھ حرارت بزرگ را سرد 

ساخت، باعث شد کھ نباتات و گیاھان سبز شوند و میوه ھا برای تغذیھ شما پختھ شوند. و 

 ).٣٨٣ما غرش رعد و برق را از ابرھا و باران ھای سنگین فرو نشاندیم (جی 



	 180	

 

بھ سخنان دروغین (اسراییل) باور دارید و خدای را عبادت می کنید ] آیا شما حاال ١١٠[

کھ او برای شما موعظھ کرده است؟ شما نباید خدایان بومی خود را رھا و ترک کنید کھ 

اجداد شما پرستش کردند و بھ کسی تسلیم شوید کھ شما را بر زمین خواھد زد و زیر پایش 

عبادت کنید تا آنھا غضبناک نشوند و سرزمین خورد خواھد کرد. (خدایان بومی خود) را 

ما را با ضربھ ھای بزرگ و شریرانھ مجازات نکنند. چھ کسی جرات می کند تا بھ محل 

معابد بزرگ اسپاندیات و محراب ھای ساختھ شده نزدیک شود و یا بھ آن درخت ھای 

ست نیست شگوفان قشنگ (تماس کند) کھ نگھبان و ناجی این سرزمین است؟ آیا این در

کھ (حتی) افرادی کھ ناآگاھانھ برگ ھای افتاده یا چوب آن درخت را برای ھر مقصدی 

گرفتھ اند، با زخم ھای وحشتناک، دیوانگی و مرگ مجازات شدند و خانھ و نسب (چنین 

ستمگران) خراب شده است؟ و حال آیا او می تواند بھ آن نزدیک شود، تماس کند، قطع 

ا را نابود سازد؟ ما می دانیم کھ اگر او سرسختانھ اصرار کند و بھ کند و معابد خدایان م

 ).٣٨۴(جی » آنھا نزدیک شود، دچار بیماری ھای دردناک و حتی مرگ خواھد شد

 

سپس شھزاده ھون ھا بھ جادوگران، ساحران، طلسم گران، بازدیدکنندگان محراب ھا و 

و باور داریم کھ این مرد (حال) ما متقاعد شده ایم «درخت ھا پاسخ داد و چنین گفت: 

خدای را عبادت و خدمت می کند کھ او برای ما وعظ کرده است. ما او را از نابودی و 

تخریب معابد جلوگیری نمی کنیم، و نھ از ریشھ کنی و قطع درختان و سوزاندن آن در 

آتش. اگر شما می توانید او را از طریق محراب ھا، معابد و درخت ھای مقدس خود 

بترسانید و یا در آتش بیماری ھای وخیم خود غرق کنید یا باعث مرگ او شوید، ما بھ شما 

باور خواھیم کرد. افزود برآن ما بھ اعمار و عبادت معابد، محراب ھا و تصاویر تراشیده 

دوباره شروع خواھیم کرد. ما درخت ھا را احترام خواھیم کرد و برای آنھا قربانی ھا و 

اھیم کرد، ھمان گونھ کھ تا حال کرده ایم. اما اگر شما نتوانید مقاومت ھدایا پیشکش خو

د و درختان را قطع ریب کنکنید یا او را بترسانید و او محراب ھا و معابد را نابود و تخ

کند و بسوزاند و ھیچ بیمار نشود یا نمیرد، سپس بھ عین ترتیب، ما متقاعد خواھیم شد کھ 
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ده شده است و ما یگانھ خدای را عبادت خواھیم کرد کھ آسمان او برای ما توسط خدا فرستا

و زمین و خورشید و ماه و ستارگان را آفریده است. سپس من دست و پای شما را بستھ و 

(جی » تسلیم او خواھم کرد، طوری کھ او شما را با درخت ھا و معابد در آتش بسوزاند

٣٨۵.( 

 

تفاده از افسونگری افراطی نیرنگ آمیز بھ سپس جادوگران، ساحران و طلسم گران با اس

اجرای افسون خوانی، رمل دروغین و ھجا و سرایش غیرعادی شروع کردند. اما آنھا 

نتوانستند با ھنرھای دروغین و غلط بھ ھیچ چیزی دست یابند. چون چنین واقع شد کھ قبال 

یند و باعث رنج ھای بعضی اوقات آنھا می توانستند مردم را با دستھ ھای نامریی بستھ نما

شدید یا روح ھای مستقیم بھ مقابل آنھا شوند. سپس (کاھنان) بیانیھ ھای فریب آمیزی برای 

شما باید قربانی ھا و ھدایا بھ معابد و درخت ھا اھدا کنید. آنچھ «آنھا ایراد نمودند و گفتند: 

نجام ندادن این باالی شما رخ داد، مجازاتی است کھ از طرف خدایان بزرگ ما بھ خاطر ا

چیزھا نازل شده است. اما حاال اگر شما قربانی ھا و صدقات در پیش درخت ھا و معابد 

دلیل ترسی وارده (توسط بھ ». را انجام دھید، از رنج ھا و مصایب خود رھایی می یابید

(رنجوران) آنچھ را کردند کھ آنھا گفتھ بودند و اراده شیطان را اجرا کردند. کاھنان)، 

افزود برآن، گاھی (کاھنان) باعث می شوند کھ باران سنگینی ظاھر شود، ھم مریی و ھم 

نامریی و سپس با استفاده از شیوه ھای شیطانی خود بار دیگر زمین را خشک می کنند. 

آنھا با چنین شیوه ھا بھ سرزمین خود صدمھ می رسانند و آن را نابود می سازند، چون 

 و باعث می شوند کھ کند ذھنان نیز گمراه شوند.آنھا خود شان گمراه اند 

 

اما حال آنھا قادر بھ اثرگذاری ھیچ یک از این چیزھا نبودند و ھم نتوانستند کھ آن مرد 

خدا (اسقف اسراییل) را بترسانند یا شکست دھند، زیرا صلیب مقدس تمام قدرت آنھا را 

 مسدود کرد و مانع شد.
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وح) مقدس با شھزاده ھون ھا و بزرگان سخن گفت: ] سپس اسقف، قانون گزار (ر١١١[

من بھ ھیچ وجھ از سخنان بیھوده آنھا نترسیدم و وحشت نکردم. آنھای کھ قصد دارند «

مرا با افسونگری ھای شیطانی خود بترسانند، طوری کھ سایر افراد کندذھن را بدون 

بلند یا محراب ھای ھرگونھ امیدواری بھ زندگی حقیقی خدا ترساندند. من از درخت ھای 

گوناگون و قطار در پیش روی خود ھراسی ندارم. من بصورت آشکار و در حضور شما 

عمل می کنم، با اعتماد بدون ترس بھ لطف صلیب مقدس مسیح. من اندیشھ ھای اشتباه 

آمیز و درخت پرستی را از بین خواھم برد کھ شما در قلب ھای خود نگھ داشتھ اید. 

رابطھ بھ اشیا را (اصالح خواھم کرد) کھ در ذات خود چیزی نیستند و اشتباھات شما در 

ھیچ چیزی خوب یا بدی نمی توانند انجام دھند و نمی توانند در مقابل دشمنان خود مقاومت 

کنند. حال با چشمان خود نگاه کنید، چگونھ با دست ھای من این بت ھای گنگ افتیده و 

 ه شده و در جاده ھای سرزمین پایمال می شوند.فرو می ریزند، در دست ھای من سایید

 

سپس اسقف بھ کاھنان دستور داد کھ تبرھا را بگیرند و زانو بزنند و دعا کنند، با این سرود 

بگذار خدا برخیزد، بگذار دشمنانش پراگنده شوند؛ بگذار کسانی کھ از «خدا را بخوانند: 

) نشانھ/عالمھ صلیب را در باالی و سپس (اسقف»! او نفرت دارند، پیش از او بگریزند

ھمان درخت بلند تراشید کھ بنام اسپاندیات غم انگیز اھدا شده بود. سپس تمام کاھنان وارد 

(ساحھ) شده و درخت را بریدند. (اسقف اسراییل) فورا دستور داد کھ بھ شھر واراچان 

اد تا آن را در برده شود. او صنعتگران ماھر در شھر را احضار کرد و بھ آنھا دستور د

انواع مختلف تصاویر  یک صلیب قشنگ متوازن و زیبا با زیورآالت رنگ شده بسازند. او

او چسباند، آن را با عکس ھای رنگھ پوشاند، از باال تا پایین با چیزھای  را ساخت و بھ

مشابھ و قشنگ آراست. او ھمچنان صلیب ھای تابناک را بھ آن بستھ کرد، آنھا را بصورت 

در یک صف از یک سمت تا دیگری در امتداد جانب راست با میخ ھای قوی مزین  قشنگ

ساخت. (اسراییل) در قاعده (درخت سابق) یک دروازه کوچک مربع ساخت کھ بتواند از 

ھر دو سمت باز شود. در روی این (دروازه) یک زنبق حک کرد، در حالی کھ در داخل 

 دا قرار داشت.آن یک صلیب نقره ای حاوی یک توتھ صلیب خ
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(اسراییل) پس از ترتیب و تزیین (درخت) با زیورات مختلف و شگفت انگیز، آن را در 

محلی برای زیارت و نماز در دربار شاھی روبری شرق قرار داد. سپس او گفت: 

پروردگار خالق خود را در پیش روی این نماد عبادت کنید کھ برای ھمھ رستگاری می «

نھای کھ با عبادت آن درخت در اشتباه ذھن خود عادت کرده بودند، آورد. بھ این ترتیب آ

) و تصویر ٣٨٨می توانند ھنوز ھم این صلیب را در مطابقت با عرف و رسم خود (جی 

نامریی الھی عبادت کنند. چون شما گوشت و خون حیوانات قربانی خود را می خورید و 

، او صلیب خود را در محل درخت می نوشید کھ بھ دیوھای پیش روی درخت تقدیم کردید

ھای مقدس این سرزین برپا کرد. او خون خود را در عوض خون قربانی ھا برای 

رستگاری ھمھ ما داده است. من درک می کنم کھ آنچھ شما (قبال) انجام داده اید، از روی 

اکی خود نادانی بوده است. از این ببعد بھ پیشگاه لطف خدا بیایید، تمام گناھان بیماری ناپ

 ».را از بین ببرید و خود را مستحق لباس ھای نور درخشان و با ارزش سازید

 

] حال وقتی شھزاده پرھیزگار ھون ھا و بزرگان او این را شنیدند، با عشق و ترس ١١٢[

خدا مشتعل شدند. (شھزاده الپ ایلیتور) مشاھده کرد کھ ھیچ یک از شیطانان جادوگر کھ 

او را در رنج ھای  –ھای معابد باعث مجازات اسقف می شوند درخت  ادعا می کردند،

مشاھده نمی شوند. کامال برخالف،  –دردناک گرفتار می کند و بھ مرگ مبتال می سازد 

او درخشان تر از پیش گردید، و خوشحال و قوی تر در خدمت مسیح شد. بدین ترتیب، 

گوش دادند. سپس در مقام صادقانھ آنھا بیشتر در ایمان خود قوی شدند و بھ موعظھ ھای او 

)، جادو ٣٨٩خود، (شھزاده) دستور داد کھ دستھ ھای فریبکار و افسونگر ساحران (جی 

گران، طلسم کاران و روسای عمده کاھنان را دستگیر نمایند و دست و پای آنھا را بستھ 

ردم) ببینند کھ کنند. او دستور داد کھ برخی از آنھا در آتش چھار راھی انداختھ شوند تا (م

قدرت دروغین ساحران چھ معنا دارد و دیگران را در زندان انداخت تا سرزمین را از 

کیش ھای بیھوده مذھبی رھانیده و (مردم) را بھ آسانی در زیر یوغ خدمت بھ مسیح قرار 

دھد.  او دستور داد کھ تصاویر طالیی پگان کھ برخی از آنھا روی خود او چسبانده بودند، 
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ین برده شوند. (اسقف اسراییل) در حضور ھمھ با دست ھای خود آنھا را بھ شکل از ب

 صلیب خدا درآورد. او بھ این شیوه تقوای خود را بھ ھمھ نشان داد.

 

تمام این ترتیبات در جریان چھل روز روزه در اردوگاه ھای شاھی در سرزمین ھون ھا 

از طریق اسقف و الھام از روح القدس انجام (ھونستان) انجام شد. آنھا با اراده خداوند الرد 

گردید، و با لطف تحایف درخشان غیرقابل وصف مسیح پخش و نشر شد. حال بسیاری از 

دوست ھنوز در زنجیرھای دردناک بودند، -روسای کاھنان پگان و جادوگران عمده افسون

ه ایلیتور (جی وقتی اشعھ خورشید مانند ایستر مقدس طلوع کرد. با آنھم با رضایت شھزاد

) تمام شھروندان جمع شدند و او دستور داد کھ یک دیوان در محضر عام دایر گردد. ٣٩٠

ھر دو جانب در پیشگاه مجمع عمومی مناقشھ کنند. سپس اسقف با کتاب مقدس در دست 

شروع بھ موعظھ کرد. او بھ شدت آنھا را رد کرد و آنھا را شرمسار ساخت. این کاھنان 

مذھب دروغین توسط صلیب الرد سیاه روی شد کھ اسقف ھمیشھ در دست  رنجور از این

خود داشت. آنھا مایوس و نومید شدند و حتی خود را متھم دانستند. آنھا بھ گناه خود اعتراف 

کردند و بھ ایمان حقیقی روی آوردند. آنھا تاس (نرد) ھای ویرانگر خود در باره غیب 

کھ او آنھا را سوزاند. سپس آنھا مستحق تولد دوباره  گویی و فال بینی را بھ اسقف دادند

 از طریق الفبای مقدس (غسل تعمید) شدند.

 

با دیدن این، شھزاده ھون ھا یکجا با تمام جمعیت بیشتر در عشق ایمان مسیح مستحکم 

. انی و نفرت انگیز بیگانھ دور شدشدند. (در ھمان زمان او بیشتر) از عبادت بیھوده شیط

درحقیقت، شھزاده و بزرگان در روز تقدیر از تصویر جدید تزیین شده صلیب قربانی ھای 

پیشکش کردند کھ اسقف در دربار شاھی برپا کرده بود. حال وقتی کاھنان خواستند تا 

بھ وعده عشق «مبارکباد در مقابل ھدایا برای صلیب را بسرایند، اسقف بھ شھزاده گفت: 

). امروز بھ الرد بازگردید تا خود را با او آشتی دھید تا پس ٣٩١ خود بھ خدا ببینید (جی

از این بی ایمانی در میان شما وجود نداشتھ باشد و مانع شما نشود. افزود برآن روح القدس 

شما کاھنان پگان را بھ این شیوه آزمایش می کند طوری کھ شما ھم کامل شوید، مانند پدر 
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چوپیاک (بنام) -ھ این موافقھ کنید: بگذارید گورھای رعدآسمانی خود کھ کامل است. حال ب

چوپایک) در این روز بزرگ توسط کاھنان عمده -دارکوناند (یا گورھای سلطنتی رعد

سوختانده شوند کھ ایمان را اعتراف کنند. بگذار آنھا را نفرین کنند و آنھا را با نفرین 

 ».خورندبسوزانند. سپس بگذارید کھ آنھا تعمید شوند و غذا ب

 

وقتی شھزاده پرھیزگار ھون ھا این را شنید، بھ سرعت بھ او اجازه داد تا معابد را تخریب 

کنند. سپس اسقف و شھزاده یک مرد ماھر در ھنرھا بنام موسیز و سایر کاھنان را فرستاد 

تا معابد را تخریب و بسوزانند، با ھمکاری رتب کاھنان عمده پگان. و آنھا یکجا معابد 

ر قھرمانان خود را سوزاندند. خود اسقف در روی محل بلند بت ھا باال شد. وقتی او منفو

در اینجا زانو زد و نشان صلیب را ساخت، باد شدید می وزید، آتش را در باالی معابد بلند 

و چوپایک منفور با پوست ھا و قربانی ھا، بیشتر شعلھ ور ساخت. سپس آنھا با خوشحالی 

د و در نور غسل تعمید ملبس شدند. و در آن روز شھزاده و بزرگان زیاد بھ شھر برگشتن

 مجمع مجمع ھا و عید عید ھا برگزار کردند.

 

]١١٣[ 

 با الرد ھایبحث برگزار شده توسط شھزاده بزرگ ھون ھا ایلیتور  –فصل چھل و دوم 
 آنجانھا و ایجاد یک پدرساالر در خود در مورد باقی ماندن اسقف اسراییل در میان آ

 

شھزاده بزرگ ھون ھا وارد یک بحث خوب با تمام بزرگان و الرد ھای قلمرو خود شد. 

 او گفت:

 

ما قبال در تاریکی جھالت و مبھم بودن روح غرق بودیم و نمی توانستیم نور «

نیم. حال خداوند ما عیسی مسیح در شیرینی خود یصداقت و راستی تمام جھان را بب

تاد تا ما را بھ زندگی ھدایت کند. او با ھر دو گفتار و برای ما این اسقف را فرس

کردار بدکیشی ما را تنبیھ کرد و مجازات داد و ما را رھنمایی کرد تا خدای خالق 
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تمام چیزھا و قدرت متعال او را بشناسیم. ذھن من کامال و صادقانھ باور دارد و 

ا ایمان بیاوریم، شاھد (این قدرت) است. ما بھ این باور رسیدیم کھ بھ یک خد

آفریدگار آسمان و زمین. بگذارید تمام سرزمین ھای پذیرنده ایمان و سلطنت بزرگ 

). آنھا می گویند زمانی در آنجا شاه کنستانتین ٣٩٣رومیان نمونھ ما باشد (جی 

وجود داشت کھ قسطنطنیھ را بنا کرد، او اولین مسیحی آن سلطنت بود و او چنان 

ھ خدا ناظر او بود. (آنھا می گویند) کھ او با این ایمان تمام مرد مومن بود کھ فرشت

دشمنان خود را در پیروزی بزرگ نابود ساخت. اگر کسی از طریق ایمان بھ 

عیسویت چنان درخشان و پیروزمند باشد، چرا ما در ایمان بھ خدای زنده مردد 

جاست. بگذارید  باشیم؟ ببینید، این مرد، اسقف اسراییل، آموزگار دستورات خدا این

نزد او برویم و از او التماس کنیم تا در سرزمین ما اقامت کند و ما را روشن 

 ».سازد

 

چون آنھا در این مورد متحد بودند، شھزاده، شھزاده ارشد خاصی بنام اوچی را نزد اسقف 

ا از اسراییل فرستاد، کھ دارای رتبھ تارزان و ناظر چاکاسار بود. آنھا نزد او آمدند و او ر

این تصمیم کنفرانس آگاه ساختند، یعنی شھزاده بزرگ ھون ھا و تمام بزرگان گفتند کھ: 

پدر، از طریق شماست کھ ما بھ شناخت خدا، آفریدگار خود پی بردیم و ما ھمیشھ بھ «

تثلیث مقدس ایمان داریم و عبادت می کنیم. ما از شما بزرگوار التماس می کنیم تا موافق 

ما و ورداپیت ما باشید تا یک پدرساالر در شھر ما واراچان ایجاد کنیم. من باشید کھ ناظر 

ایلیتور بھ نام خدا وارد توافق با شما می شوم کھ از مملکت ھون ھا تمام کیش ھای پگان 

) را کامال محو کنم و آن ساحران افسونگر را در آتش بسوزانم کھ ایمان نمی ٣٩۴(جی 

یر می گذرانم کھ در سرزمین من بھ دنبال پگان ھا می آورند. من کسانی را از دم شمش

روند یا مخفیانھ برای بت ھا قربانی می کنند. باشد کھ تقوا شگوفان شود و ھدایای غیرقابل 

 ».وصف مسیح اعالم شود

 



	 187	

من صالحیت انجام چنین کاری را بدون (اجازه) پدرساالر بزرگ «اسقف چنین پاسخ داد: 

ندارم. در این مورد صالحیت با او است. افزود برآن، من ھم مبارک  ایغیازراغوان ھا، 

اکنون یک اسقف نشین تنظیم شده ای خوبی دارم. چگونھ من گلھ ای خود را رھا کنم، در 

حالی کھ ھمین خدا آن را بھ من داد تا چوپانی کنم. اما باشد کھ مسیح الرد در انسانیت خود 

و مبارک سازد و خدا بھ خاطر ایمان شما  مواظبت شما را بر دوش گیرد، شما را مرفھ

پیام رسان دو، سھ بار آمد ». یک چوپان برای تان بدھد تا با انجیل مسیح ناظر شما باشد

حال بھ لطف خدواند برایم مرخصی دھید «و ھمیشھ ھمان چیز را گفت. اسقف پاسخ داد: 

و کاتوگیکوس مبارک تا بھ سرزمین خود نزد پسر پرھیزگارم وراز ترات، شھزاده اغوانیا 

برگردم. در صورت رضایت خدا و آنھا، خداوند آن را اجرا خواھد کرد. افتخاری کھ شما 

بھ من قول دادید (با ماندن در اینجا فعال) برای من ھیچ معنا ندارد. اگر من از شکنجھ 

شدن توسط شما با مرگ دردناکی مواجھ شوم، آن را برای خود یک افتخار و شکوه می 

). حال شما تمام سرزمین اغوانیا را از تصمیم ٣٩۵و از خدا خوشحال می شوم (جی دانم 

را. چون از زمان ایگیشای مقدس تا  ایغیازرخویش در نوشتار آگاه سازید و ھم پدرساالر 

حال، (کاتوگیکوس) بھ تنھایی رسالت دیدار شمال شرق از طریق اورشلیم را اعطا کرده 

و توسط سینت جیمز برادر الرد تقدیر شد. شما در حاشیھ است، جایی کھ خدا ساکن بود 

آن اسقف نشین قرار دارید. چگونھ من می توانم با درخواست شما موافقھ کنم وقتی من 

رضایت تمام پدران و برادران و اسقف ھای دوستم را ندارم؟ پرسشی (کھ شما حاال بلند 

را از اسقف شنیدند، دستور  وقتی آنھا تمام این». کردید) نو است و مشورت مھم است

 دادند و او را با افتخار بھ سرزمین خود فرستادند. 

 

]١١۴[ 

یکوس از ھون ھا ھمراه با دو اسقف میتس کاتوگ ،بازگشت اسراییل –فصل چھل و سوم 
 کھ او رھبر آنھا شود درخواست این رییس (ھون) و
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خورسوناتس و چاتن خزر ایلیتور شھزاده بزرگ ھون ھا از روسای سرزمین خود چیتگین 

را انتخاب کرد تا اسراییل مبارک را بھ حیث نمایندگان حسن نیت ھمراھی کنند و درخواست 

 رھبر آنھا (توظیف گردد). نقل نامھ آنھا چنین است: نمایند کھ او بھ عنوان

 

) ٣٩۶ما اسقف اسراییل، مرد خدا را دیدیم و پذیرایی کردیم کھ توسط شما (جی «

، پدرساالر بزرگ اغوانیا و ایغیازره بود و از طریق او بھ شما، الرد فرستاده شد

برادر محبوب ما وراز ترات، شھزاده ولیعھد اغوانیا سالم می گوییم. شما از ما 

صلح فزیکی مطالبھ کردید و ما دیدیم کھ او با سالم معنوی خود مانند تصویر خدا 

انگیز متعال توانستیم کھ خالق آمد. ما از طریق رفتار مقدسانھ و معجزات شگفت 

خود را بشناسیم و صلح معنوی را بدست آوردیم. حال از شما می خواھیم تا این 

کھ از طریق او بسیاری از ما رستگاری  –اسراییل اسقف را برای ما ببخشید 

طوری کھ دوستی شکست ناپذیر  تا ناظر و رھبر ما باشد، –جاودانی پیدا کردیم 

 ».در بین ما برقرار شود. در پناه پروردگار باشید

 

 ھمان نیتنیان، با ھ سرزمین ارمنامھ شھزاده ھون ھا ب –فصل چھل و چھارم 
 

، اسقف اعظم ارمنیای بزرگ و بھ شھزاده گریگور ارزشمند، ژنرال ساھاکبھ «

 ارمنیان: سالم.

 

پدران ما از آغاز زمان خواب بودند، با جھالت، تاریکی و غبار عقب مانده بودند. 

). ٣٩٧اما رستگاری بھ جھان آمد. خدای متعال بھ عنوان مسیح بر زمین آمد (جی 

ما (شمالی ھا) این را با گوش ھای خود شنیدیم، اما فقط خیلی کم. این در جریان 

چون شما  –ان ھا بود کھ نزدیک ما بود تھاجمات ما در سرزمین شما و مسکن اغو

کھ یک روح با فضیلت، خود را در قلب  –و تمام جھان دارای یک باور ھستید 

ھای ما کاشت. بدین ترتیب سخن مسیح خدای ما برآورده شد و در شمالی ترین 
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نقطھ جھان انجیل او موعظھ شد. ما تمام محتوای آن را از یک مرد عالی، اسراییل 

 کاغمانک آموختیم. اسقف میتس 

 

تا حال شما از کسانی کھ پیش شما آمده اند، شاید در مورد معجزاتی شنیده باشید کھ 

در میان ما رخ داد. درخواست ما را بپذیرید و با مھربانی ھمان مرد را بھ عنوان 

 ایغیازرناظر ما بفرستید. ما ھمچنان او را از پدرساالر مبارک اغوان ھا، 

می دانیم دوست شما و ھم مذھب شماست. ما از ھر دوی شما  درخواست کردیم کھ

التماس می کنیم تا درخواست معنوی ما را بپذیرید، طوری کھ از طریق او در میان 

ما و اشتراک باور، از تھاجمات سربازان مردم بربر بر سرزمین شما جلوگیری 

 ».شود. بدرود

 

رایی قرار گرفتند، آنھا را در مورد تمام وقتی آنھا بھ اغوانیا و ارمنیا آمدند و مورد پذی

آنچھ در سرزمین ھون ھا توسط اسراییل رخ داد، آگاه ساختند. آنھا نامھ ھای شھزاده 

مبارک و گریگور، شھزاده ارمنیا تحویل دادند. آنھا با  ساھاکبزرگ ھون ھا را بھ 

چگونگی  و گریگور و) تمام سرزمین پذیرایی شدند. این بود ساھاکخوشحالی توسط (

 ) پاسخ آنھا:٣٩٨(جی 

 

]١١۵[ 

 پاسخ بھ نامھ ھون ھا –فصل چھل و پنجم 
 

، کاتوگیکوس ارمنیان و تمام روحانیت، از گریگور، شھزاده ارمنیان و ساھاکاز 

 تمام جماعت عوام،

 

درود خداوند. این با خوشحالی خالص است کھ ما بھ خاطر ھدیھ غیرقابل وصف 

مسیح تشکر می کنیم کھ رستگاری زندگی بخش خدا بھ عنوان ھدیھ ای بھ شما داده 
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شد. (تمام آنچھ در آن جا بھ وقوع پیوست) مربوط ما بود. ما در نامھ ای دیدیم کھ 

ما از آن دانستیم کھ خیر آفریدگار باعث  شما بندگان جدید ویژه خدا برای ما نوشتید.

تابش نور دانش خدا مانند تمام سرزمین ھا در سرزمین شما شده است. ما خدا را 

بیشتر شکر کردیم کھ انسانیت را دوست دارد، چون شما را در اشکال بیھوده عبادت 

دت نیاکان تان رھا نکرد. درعوض، او نام مقدس خود را بھ شما شناساند و شما عبا

 کنندگان راستین خدا، آفریدگار خود شدید. 

 

و حال ما آموختیم کھ نام او تا انتھای زمین پخش شده است. ما از نامھ شما و از 

نماینده شما دانستیم کھ شما چگونھ و با صمیمت توسط اسراییل اسقف ارجمند ایمان 

یکی دور از ھم آوردید. برای ما معلوم شد با آنکھ ما و سرزمین ھای ما از نگاه فز

قرار دارند، با عشق در قلب ھای ما انگار کھ شما در کنار ما ھستید. در رابطھ بھ 

درخواست شما برای اسقف اسراییل، نظر شما مبنی بر اینکھ گلھ بدون چوپان 

). در نتیجھ، برای ما مشکل و ٣٩٩فوق العاده مھم است (جی  غیرممکن است،

پذیریم. اما چنین واقع شد کھ او توسط نماینده دردناک است کھ درخواست شما را ن

ما نھ، بلکھ توسط خانواده اغوانان تعیین شده است. آرزو و تمایل ما این است کھ 

او ھمیشھ در میان شما بماند، اما دستور این موضوع (نھ از جانب ما، بلکھ) از 

میم بگیرد. پدرساالر اغوانیھ است. او باید تص ایغیازرصالحیت دوست پدرساالر ما 

خدای زنده را تایید می کنیم کھ برای مردم زندگی داد و باعث شد کھ آنھا بمیرند و 

دوباره زنده شوند. باشد کھ ھمین لطف روح القدس، شما را در ترس از خداوند و 

نگھداری دستورات او تقویت کند. ما با پیروی از آرزوھای قلب خود ھرگز یاد 

 راموش نمی کنیم. سالمت باشید.شما را در کلیسا ھای خویش ف

 

و  ایغیازروقتی چیتگین خورسان و چاتن خزر از اغوانیا برگشتند و در پیش کاتوگیکوس 

شھزاده وراز ترات در پایتخت پارتاو ایستاده شدند، آنھا اجازه داشتن اسقف (برای رھبری 

رھبر آنھا بدھند.  خود را) درخواست کردند. اما آنھا نمی خواستند کھ اسراییل را بھ عنوان
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او گلھ را کھ توسط خدا بر او اعتماد کرده است، نباید بھ خاطر بودن با شما «آنھا گفتند: 

) ھر ۴٠٠ترک کند، اما ما دستور می دھیم کھ بیاید و برود (در میان دو مملکت) (جی 

 اندازه کھ می تواند، تا شما را در ایمان مسیح تصدیق کند و دوستی غیرقابل شکست را

نگھداری نماید کھ ما با یکدیگر داریم. حال ما متحدان ھستیم. بگذارید او یک میانجی میان 

شما و ما باشد تا ھرگونھ دشمنی را (کھ اگر بوجود آید) برطرف نماید و دوستی و صلح 

 ».را کشت کند

 

وقتی شھزادگان تمام این را شنیدند، آنھا از این تصمیم نگران و مضطرب شدند. اما 

بگذارید او در سفر رفت و برگشت تاخیر نکند تا بنیاد «واستھ موافقت کردند و گفتند: ناخ

ایمانی کھ او ایجاد کرده است، نابود نشود و ما یتیم نشویم. زیرا ما ھر ورداپیت دیگری 

 را نمی پذیریم و بھ کس دیگری تسلیم نمی شویم. 

 

ب را شگوفان ساخت. او با و اسقف ارجمند در مطابقت با مشرب نرم خود ھر دو جان

کمال میل سفر بھ ھون ھا را بھ عھده گرفت، تا گلھ ای گرویده جدید بھ مسیح را پرستاری 

کند و بھ سوگند و شرایط معاھده قویا پابند باشد. آنھا با اقناع بھ سخنان اسقف بخشنده 

 رین تثلیثسرشار از خوشحالی شدند و در آرامش بھ خانھ برگشتند، با تجلیل از مبارک ت

 ).۴٠١(جی 

 

]١١۶[ 

) کھ ۴١٧جی  – ۴٠١را حذف کردیم (جی  ۴٩ - ۴۶ما فصل ھای  –فصل چھل و ششم 
 یل عقیدتی سروکار دارد.با مسا

 

]١١٧[ 

در مورد زاھد یوسف کھ در ارتساخ زیست، بھ اورشلیم رفت و برگشت  –فصل پنجاھم 
 را آورد سینت ھای بقایاو با خود 
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ھراکلیوس و نابودی سلطنت پارسیان زیر یزدگرد، وقتی ایزر در زمان سلطنت 

کاتوگیکوس ارمنیا و موشیغ سپاراپیت بود، وقتی گریگور الرد سیونیک بود، ماتوساغا 

اسقف و وراز گریگور الرد گاردمن اقتدار در اغوانیا داشت، من یوسف راھب، انزوا در 

کالت وحشتناک آن دوران سوختانده بروت در ناحیھ گیغام را ترک کردم. این بھ دلیل مش

شده بود، چون مردان بی قانون خشمگین شدند و کلیسای موجود را ویران کردند، از 

مظلومان باج خواستند و زمین ھا را در مسیر تخریبی خویش بھ ویرانھ تبدیل کردند. نژاد 

ردند. و بھ ویژه خونخوار تاچیک ھا بھ قدرتمند شدن و بھ راه انداختن جنگ ھا شروع ک

آنھا تمام سرزمین را بھ زمینی تبدیل کردند کھ در زیر لگد پایمال شود. من خود را با فرار 

از چنین رنج و محنت بھ ناحیھ ارتساخ در روستای وایزیرک بھ نزد مھر اسقف بزرگ 

نجات دادم. او من بی ارزش را پذیرفت، از روستاییان برای این محل پرسید و این کلیسا 

سال در آن اقامت کردم. سپس خدا او را  ١٢)، جایی کھ من برای ۴١٧جی را ساخت (

 نزد پدرانش برد.

 

سال در قدرت بود. من او را بھ عنوان ارباب  ١١اندریاس بر تخت خود نشست و برای 

ی سینت ھا بقایاخود پذیرفتم و او مرا بصورت کامل در مقام من تایید کرد. با آنکھ ھیچ 

زیک دتار از تانواقع شد کھ زاھد خاصی بنام مخی اشت. حال چنیندر این مکان وجود ند

می خواست از شھر مقدس اورشلیم دیدن کند، با دو ھمراه خود بھ آنجا سفر کرد و در 

پیشگاه مقدس ترین ھا عبادت کرد. او پس از این کھ یک سال در آنجا اقامت کرد، مسیح 

نت جورج را از طریق یک شھروند پرھیزگار یی سینت ستیفن و سبقایابرای او بخشی از 

بیزانس اعطا کرد کھ برای خویشاوندان خود حفظ کرده بود. وقتی آنھا فوت کردند، او 

آنھا را بھ سرزمین خود مان ببرید و در یک «تار داد و گفت: را بھ مخی سینت ھای بقایا

خاطر ترس از تار) گنج را بھ سرعت پذیرفت و بھ (مخی». کان با ارزش قرار دھیدم

دشمنان از طریق قلمرو بیزانس سفر کرد. او بھ کوه تاوروس بھ شھادتگاه سینت اندرو 

رسید کھ در آنجا ھمراه با بسیاری از ھمراھانش توسط شاه سیلیوکوس شھید شده بود. او 
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ی اندرو بقایادر آنجا درخواست بزرگی کرد و از توماس نگھبان التماس نمود تا بخشی از 

 بدھد. (توماس) در اثر استدعا ھای او متقاعد شد و درخواست او را پذیرفت.  را برایش

 

). ۴١٨تار با بدست آوردن این گنجینھ ای با ارزش بھ منطقھ ارتساخ آمد (جی ] مخی١١٨[

در این جا بود کھ من، یوسپ با شنیدن این خبر رفتم تا او را مالقات کنم تا مطابق بھ 

تار ن از مخیرا در آرامگاه قرار دھم. روز بعد م سینت ھا شرایط مناسب (بھ کرامت) آن

ن خواھد شد کھ آنھا در جای ساک«را بھ کجا می برد و او پاسخ داد:  سینت ھاپرسیدم، او 

من درک می کنم کھ «بھ او گفتم:  سینت ھاسرشار از عشق خود بھ  من». خدا بخواھد

تار متیقین ھستم کھ ما می توانیم آنھا یا ندارم، اما یکجا با تو، مخارزش نگھبانی آن ھا ر

تار) این (پیشنھاد) را پذیرفت (مخی». ی خود مان محافظت کنیمرا در تمام روزھای زندگ

نجار بھ کمک پسرش یوھان ») کوچک«را در شھادتگاھی قرار داد کھ پوکریک( بقایاو 

 دبود برگزار کردیم.و بخدانر آھنگر ساختند. ما در مطابقت با قواعد برای سھ سال مراسم یا

 

پس از این، آرزوی در قلب من پیدا شد تا ھمانطور کھ منجی گواھی می دھد، بخشی از 

ی سینت جان را بدست آورم کھ در میان کسانی کھ از زنان زاده شدند، بزرگ بود. بقایا

ی جان بقایامن با شاگردانم کریستوساتور، گریگور و سارگیس بھ جستجوی (بخشی از) 

رفتیم. این امر بھ دستور اندریاس کاھن صورت گرفت، ») پیشرو«(کاراپیت،  باپتیست

بانی) من، راھبان یوھان کسی کھ برای ما تدارکات نیز تامین کرد، با رضایت خانواده (رھ

تار. من حرکت کردم و بھ شھر مقدس اورشلیم رسیدم. من پس از عبادت در آنجا با و مخی

نھا توسط ھواخواھان آنھا در پابندی بھ شورای ویرانگر اندوه بزرگ برگشتم، زیرا ھمھ آ

جھان (از کالسیدون) لکھ دار شده بود. من بدون ادای احترام بھ ھیچ یک از آنھا بھ روستای 

) رسیدم. حال من از کودکی می دانستم کھ یک ۴١٩پوھاواناک در ناحیھ گیالرکونی (جی 

التماس ھای زیاد از گریگوریک، نگھبان ی جان در آنجا قرار دارد. من با بقایابخشی از 

(بخشی از آنھا را) خواستم. من بھ لطف خداوند او را متقاعد ساختم و  سینت ھای) بقایا(

ی جان) باپتیست مبارک، توماس رسول و بقایااو یک صندوق را باز کرد کھ ما در آن (
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ن) ارتدوکس (آن زمان) ستیفن نخستین شھید مبارک را یافتیم. اجداد ما آنھا را از (روحانیو

یوسپ آنھا را بھ ھمان شھادتگاه آوردم.  ،شھر مقدس اورشلیم بھ اینجا آورده بودند. من

(راھبان) سرشار از بزرگ ترین شادی برای مالقات من آمدند. بدین ترتیب ما آنھا را در 

ورشلیم این مکان قرار دادیم و مراسم یادبود برای آنھا در مطابقت بھ آموزه ھای سیریل ا

 برگزار کردیم، کسی کھ خوانش ھای را برای جالل مسیح خدای ما تجویز کرده است.

 

ی بقایای واقع در ناحیھ گیغام فوق العاده خوشحال شدند. تمام (سینت ھاپس از این، تمام 

) بھ ھمان کلسیا آورده شد. ھر (صندوق) با نام (مناسب) بھ صورت نوشتاری سینت ھاسایر 

 خداوند از طریق شفاعت آنھا ممکن است این سرزمین را مورد لطف قرار دھد.نشانھ شد. 

 

]١١٩[ 

دریافت تعداد و نوع کلیسا ھای ساختھ شده در اورشلیم مقدس.  –فصل پنجاه و یکم 
 حقیقت

 

فاصلھ گور سنگ خالی منجی زندگی بخش ما مسیح از مرکز گنبد مقبره مقدس یک و نیم 

مکعب/ذرع  ١٠٠ستون ھای در باالی کلیسا گنبدی بھ ارتفاع  ) است. باالی۴٢٠فاتوم (جی 

قرار دارد. دوازه ستون در ھر دو جانب در منزل  ١٠٠سانتی متر) و عرض  ۵٢یل  ۴۴(

ستون در منزل فوقانی وجود دارد. نیزه، اسفنج و پیالھ مسیح کھ روکش طال  ١٢زیر و 

کشف صلیب است. این بنام  دارد، در منزل فوقانی قرار دارد. کلیسای اصلی کلیسای

ستون بھ  ۶۵ذرع از کلیسای رستاخیز فاصلھ دارد. این  ٢٠نمازگاه (شھدا) یاد شده و 

امتداد درازی در باال و پایین دارد. کلیسای مبارک گولگوتا ده قدم از کلیسای رستگاری 

جاییکھ باالی آن قرار دارد،  ی شود. یک محراب در باالی سنگبوده و بنام قبر آدم یاد م

عرض دارد، ایوان ھا متشکل از  ٧٠ذرع طول و  ١٠٠مسیح بھ صلیب کشیده شد. این 

ستون است. فاقد منزل فوقانی بوده و فقط یک سقف (اتاق زیر شیروانی) ساختھ شده  ٨٠

تاج خارھای آویزان است کھ آنھا بر سر بخشنده زندگی  داربست چوبی دارد و در اینجااز 
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ست کلیسا منزل فوقانی نشانھ دینی و یک گنبد چوبی وجود دارد گذاشتھ شد. بھ سمت را

کھ روی آن آخرین شام منجی نقاشی شده و در آن یک محراب وجود دارد. مردم در منزل 

 فوقانی کلیسای سیون جشن می گیرند و در آنجا یک منزل فوقانی (؟) قرار دارد. 

 

کلیسای سیون مقدس قرار دارد.  خانھ پیالت کھ بنام گاباتا یاد می شود، در سمت راست

سنگی کھ منجی ما روی آن در پیش پیالت ایستاده می شد، نقش پا ھای او (بر روی سنگ) 

) تا امروز قابل مشاھده است. در زیر آن حوضی است کھ او پای شاگردانش ۴٢١(جی 

را می شست. در سمت چپ کلیسای سیون زندان قرار دارد کھ مسیح زندانی بود؛ و مردم 

جایی کھ یھودان  –بر روی محراب آنجا پیشکش ھا می گذارند. در مکان خارج شھر 

گنبدی باالی چھار ستون قرار  –تابوت باکره مبارک را غصب کردند تا مانع دفن او شوند 

دارد و ستون ھا از مرمر ساختھ شده و با صلیب برنجی تزیین شده است. از باال تا پایین 

بره مقدس باکره وجود دارد کھ در وادی گیتزیمان قرار دارد. ستون پلھ سنگی تا مق ٢۵٠

 پلھ وجود دارد. ٨٠٠از آنجا تا کوه زیتون، جاییکھ مسیح برخاست، 

 

 ١٠٠در محل معراج ساختمان قشنگی با یک گنبد بھ شکل کلیسای رستاخیز وجود دارد، 

ا قابل دید ذرع عرض. رود اردن و کوه حور و نواحی بسیاری از آنج ١٠٠ذرع طول و 

ذرع  ٢٠٠فرسنگ در غرب کلیسای رستاخیز قرار دارد. کلیسا  ٢٢٠است. بیت الحم 

ستون مرمری و طاق ھای سنگی. در درون این  ٩٠عرض دارد، با داشتن  ١٠٠طول و 

(کلیسا) غار دوتایی وجود دارد کھ ابراھام بھ عنوان مقبره خریداری کرده بود. در زیر 

آخور وجود دارد، جاییکھ در آن یک محراب است کھ مردم پناگاه/حرم، غار مقدس و 

ی کودکان بقایاجشن می گیرند. در سمت راست کلیسا یک مزار وجود دارد، جایی کھ 

) ۴٢٢کشتھ شده توسط ھیرود نگھداری می شود. در شرق آن در سواحل اردن (جی 

یسا قرار دارد فورلنگ (یک ھشتم میل) از بیت الحم یک برنده/تراس است و در آن دو کل

کھ مردم جشن می گیرند. ھفت فرسنگ از اورشلیم بھ سمت شرق در محلی کھ منجی 

ذرع و  ٨٠تعمید شد، یک کلیسا بھ شکل صلیب با سقف ھای برجستھ ساختھ شده بھ طول 
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با سھ محراب است کھ مردم روی آن جشن می گیرند. کوه زیتون در شرق  ٨٠عرض 

 اورشلیم قرار دارد.

 

]١٢٠[ 

صومعھ ھای ساختھ شده بنام اغوان ھا در اورشلیم مطابق (نامھ)   -فصل پنجاه و دوم 
 مند بھ وھرام مامیکونیاناناستاسیوس ارج

 

پنداوانک (صومعھ) کھ در سمت شرق کوه زیتون قرار دارد، ابتدا توسط یک راھبی بنام 

وانیایی بنام پانون از اغوانیا ساختھ شده است. این در حال حاضر توسط یک راھب اغ

 پتروس برگزار می شود. 

 

صومعھ مروو متشکل از چھل شھید در جوار ھمان ساحھ اکنون توسط عرب ھا نگھداری 

 می شود. 

 

در نزدیکی برج داود؛ نیم آن توسط زنی بنام مریم از » مادر مقدس خدا«صومعھ پارتاو 

 شامکور و نیم دیگر توسط عرب ھا برگزار می شود.

 

صومعھ کاغانکایتوک در ھمان ساحھ است؛ اکنون نیم آن توسط یک مسیحی بنام 

تیودوروس، یک عرب، شماس ابراھام برگزار می شود. (تیودوروس پسر) ابوغکامی از 

(شھر) زریشتات در اغیوویت بود ( و نیم آن) توسط عرب ھای غیرعادل و شریر نگھداری 

 می شود. 

 

ر جنوب سینت ستیفن قرار دارد، حال کامال توسط عرب کھ د» مادر خدا«صومعھ ارتساخ 

 ).۴٢٣ھا نگھداری می شود (جی 
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، نیم آن توسط یک زن بنام گریگوری و نیم دیگر »سینت گریگوری«صومعھ اماراس ، 

 توسط عرب ھا نگھداری می شود.

 

 نام ھای سایر صومعھ ھای اغوانیان با اجبار توسط عرب ھا گرفتھ شده و نامعلوم است.

صومعھ دیگر (اغوانی) با صومعھ ھای اراویانک در وسط بازاری وجود دارد کھ حال 

توسط عرب ھا نگھداری می شود. بھ دلیل حسادت پدرساالر اورشلیم، تقدیس ارمنیان و 

اغوانیان توسط صومعھ ھا ممنوع بود، چون در آنجا بیش از صد نفر آنھا وجود دارد. 

 ٧٠تینیان ھفت تالینت/استعداد (کندینار) داد کھ معادل شھزادگان ارمنی بھ امپراتور جوس

ھزار دیھیکان است و بدین ترتیب صومعھ ھا را از استبداد پدرساالرھا کشیدند. پس از آن 

 ).۴٢۴باوجود عدم مراقبت ما، تمام آنھا بھ ویرانی افتادند (جی 

 

 

 

 

 

 کتاب دوم پایان
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 کتاب سوم
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 ماعیل از مملکت جنوب بھ مقصد حاکمیتا) توسط مردم اش(باالی م حملھ –فصل اول 

 *بر تمام جھان؛ آغاز محمد پیامبر دروغین

 

بگذارید در اینجا آنچھ از آموزگاران الھام بخش خود آموختیم، در باره آنچھ اتفاق افتاد، 

و باید در برابر ھمھ دست ا«روایت کنیم، با درنظرداشت سخنان نبوی در باره اشماعیل: 

 ).٢٠. ١٧(جین. » او یک ملت بزرگ خواھد شد«) و ١٢. ١۶(جین. » باشد

 

در زمان از بین رفتن پادشاھی پارس ساسانی، مردی بھ نام محمد ظھور کرد، یکی از 

پیامبران دروغین کھ منجی در باره اش برای ما آموختھ بود. او روحیھ شیطانی داشت، 

د کھ در بیابان زندگی می کرد. روزی شیطان با استفاده از یک یک کمان دار درنده بو

زاھد دروغین آریایی بھ نام بھیرا برد. سپس شیطان ی او را بھ مالقات با یک االغ وحش

پسرم گناه «ناپدید شد. تعظیم محترمانھ محمد بسوی (بھیرا) بود. اما آن مرد فریاد زد: 

اگر تو آدم ھستی، چرا در غار «برایش گفت: محمد ». نکن، زیرا من آدمی مثل تو ھستم

 ؟»زندگی می کنی

 

سپس (بھیرا) (محمد) را فرا خواند و بھ آموزش او از متن/عھد کھن و جدید مطابق بھ 

تفسیر آریوس شروع کرد کھ پسر خدا را موجود آفریده می دانست. (بھیرا) بھ او دستور 

) ھای بربر تاچیکموختھ است، بھ عرب (داد تا آنچھ را او از آموزگار نفرت انگیز خود آ

برساند. او ھمچنان درخواست کرد کھ ھیچ کس نباید از محل زندگی او بداند. آن مردم 

 خواه را با چنین سخنان شیوا شگفت زده ساخت و از محمد پرسیدند: -نادان، پگان و زیاده

------------------------------------------------------------------------------------ 

او  زندگانی درمخالفان مذھبی پیامبر (ص)  آمده است، روایات در این بخشآنچھ  ،شد کھ در پیشگفتار ذکر طوری *

بنا ن ماما . د)ناھانت پنداشتھ شو توھین یانباید  (لذا بازتاب یافتھ اند(بھ شمول قرآن) در تمام منابع صدر اسالم  کھ بوده

 (لعل زاد). وجود دارد، برگردان کنم متن کھ درای گونھ ، آن را بھ مناگزیر بود» امانترعایت «بر اصل 
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؟ محمد افراد جاھل خود را فریب کارانھ پاسخ داد: »تو چنین چیزھا را از کجا می دانی«

یک فرشتھ (این چیزھا را) بھ من گفت، ھمان گونھ کھ نخستین پیامبر با خدا صحبت «

پنھانی، جاسوسانی تعیین کردند تا پیدا کنند کھ چھ کسی چنین  (عرب ھا) بصورت». کرد

چیز ھا را بھ او گفتھ است و چگونھ او این ھمھ چیزھا را می داند. حال، وقتی محمد از 

این موضوع فھمید، مخفیانھ و خاینانھ آموزگار شیطانی خود را کشت و سپس او را در 

در اینجا بود کھ «جاسوس ھا گفت:  ریگ دفن کرد. سپس او در ھمان نقطھ نشست و بھ

وقتی آنھا ». فرشتھ بر من ظاھر شد و در باره آن شگفتی ھای بسیار بزرگ معلومات داد

دیدند کھ او تنھا است، رفتند و ھمھ چیز را برای مردم زودباور و خرافاتی عرب گفتند. 

بزرگ ترین آنھا مجلس بزرگی تشکیل دادند، بھ بیابان بی آب و بی سکنھ رفتند و با 

 افتخار، محمد الھام گرفتھ از دیو را بھ میان خود سوق دادند. 

 

سپس سخن منجی در مورد پذیرش پیامبر دروغین انجام شد، زیرا محمد کھ توسط دیو ھا 

اگر شما غیب گویی ھا و موعظھ «بھ غیب گویی شروع کرد. او گفت:  فریب خورده بود،

بزرگی نصیب مردم ما خواھند شد. این آنچیزی ھای مرا بشنوید و رعایت کنید، قدرت 

در (محمد) ». است کھ در نامھ بھ رومیان می گوید، قدرت ما را خدا برای ما داده است

، و جایی کھ خدا گام گذاشتھ بود ی کھ آنھا آتشکده ھا و محالت قربانی خود را داشتندجا ھا

 کھ آن (آتشکده ھا و محالت قربانی)بھ نام خانھ ابراھام تغییر نام داد. سپس او دستور داد 

اب مربع شوند. او ارتش خود را ارتش ابراھام نامید. او بھ آنھا دستور داد تا بھ محر ویران

ا کرد تا بھ نام ابراھام بوسھ کنند. پیامبر ارجمند نماز گزارند و او یک ستون سنگی برپ

دی ھمسر خود را طالق اگر مر«(ایریمیا) در مورد چنین کسی پیش گویی کرده بود کھ: 

دھد و آن زن برود و زن دیگری شود، آیا آن مرد نزد آن زن بر خواھد گشت؟ آیا آن زن 

 چنین کاری کرد.  ) خود محمد١. ٣؟ (ارمیا »نیستفوق العاده آلوده 

 

ھمسر زیبایی داشت. بنابر این (محمد) برای ) Talb(] عرب خاصی بھ نام طالب ١٢٢[

». خداوند بھ شما دستور داده است کھ ھمسر خود را رھا کنید: «او پیامی فرستاد و گفت
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طالب زن خود را گرفت و بھ بازار آورد، در آن جا در پیشگاه شاھدان سوگند یاد کرد و 

او را رد/طالق کرد و از خود آزاد ساخت. محمد آن زن را برای خود گرفت، لذت شھوانی 

خداوند دستور داده «لب فرستاد و گفت: خود را برآورده ساخت و او را دوباره پیش طا

بدین ترتیب او این قانون منزجر کننده را در میان مردم ». است تا او را دوباره بگیرید

خود معرفی کرد کھ اگر یک مرد از زن خود انکار کند و او برود و با کس دیگری 

گزاری آنھا: آنھا بخوابد، او می تواند آن زن را دوباره بگیرد. از آن پس چنین است قانون 

بھ نام وحشتناک خدا سوگند یاد می کنند و بعد سوگند خود را می شکنند، با این حال بھ 

دستگاه تناسلی زن سوگند یاد می کنند و سوگند خود را مصئون نگاه می کنند. او چیزھای 

مشابھ منزجر کننده دیگری را نیز برای آن مردم آموخت. آنھا پیشروان و سربازان ضد 

یح اند کھ عبادت کنندگان و دوستان او اند. پاول مبارک در باره آنھا گفت: (آنھا) مس

مردان فاسد در ذھن و متقلب در ایمان اند کھ اراده احمقانھ آنھا برای ھمھ در روز «

با گریھ برای تان در مورد دشمنان «و در جای دیگر، » قضاوت خدا آشکار خواھد شد

 .»ا نابودی استصلیب خدا می گویم. پایان آنھ

 

) پیامبر دروغین، محمد در شھر مدینھ ظاھر شد. ۶١۶/۶١٧عصر ارمنیان ( ۶۵در سال 

) بھ خانھ ابراھام رفت. او از آنجا در ماه سفر بھ شھری رفت ۶٢١/۶٢٢( ٧٠او در سال 

کھ امروز بھ نام او پس از نامش محمدیھ خوانده می شود. او مدت یک سال در آنجا ماند، 

ین دوره از آن شھر تھاجم ھا انجام داد. او در اغاز ربیع االول خانھ ابراھام را در طی ا

ماه شوال با  ١۵رمضان سال ھشتم حاکمیت او را نشان می دھد. در روز  ١٩تحویل داد. 

نمایندگان پارسی جنگید. در ماه ذیقعده، زمانی کھ روز بھ شب می رسد او بھ مکھ رسید 

شت و برای شش روز در ماه القعده ھمان سال باقی ماند. او و از آنجا بھ شھر خود برگ

سعد فرزند ابوسعد را در مکھ گذاشت و رفقایش بھ مکھ باز گشتند. رئیس در بین رفقای 

او ابوبکر پسر ابو قھابھ بود. این سال نھم حکومت محمد بود. او در سال دھم، دوشنبھ 

ذشت. او دین دروغین خود را در روز دوم ماه ربیع االول پس از حکومت دھسالھ درگ
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سالھ بود و  ۴٠سال بصورت پنھانی موعظھ و تقویھ کرد. وقتی او ظھور کرد  ١٣جریان 

 سال داشت. ۶٣وقتی درگذشت 

 

 *رسیدندخلیفھ ھای کھ پس از محمد پیامبر دروغین بھ قدرت  –فصل دوم 

 

 سال حکومت کرد. ٩ھا پس از محمد، ابوبکر ابی قھیپیان بود کھ  تاچیکدومین حاکم 

 

 سال؛ او کشتھ شد. ٧عمر ابن خطاب 

 

سال. سپس آنھا اقتدار عثمان را محدود کردند و عثمان اقتدار را  ١١عثمان ابن آپان/عفان 

داد و امتیاز رنگ کردن موی و ریش خود با لعل زاد}  - {علی؟) Abdlay(بھ عبدالی 

 ن.زعفرا

 

 سال. ٩ت/معاویھ یمعاو

 

 سال. حجاج ابن یوسف در روزگار او زندگی کرد. ٨یزید ابن معاویھ 

 

 سال. ١١عبدالملک ابن مروان 

 

 سال. ١١سلیمان ابن عبدالملک 

 

 سال. ٩ولیت/ولید پسر عبدالملک 

------------------------------------------------------------------------------- 

(لعل دارد زیاد نیز با آنچھ در منابع اسالمی آمده است، تفاوت  است کھ معلومات تاریخی این بخش قابل یادآوری* 

 زاد).
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 سال. ١٠عمر پسر عبدالعزیز 

 

 سال. ۶یزید ابن عبدالملک 

 

 سال. ٢٠ھاشم ابن عبدالملک 

 

 ابن یزید یک سال. آنھا او را کشتند و اعراب دچار سردرگمی شدند. ولیت

 

نفر، قاتالن امیر ولیت قاتالن  ۶٠سال. او روسای قریش را کشت،  ۴مروان پسر محمد 

 را نشان داد. 

 

ابل عباس از مدینھ آمد با کمک و سربازان ابومسلم، شھزاه خراسان و مروان را کشت و 

 سال حکومت کرد. ٧سپس خودش برای 

 

یلھ پسر عبدل متغیبای کھ قب و ابل عباس عبدالی پسر محمد پسر اغا پسر عبدالی پسر عباس

رت او حال بنام ھیشامیک یاد می شود بصورت مخفی ابو سلیم را کشت وقتی او بھ قد

 مرد. رسید. و او پس از این قتل

 

 سال حکومت کرد؛ او در خانھ ابراھام درگذشت. ٢٢ابو جعفر بنام عبدالی، برادر او برای 

 

 سال ٩لی امھدی بنام محمد پسر عبد

 

 الموسا یک س
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سال. او سرکوب بی نظیری در سرزمین ھا روی کار  ٢۵ھارون پسر مھدی بنام مھدیون 

 آورد و بنابراین نواحی بسیاری از ارمنیا بھ سمت بیزانس رفت.

 

سال. او در حالی کھ زنده بود، ھارون پاشاھی را میان دو  ٣محمت/محمد پسر ھارون 

ارشدی بر بغداد و خراسان حکومت کرد، پسرش محمد و مامون تقسیم کرد. محمد از نگاه 

 اما مامون با او جنگید و محمد درگذشت و عبدالی بنام مامون نیز بر ھمھ حکومت کرد.

 

 سال ١٠ابراھیم 

 

 ٢٨٠ھارون دوم بھ عنوان محمد امیر مومین حکومت کرد. (او حکومت کرد) در سال 

 ).٨٣١/٨٣٢عصر ارمنی (

 

]١٢۴[ 

 کھ کاتوگیکوس اغوانیا شد دایوفیزیت کور خاص ور مورد نرسیز باد –فصل سوم 
 

باور بھ دو { دایوفیزیت)، یک ۶٨٨د اغوان ھا درگذشت (کاتوگیکوس ارجمن ایغیازروقتی 

قبال اسقف  بنام نرسیس (پیش آمد)، یک فرقھ کلسیدونیایی کھ} لعل زاد -گانگی فطرت 

اغوانیا و ھمسر وراز ترات سوگند ») ملکھ«بنام سپرام بانوی اول (تیکین،  گاردمن بود. او

یاد کرد. آن بانو نیز شریک ارتداد/بدعت او شد. (نرسیز) توافقنامھ ای با آن بانو امضا 

اگر «کرد تا جاه طلبی خود برای قدرت را افزایش دھد. (توافقنامھ دارای این محتوا بود): 

پدرساالری (مانند کاتوگیکوس) اغوانیان فراخوانید و من تمام  خواست شما باشد، مرا بھ

این زن مرتد بھ او گوش داد و سپس با اسقف ». اغوانیا را بھ کلسیدونیایی بر می گردانم

ھا و بزرگان سرزمین اغوانیا مشوره کرد. چون ھیچ کس از خیانت او آگاه نبود، آنھا بھ 

با آنکھ روح القدس متعال باالی یوویل، اسقف  اتفاق آرا بھ درخواست او موافقھ کردند.

میتس ایرانک اثر کرد و او از مجلس بزرگ درخواست کرد کھ نرسیز سندی مبنی بر 
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مردود بودن شورای کلسیدونی و توم لیو امضا نماید و با انگشتر خود مھر کند. 

یکجا با سایر سینود/شورای شرقی این نامھ را در مطابقت با قواعد پذیرفتند و خود یوویل 

اسقف ھا آن را در تخت مبارک پدرساالری اغوانیا گذاشتند. ھمان یوویل سپس نامھ مردود 

سال زیست و سپس  ١۴بودن را گرفت و در یک مکان امن قرار داد. (یوویل) پس از این 

 بھ نزد مسیح برگشت. 

 

ھ سرعت بھ در این زمان بود کھ نرسیز فرصت یافت تا اراده خود را تحقق بخشد. او ب

ناحیھ میتس ایرانک نزد رفیق خود راھب ذکریا رفت. (نرسیز) او را از تمایل خود آگاه 

ساخت کھ اگر او بتواند سند امضا شده را برای سوزاندن برگرداند، او را اسقف خواھد 

ساخت. (ذکریا) نامھ را با سوگند مقدس او برایش داد. (نرسیز) آن را سوختاند و سپس 

قف میتس ایرانک تعیین کرد. بدین ترتیب او را بھ عنوان رفیق مھم خود کمایی ذکریا را اس

نمود. سپس او (مانند یک سگ) بھ قی کردن کھن خود برگشت، (بھ باورھای کھ) مدت 

ھای طوالنی سرگرم آن بود. بانو سپرام او را بھ کمک سایر اشرافی کھ طرح او را 

محراب ھای کلیسا ھا را تخریب و ویران کرد. او  پذیرفتھ بودند، ارتقا داد. او بسیاری از

بھ آزار و اذیت پیروان ارتدوکس و وارثان شایستھ و روحانیت کلیسا آغاز کرد، با شروع 

از اسراییل ارجمند اسقف معجزه آسای میتس کیونک. (این اسراییل بود) کھ بسیاری از 

اسقف  ایغیازرز ھمچنان) سرزمین ھای خزرھا و ھون ھا را بھ عیسویت برگرداند. (نرسی

گاردمن (را اذیت کرد). با آنھم برخی اسقف ھا او را انکار کردند، در میان آنھا: یونانیس 

سیمیون اسقف ھاش و شیروی یک شھزاده بزرگ  اسقف اماراس، ساھاکاسقف کاپاغا، 

اغوان ھا یکجا با اشراف ھایش. (این مردم) یکجا با یک جمعیت روحانی مجلسی برگزار 

کردند و نرسیز و تمام مرتدان را مردود شمردند. و آنھا یک نامھ برای ارمنیان نوشتند و 

 این وقایع را تشریح کردند. 

 

]١٢۵[ 

 یا کاتوگیکوس ارمنیانامھ قدردانی شورای متحد اغوان بھ ایغن –م فصل چھار
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پدران ما یک ایمان ارتدوکسی را با پدران شما برای رستگاری روح ھای خویش «

جھانی -بھ اشتراک گذاشتند. بھ دلیل زیاده خواھی عشق خدا، بدعت ھای ویرانگر

کلسیدونی قوی تر شدند و در جھان گسترش یافتند. اما تا حال مناطق ما از این 

بدعت بھ دور مانده است. حال با آنکھ فکر می کردیم کھ نرسیز یک چوپان خوب 

ر درون گلھ عقالنی مسیح شروع است، بھ یک گرگ تبدیل شد و بھ کاشتن اختالف د

کرد. بدین ترتیب ما تصمیم گرفتیم تا بھ حضرت عالی توصیھ کنیم کھ شما بھ ھنگام 

بازدید از ما تصور کنید کھ از اعضای خود بازدید نموده و زخم ھای ما را درمان 

 ».می کنید. در پناه پروردگار باشید

 

لیفھ عبدالملک در باره عین یا کاتوگیکوس ارمنیان بھ خایغ نامھ –فصل پنجم 
 موضوع

 

 بھ خلیفھ جھانگیر عبدالملک از ایغیا اسقف اعظم ارمنیان:«

 

ما بھ قدرت خداوند متعال ارتباط سرزمین خود را وابستھ بھ قدرت شما نگھ می «

) عبادت می کنیم. یت مسیح را با ھمان ایمان (مونوفیزیتداریم. ما و اغوانیان مش

وگیکوس اغوانیا است و در پارتاو نشستھ است، توافقنامھ ای اما مردی کھ حاال کات

با امپراتور بیزانس امضا کرده است. او را در نمازھای خود یاد می کند و سرزمین 

را مجبور می سازد تا زیر عقیده واحد او درآید. او را نصیحت کنید و در اتخاذ 

تساتون) (نجیب) وجود اقدامات تاخیر نکنید، چون در آنجا یک بانوی ثروتمند (می

دارد کھ ھم پیمان او است. با اقتدار بزرگ خویش دستور دھید کسانی کھ بر ضد 

 ».خدا مرتکب گناه می شوند، باید در مطابقت با اعمال شان مجازات شوند

 

 بھ ایغیا کاتوگیکوس ارمنیان نامھ جوابیھ عبدالملک –م فصل شش
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مردم ارمنیا، من نامھ دوستانھ شما را جاتلیک (کاتوگیکوس)  ایغیا مرد خدا،«

مطالعھ کردم و بنده ای وفادار خود را با سربازان زیادی برای شما فرستادم. ما در 

رابطھ بھ شورش اغوانیان بھ مقابل اقتدار ما دستور دادیم کھ آنھا در مطابقت بھ 

انجام  آیین شما اصالح شوند. بنده ای ما در حضور شما مجازات الزم را در پارتاو

خواھد داد، نرسیز و بانو کھ تمایالت او را بھ اشتراک می گذارند بھ زنجیرھای 

آھنین انداختھ شده و با رسوایی بھ دربار شاھی آورده شوند. من با این شیوه آنھا را 

 ».نمونھ ای برای تمام شورشیان می سازم کھ ببینند

 

]١٢۶[ 

تخت نشینی ارتاو؛ مجازات نرسیز؛ منیا بھ پیا کاتوگیکوس ارایغ ورود –فصل ھفتم 
 شماس ھا بھ اراده شورای اغوانیانسیمیون بھ جای او در مقر ریاست 

 

ایغیا پدرساالر بزرگ ارمنیان برخاست و بھ پارتاو شھر بزرگ اغوانیا رفت. او در آنجا 

در کلیسای بزرگ نشست و دستور داد کھ نرسیز پیش او آورده شود. اما نرسیز مخفی بود 

دا نمی شد. سپس شیروی یک شھزاده بسیار پرھیزگار اغوانیا نزدیکان او را توقیف و پی

کرد و مجبور ساخت تا نرسیز را پیدا کنند. آنھا او را در میان دادگاه مزدحم در پیش ایغیا 

قرار دادند. چون او (بھ اتھامات بر ضد خود) پاسخی نداد، در مطابقت با دستور شاھی، 

کردند. در نتیجھ، او برای ھشت روز غذا نخورد و درگذشت. او او را بھ شدت زخمی 

خود را در ھمان زنجیرھا دفن کرد و شیروی را نفرین کرد کھ رھبر شرارت او و سپرام 

سال بھ عنوان  ١۴بھ خاطر تصادم بر سر اقتدار بود. نرسیز تخت (پدرساالری) را برای 

یرانھ (بھ عنوان مرتد). او شبیھ کاھن ارتدوکس اشغال کرد و برای سھ و نیم سال شر

 دجال/ضد مسیح بود کھ خود را برای روزھای آخر آماده کرد. 
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وقتی این مسایل بھ این ترتیب حل و فصل شد، سیمیون یک مرد متواضع و مقدس توسط 

ھمان مجلس انتخاب و بھ عنوان پدرساالر اغوانیا منصوب شد. بدعت نرسیز از سرزمین 

بسیاری از رسوم ارتدوکس را در کلیسای (اغوانیان) (دو)باره ایجاد نابود شد. (سیمیون) 

بدعت نرسیز را در صندوق ھا گذاشت و آنھا را در رود -کرد، تمام نوشتھ ھای ناخوشایند

ترتو کنار اقامتگاه تابستانی خود بنام برداکور انداخت. (سیمیون) تخت (کاتوگیکوس) را 

 برای یکنیم سال در اختیار داشت.

 

 را حذف کردیم کھ محتوای عقیدتی داشت. ٩و  ٨جمھ فصل ھای ما تر -ل ھشتم و نھم فص
 

]١٢٧[ 

ھ/خواجھ کھ اخت ندی حاوی نام ھای الرد ھای اغوانی ھا بھ ترتیب تقدم آنھاس –فصل دھم 
 خلیفھ عبدالملک گرفت و بھ دیوان شاھی سپرد

 

ما این اعتراف ایمان بھ روح القدس را کھ کتبا از شورای پارتاو خواستھ ایم، تایید می 

و  دایوفیزیتکنیم. (ما آن را خواستیم) تا بین حقیقت و سخنان فریبنده بدعت ھای ارتدادی 

 مخالفان آموزگاران فضیلت فرق شود. (امضاکنندگان عبارتند از:)

 

 یوانکوی سپاراپیت اغوانیا؛اول، من شیروی شھزاده اغوانیا و 

 

سپس وردان پدرساالر و برادرش گاگیک و وکستانگ اول (از) ورازمانیان. اجداد آنھا 

شاه اغوانیا بھ عنوان رییس  واچاگانوردان کاج از خانواده مھرکان بودند کھ در روزھای 

 شورای اغویین توسط شاه تعیین و در گاردمن مستقر شد؛
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ھ از نسب شاھان بود و در ناحیھ اغبرد بھ دستور ھمان شاه پاتریک اول کاریویان ک

شجاع و واچی بودند کھ اعمال آنھا در محل مناسب  واچاگانمستقر بود. اجداد او  واچاگان

 در کتاب ما ذکر شده است؛

 

 کھ در کاپاغاک و کوغت مستقر بودند؛ آترپاتکانباب اول راھاتیان از شھزادگان 

 

 ن از مادیاناتسیک پارس، یک یعقوبی کھ در کامبیچان مستقر بود؛واھان اول وراز یوھانیا

 

روستم اول وراز اکوییان کھ از ناحیھ ستاھر در پارس آمد و در روستای کاغانکاتوک در 

 ناحیھ اوتی مستقر شد؛

 

زرمھر اول وراز کورداکیان و محمت شیروییان پسران الرد ھای دایلم کھ دایلم را ترک 

 ھای داده شده بھ آنھا توسط شاه در اغوانیا مستقر شدند. کردند و در سرزمین

 

تمام این نام ھا در آرشیف ھای خلیفھ عبدالملک نوشتھ شده اند تا اگر ھر یک از آنھا پیدا 

شوند کھ مرتد شده اند، شاید با شمشیر یا زندان نابود شوند. بدین ترتیب صلح بھ تمام کلیسا 

 ھای اغوانیھ آورده شد.

 

 چون با مسایل عقیدتی سروکار داشت صرفنظر شد ١١ھ فصل از ترجم –ھم فصل یازد
 

]١٢٨[ 

اده اغوان ھا؛ سفر او بھ بیزانس و مطالبات مالیاتی بر وراز ترات شھز –فصل دوازدھم 
میکاییل در  خود؛ بازگشت او بھ سرزمین خودش؛ نشستن پسرانبھ گروگان گذاشتن 

 سیمیوندرساالری) اغوان ھا پس از تخت (پ
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با فروپاشی کامل پادشاھی پارس و افزایش قدرت مردم عرب در جنوب، سطح مالیات بر 

زمین بویژه در مناطق شرقی افزایش یافت. شھزاده وراز ترات سپس بھ سھ ملت باج می 

داد: خزرھا، عرب ھا و بیزانس. شدیدترین آزار و اذیت از طرف بیزانسی ھا بود، چون 

امپراتور در شھر شاھی توقیف بودند. (وراز ترات) پسرانش را بھ او و پسرانش توسط 

عنوان گروگان داد و سپس خودش بیمار شد و در آنجا ماند. گفتھ می شود کھ ھوای آن 

مملکت خارجی ھای را کھ در بھار یعنی فصل بیماری ھا وارد می شوند، مریض می 

مد کھ روزی در جریان اقامت سازد و موی و ریش آنھا فورا می ریزد. حال چنین پیش آ

طوالنی وراز ترات، امپراتور بیزانس برخی جواھرات گرانبھا انتخاب نمود و شھزاده 

در خانھ «اغوانیا را احضار کرد. او آنھا را بھ (وراز ترات) نشان داد و حیلھ گرانھ گفت: 

دھم، ای  من جواھراتی وجود دارد کھ گرانبھاتر از این ھاست و من این ھا را بھ تو می

در آن وقت پنج سال از آمدن شھزاده بھ ». شھزاده تاج خدا، زیرا آنھا مناسب شما اند

بیزانس گذشتھ بود. بھ این دلیل، بھ یاری خداوند، او توانست خود را آزاد کند. او بھ 

سرزمین خود بازگشت و پس از آن، این سرزمین ھای شرقی را بھ عرب ھا داد، و فقط 

 می داد.بھ آنھا مالیات 

 

حال اتفاق افتاد کھ در جریان روزھای ھمین وراز ترات یک قحطی غیرقابل تحمل در 

من، ارزن از ناحیھ «مرزھای اغوانیا رخ داد. برخی ھا این افسانھ را در باره آن گفتند: 

شاکاشین در مزرعھ کاکو پنھان بوددم و خریداران زیادی پیش من آمدند و مرا خریداری 

وزھای خوبی فرا رسید کھ برادر من یعنی قحطی حکومت کرد و من! من نکردند. سپس ر

روی سفره ھای شھزاده وراز ترات و ایغیازر کاتوگیکوس ظاھر شدم و آنھای کھ مرا 

 ». خوردند و در رگ ھای خود خون گرفتند. آنھا را مالمت نکنید

 

سی ھا بودند. گاگیک و وردان پسران وراز ترات اغوانیا، سپس گروگان در دست بیزان

سال ماندند، بھ دلیل سردرگمی ای کھ امپراتور باعث  ١٢آنھا در یک زندان تاریک برای 

آن شد؛ یعنی تسلیمی سرزمین شرق بھ عرب ھا توسط پدر شان. حال وقتی جوستینیان 
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)، یک مردی کھ ٧١٣ – ٧١١امپراتور بیزانس درگذشت و وردان فیلیپیکوس حاکم شد (

نیان بود، کسانی را کھ در آن قلعھ تیره محصور بودند، احضار کرد. مربوط بھ اشراف ارم

امپراتور دستور داد کھ آنھا از رنج ھای غیرقابل تحمل خویش رھا شوند. نور چشمان آنھا 

در تاریکی خیره شده بود. آنھا بھ تدریج نور را مشاھده کردند و شاه برای شان تحایفی داد 

ی صلیب زندگی بخش، بقایارستاد. او برای گاگیک یک و آنھا را بھ سرزمین خود شان ف

ھدیھ بزرگ را بھ میکاییل کاتوگیکوس اغوان ھا  نور عالم را داد. وقتی او بھ آنجا رسید،

مسیح خدا، بھ خاطر بیاور «داد. آنھا صلیب الرد را برپا کردند کھ حاوی این کتیبھ بود: 

ستگاری ما رنج کشیدی، این صلیب کھ چگونھ با اراده خود بر روی این صلیب برای ر

را بپذیر کھ بھ آنھای دادی کھ از تو می ترسیدند، تخلفات مرا، میکاییل کاتوگیکوس اغوانیا 

ببخشید و باالی سرزمین اغوانیا رحم کنید، این با تمام وسوسھ ھا تحویل داده می شود، در 

است خود ایستاده شوید. در روزی کھ شما می آیید، ارزش آن را داشتھ باشید کھ در دست ر

 ».من برای گاگیک نیز دعا می کنم، بنده شما و خواھر او مریم و آھنگر بزرگ ورازوی

 

]١٢٩[ 

جلوگیری از ازدواج  در مورد جلسھ میکاییل کاتوگیکوس اغوان ھا برای –فصل سیزدھم 
 در بین اقارب

 

یکاییل مبارک سال تخت پدرساالری اغوانیا را اشغال کرد، م ٣۵پس از سیمیون کھ 

نیا اتفاق جانشین او شد. حال در روزھای او یک ازدواج ھمخونی در میان شھزادگان اغوا

تانگ و نواسھ ورازمان با پسرعموی اول خود، وردانوھی ازدواج افتاد. ورازوی پسر واخ

جرات این «کرد کھ او نیز نواسھ ورازمان بود. الرد میکاییل آنھا را تکفیر کرد و گفت: 

اما سپس ورازوی اندیشھ ». کار را نکنید، چون شما نواسھ ھمان پدربزرگ ھستید

اشت کھ تالیل نام داشت. از او ویرانگرانھ نوشتن بھ کاتوگیکوس آیبریا/گرجیا را د

اگر شما «درخواست نمود تا ازدواج را شرعی اعالم کند. و آن مرد بدخواه حکم داد کھ 

اعتراف مرا می خواھید، مبارک باشد. اما اگر سینت اغوانیا را می پذیرید، باید بدانید کھ 
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روحانیون سپس میکاییل پدرساالر اغوان ھا مجلسی از ». (موقعیت از چھ قرار است)

کلیسای خود برگزار کرد. او سلیمان قابل توجھ را احضار کرد کھ راھب صومعھ مبارک 

ماکینوتس و در این زمان شکوه ارمنیان بود. (میکاییل و شورا) با جمع نمودن تمام آنھا 

در صومعھ ای بُرد در شامکور، بھ اتفاق آرا خانواده ورازوی را نفرین کردند. در ھمان 

ھا آمدند و گلوی پسر یکی از آنھا را با شمشیر در پیش مادرش بریدند. آنھا ساعت، عرب 

یک نامھ بھ تالیل  پسر دیگر او را با کشیدن بھ دنبال اسب کشتند. آنھای کھ جمع شده بودند،

چرا جرات کردی و قواعد شاگردان رسوالن مقدس را «نوشتند و درخواست نمودند کھ: 

شدند و پاول ساموساتا از کلیسای مقدس را نفرین کردند و نقض کردی کھ در انتیوچ جمع 

قانونی را وضع کردند کھ ھیچ کس نباید جرات کند تا با یکی از اقارب خود ازدواج کند؟ 

افزود برآن، سینت اتاناسیوس تصریح کرد کھ این ازدواج نھ، بلکھ فساد است. باسیل 

ما شورای ارتدوکس نیز شما را یکجا ارجمند ھمان چیز را در باره چنین رفتار گفت. حال 

با تمام بدعت گزاران نفرین می کنیم و ستایش دوگانھ را بھ مسیح قاضی عادل پیشکش می 

 ».کنیم

 

 کھ با مسایل عقیدتی سروکار داشترا حذف کردیم  ١۴ترجمھ فصل  –فصل چھاردھم 
 

 گار پسر و نواسھ ھراکلیوس رخ دادآنچھ در روز –فصل پانزدھم 
 

امپراتور بیزانس کھ در نبرد ھای زیادی پیروز شده بود، خاطره و  وس فاتح،ھراکلی

شجاعت خود را در سراسر جھان باقی گذاشت. پسرش کانستانتین بھ عنوان امپراتور 

سال سلطنت کرد. در روزگار او عرب ھا سوریھ را اشغال کردند و کلیسا  ٣بیزانس برای 

) ۶٣١/۶٣٢ارمنی ( ٨٠رار دادند. این در سال ھای شھر مقدس اورشلیم را زیر مالیات ق

سال حکومت کرد. در سال پنجم او جنگ  ٢٩بود. سپس پسر (کانستانتین) کانستانس برای 

عربیا/عربستان رخ داد. در سال ششم او عرب ھا بھ ارمنیا آمدند. آنھا دوین را گرفتند و 

بھ عنوان کاتوگیکوس ھزار مردم را بھ بردگی کشاندند. در سال نزدھم او نرسیز  ٣۵
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) ۶۶٢/۶۶٣عصر ارمنی ( ١١١سال سلطنت کرد. و این سال  ٣٠و برای  یا نشستارمن

بود. (نرسیز) پدر (معنوی) قبولی ھمین کانستانتین بود و با ھزینھ او یک حصار برای 

نت گریگوری است و امپراتور یگلھ معقول در کاغاکوداشت ساخت کھ ھمین کلیسای س

یس آن دعوت کرد. (امپراتور) در مورد ساختمان چنان شگفت زده شد بیزانس را در تقد

کھ بھ سازندگانش دستور داد کھ با پیروی از آن یک ساختمان مشابھ در کاخ او بسازند. با 

 .ید، زیرا در مسیر خود درگذشتآنھم (معمار) ھرگز نرس

 

ریع او س پیماییراه آنھا؛  دن محمد دوم بھ ارمنیا برای مطیع سازیآم –فصل شانزدھم 
دروازه ھای چورای و آگاه شدن در باره شورش ارمنیان؛ بازگشت  از اغوانیا و عبور از

؛ شکست نیروھای ارمنیا و بیزانس؛ و اشغال آنو رسیدن بھ جزیره در جھیل سیوان 
ن آنھا؛ عزیمت او بھ سوریھ و زنده سوزاندو وان یجشھزادگان بھ ناخ برخی ازبردن 

 سایر روایات مھم.؛ گ شیطانییک مر درگذشت با
 

) محمد دوم بھ ارمنیا آمد. او با عجلھ از طریق سرزمین ۶٩٧/۶٩٨عصر ارمنی ( ١۴۶در 

اغوانیا وارد چورای شد. ارمنیان شورش کردند، عرب ھا را در دوین بھ دام انداختند و 

ان سال ھزار آنھا را کشتند. آنھا سربازان بسیاری از بیزانس خواستھ بودند. در ھم ۶٢

نسب سینت گریگوری بھ پایان رسید. محمد از چورای برگشت و قلعھ ھای جزیره سیوان 

را برای سھ سال محاصره کرد. او آن را تسخیر نمود و ھر کسی را کھ در آن یافت، از 

دم شمشیر گذراند. سپس او با عبور از ارمنیا (بسوی غرب) بھ بیزانس و ارمنی ھای 

کرد. آنھای را کھ نتوانست اشغال کند، دامی برای سوگند خاینانھ  (زیر سلطھ بیزانس) حملھ

ا جمع کرد. او آنھا را بھ شھر و دروغین ساخت و با این شیوه ھمھ روسای ارمنیان ر

مرد را در کلیسا گذاشت و سپس آنھا را زنده سوزاند. او بھ  ٨٠٠وان برد، جایی کھ یجنخ

رد و باقیمانده را از دم شمشیر گذراند. مرد را در سرام قتل عام ک ۴٠٠صورت مشابھ 

دلیل این تخریب روح خطایی بود کھ بعد آنھا را بھ حرکت آورد، چون تمام آنھا پدرساالر 

را توھین و تمسخر کردند و کاھنان و روحانیون را آزار و اذیت نمودند. اگر چھ ارمنیان 
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مد دست برنداشت. وقتی او آن ضربھ را متحمل شدند، با این حال خدای الرد از انتقام مح

بھ سوریھ رسید، بھ یک بیماری وحشتناک و کشنده گرفتار شد. پس از زندگی سخت برای 

ھفت ماه در آتش مرگ روحش را تسلیم کرد و ھالک شد. او سھ بار دفن گردید و ھر بار 

زمین او را بیرون انداخت، زیرا جسد نفرت انگیز او را نمی پذیرفت. سپس آنھا سگی را 

 گرفتند کھ بھ جسد محمد آب دھان انداخت و بدین ترتیب زمین آن شخص شرور را پوشاند.

 

پس از این، آنھا شیروی شھزاده اغوان ھا و اشراف را گرفتند و بھ تارون بردند و سپس 

) بود. آنھا در ھمین ٧٠۴/٧٠۵عصر ارمنی ( ١۵٣بھ سوریھ انتقال دادند. و این در سال 

اما  سوریھ بردند. مروان شھزاده عرب دو سال پس بھ االنیا آمد، سال الرد شیراک را بھ

ھزار سرباز برخاست و اغوانیا را گرفت. و این  ٨٠نتوانست وارد شود. الرد خزرھا با 

 ) بود. ٧٠٩/٧١٠عصر ارمنی ( ١۵٨در سال 

 

]١٣١[ 

دو  مرگدر مورد ه عرب بھ شھر پارتاو اغوانیان؛ آمدن عبدالعزیز شھزاد –فصل ھفدھم 
 برادر، مانکیک و میردازات

 

) شھزاده عرب، عبدالعزیز ٧١١/٧١٢عصر ارمنی ( ١۶٠پس از دو سال، در سال 

) بھ اغوانیا آمد و ٧٠٩ – ٧٠۵(عبدالعزیز ابن حاتم ابن البھیلی حاکم (اوستیکان) ارمنیا، 

در پارتاو نشست. آنھا برای او دو برادر، مانکیک و میردازات  را آوردند کھ از اشراف 

زادگان بود و آنھا را بھ دلیل ایمان عیسوی آنھا با انواع شکنجھ ھا مواجھ ساختند. مانکیک 

ی او در کلیسای ی گرانبھابقایاارجمند نام شھید را بھ ارث برد و با مسیح تاج گزاری شد. 

بزرگ سینت گریگوری در پارتاو گذاشتھ شد. با آنکھ میردازات برادر او نتوانست شکنجھ 

ھا را تحمل کند، در پیش روی مردم، مسیح خدا را انکار کرد. اما بعد توبھ کرد و ارتداد 

خود را با ریزش اشک ھای تلخ زیادی جبران کرد. او در باقی زندگی خود اشک خود را 

ای جبران ساخت و لکھ گناھی را کھ مرتکب شده بود، شستشو کرد. او از عمق قلب الفب
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خود بھ او/خدا زاری کرد کھ او می داند آنچھ پنھان است و با سوز و غم غیرقابل تحمل 

تا پایان روح خود رنج برد. آنکھ رحمت و دلسوزی بر او داشت، او را در میان شھدا 

 در زمان مرگ او دیده شد. پذیرفت و معجزه ھای حیرت انگیز

 

در ھمان سال، عبدالعزیز بھ سمت دور رود کور گذشت. سھ سال پس مسلمھ (مسلمھ ابن 

عبدالملک) آمد، دربند را خراب کرد و وارد (قلمرو) خزرھا شد. اما او مجبور شد کھ 

ارتش و تمام تجھیزات خود را در آنجا ترک کند و حتی صیغھ ھای خود را بھ عنوان 

کھ یکی از پدرساالران اغوانیا  واچاگانان عقبی/پسقراول استخدام کرد. ایرانشاھیک نگھب

بود، یک شھزاده شجاع و توانا و یک کماندار ماھر با سربازان خود در پشت سر مستقر 

شد. وقتی خزرھا او را دنبال کردند، شکست خوردند و مجبور بھ فرار شدند. بدین ترتیب 

)) ٧٢۵/٧٢۶(عصر ارمنی ( ١٧۴شد. حال، در تابستان سال  مسلمھ وارد آیبریا/گرجیا

طاعونی در میان گلھ ھا پیدا شد و سرشماری توسط ھیرت (حارث ابن امر التای) در 

زمستان انجام شد کھ با تحمیل مالیات ھای سنگین بر انسان و حیوان، تمام مناطق مملکت 

وانیا توسط امیتدوک کشتھ شد. بھ بردگی کشانیده شد. در ھمان وقت جوانشیر، شھزاده اغ

) ٧٢۶/٧٢٧عصر ارمنی ( ١٧۵سمبات شھزاده ارمنیان در ھمان سال درگذشت. در سال 

یک قحطی شدید بوجود آمد. سھ سال پس جراح (جراح ابن عبدهللا الحکیم حاکم (اوستیکا) 

) بار دوم از طریق ابخاز بھ خزرھا عبور کرد. سال ٧٣٠ – ٧٢٩، ٧٢۵ – ٧٢٢ارمنیا، 

 د پسر ارباب خزرھا برخاست، جراح را کشت و زاگیک را اسیر گرفت.بع

 

) مسلمھ دربند را دوباره بنام عرب ھا بازسازی ٧٣١/٧٣٢عصر ارمنی ( ١٨٠در سال 

 کرد. او اقامتگاه پدرساالری شرق را ویران نکرد و ھنوز در آنجا است.

 

]١٣٢[ 

 برگرداندن کتاب ھای کھانس و بھ بیز اسقف سیونیک ستیپانوسسفر  –فصل ھجدھم 
 نبود؛ مرگ او؛ مجازات خدا در شرق 
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سیونیک کھ یک پسربچھ باسواد بود و در مطالعھ کتب مقدس  ستیپانوسدر این دوره، 

ت) ارمنیان مناقشھ کرد کھ یک مھارت داشت، بصورت اتفاقی با سمبات ژنرال (اسپی

او بھ بیزانس رفت، جایی کھ ) بدون متقاعد سازی ستیپانوسبدعت گزار بود. ( دایوفیزیت

 دایوفیزیتا را مطالعھ کرد. حال، سمبات او برخی بدعت ھای ارتدوکس را پیدا کرد و آنھ

ا راین مناطق  ستیپانوسیک بدعتگزار/رافضی بنام «بھ امپراتور بیزانس نوشت و گفت: 

و امپراتور خشمگین شد ». با چنان نام زندگی می کند رھا کرده و حاال با یک زاھد

) را بھ دربار احضار کرد. زاھد بھ او مشوره داد کھ وقتی در پیشگاه امپراتور ستیپانوس(

ایستاد شدی، بگو کھ بی خانھ ھستی و گدای بی دولت ھستی. حال وقتی مستبد این را شنید، 

من از شما «جرات یافت تا بھ امپراتور بگوید:  ستیپانوسقھر او فروکش کرد. سپس 

وقتی او کتابی را یافت ». ستور بدھید کھ قفسھ ھای کتاب ھا باز شونددرخواست می کنم، د

) برایش آورد. و وقتی امپراتور آن ستیپانوسکھ طالکاری شده و در رابطھ بھ ایمان بود، (

را بھ شھر روم فرستاد تا سھ کتاب دیگر (اضافی) را بیاورد کھ در  ستیپانوسرا خواند، 

اقعی بود. این بھ گونھ ای بود کھ سرزمین می تواند بھ مطابقت با اولی در باره ایمان و

ھمان ایمان ھای برگردانده شود کھ در آن کتاب ھا نوشتھ شده است. این اتفاق افتاد کھ 

این کتاب ھا را از روم گرفت، فرمان خودکامھ را نادیده گرفت و بسوی  ستیپانوسوقتی 

 ا آموزش دھد.شھر دوین رفت، چون خواست کھ سرزمین خود را با آنھ

 

) بھ درخواست بابگین و کوردای بھ مقام اسقفی سیونیک منصوب شد. او پس ستیپانوس(

از اشغال این مقام برای یک سال در ناحیھ موز کشتھ شد. آنھا می گویند کھ مرگ او توسط 

) بھ محوطھ ارکازیان انتقال شد ستیپانوسبرخی زنان نفرت انگیز صورت گرفت. جسد (

 ر صومعھ تاناتاتس قرار داده شد.و از آنجا د

 

برای اسقف سیونیک در میان اسقف ھای ارمنیا بھ دلیل آوردن این نوشتھ ھا از روم، مقام 

 ستیپانوسیی می بیند کھ در آن سینھ رویاسوم داده شد. حال یک زاھد خاص بنام نوح (نای) 
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پروردگار، این را  ای«با خون پوشیده است و در پیشگاه منجی ایستاده است و می گوید: 

) بھ (نوح) می گوید کھ خشم (الھی) ستیپانوسسپس (». ببین، زیرا داوری تو عادالنھ است

در باالی ناحیھ در حال وقوع است و از آنھا درخواست می کند کھ دعا کنند. سپس یک 

سیاھی/تاریکی غیرقابل نفوذ باالی مرزھای موز فرود آمد و زمین را برای چھل روز 

ھزار روح پرواز کردند. بھ ھمین دلیل این (مکان) بنام وایوتز زور  ١٠و حدود لرزاند 

 (وادی آه/وای) نامیده شد.

 

]١١٣[ 

ن (تروی) و اعمار روم در کتاب ھای اسقف یلیاروایت تخریب شھر ا –فصل نزدھم 
 سیونیک ستیپانوس

 

اچاییان بود، در روزھای قاضی ابدان، تروی بھ شرح زیر بود. این شھر در مملکت 

ھمجوار پیلوپونیس در غرب مسیدونیا در سرزمین اروپا. در آن زمان ھیچ شاھی در یونان 

د. تروی یک شھر بزرگ و بی وجود نداشت و تمام سرزمین توسط شھزاده ھا اداره می ش

در روی زمین بود. در آن روزھا یک جوان از میان شھزادگان شھر برای تفریح بھ  مانند

یا رفت کھ در شرق مسیدونیا قرار دارد و توسط بزرگان شھر پذیرایی شد. او شھر تیسالون

با عاشق شدن بھ دختر یک مرد بزرگ او را ربود و بھ شھر تروی آورد. وقتی اقارب او 

جستجو کردند، درک نمودند کھ او توسط آن مرد جوان فرار کرده است. آنھا با نوشتن یک 

خانھ دریافت کردند. (پدر) آن نامھ را با آواز بلند بھ نامھ بھ مردم تروی، یک پاسخ گستا

مردم خود خواند و با تشنگی انتقام از مردم ماحول درخواست کرد کھ آنھا را کمک کنند. 

سال با تروی جنگیدند، تمام مملکت را  ١۵آنھا یک ارتش بی شمار فراھم کردند و برای 

مدند. آنھا یک پیام آشتی جویانھ بھ ویران کردند. سپس آنھا با ستراتژی متفاوتی پیش آ

خدایان تروی بزرگ اند و بھ خاطر آنھا قوت ما ناکام «باشندگان روان کردند و گفتند: 

ماند. اجازه دھید صلح کنیم و از این پس دوست باشیم. و اجازه دھید کھ خدایان تروی را 

ار اسپ چوبی میان خالی (یونانی ھا) با متقاعد ساختن آنھا دو ھز». با ھدایا متفتخر سازیم



	 218	

ھزار سرباز را در آن ھا جابجا نمودند. آنھا با تزیین اسب ھا توسط طال و  ۴٠ساختند و 

ھا گذاشتند و این ھدایای ویرانگر را بھ دروازه ھای شھر آوردند.  ارابھنقره آنھا را روی 

این ». دارددر اینجا ھدایایی برای خدایان تروی شما قرار «در آنجا جارچی اعالم کرد: 

ذرع ارتفاع دارند و چون نمی توانند آنھا را از طریق دروازه شھر بگذرانند،  ٢٠اسب ھا 

بخشی از دیوار شھر را ویران کردند. آنھا در زمان معین برای بیرون آمدن موقعیت 

روزنھ را در اختیار گرفتند و سربازان زیادی وارد شدند. سپس تمام شھر را بھ شمول 

کودکان از دم شمشیر گذراندند. (یونانی ھا) سپس زنان را اسیر گرفتند و  بزرگ ساالن و

در کشتی ھای خود سوار شدند و بھ سرزمین خود در آسیا برگشتند. اما یک باد شدید از 

میل از مسیر دور ساخت و آنھا را بسوی مملکت  ٢۵٠٠شرق وزید و کشتی آنھا را 

د تا دوباره بھ مملکت خود بروند، اما چون زنان دیگری بنام ایتالیا برد. حال آنھا خواستن

کشتی ھا را در نیمھ شب بھ آتش کشیدند. حتی یک نفر باقی  اسیر نمی خواستند برده شوند،

نماند. و بدین ترتیب وقتی مردان دیدند کھ چھ اتفاقی افتاده است، آنھا برخالف اراده خود 

ج کردند. پس از گذشت مدت طوالنی، در آن سرزمین باقی ماندند و با زنان اسیر ازدوا

یک رھبری کھ از میان خود تعیین کرده بودند، یک رومولوس خاص شھری بنا کرد، بھ 

میل دورتر از بحر و آن را بھ نام خود روم نام نھاد. این ھا مردم روم شدند.  ٢۵فاصلھ 

ھ عنوان شد، فیلیپ ب ۴۴۴پس از تسخیر تروی رخ داده بود. وقتی سال  ۴۴١این در سال 

سال پس از اعمار روم کانستانتین (پایتخت) پادشاھی را  ١٠٠٠شاه در روم نشست. حال 

 از آنجا بھ بیزانس انتقال داد کھ کانستانتینوپل نامیده می شود.

 

]١٣۴[ 

 م عصر ارمنی در اغوانیا سده سو قایعو –فصل بیستم 
 

انتھای زمین گسترش یافتھ  در این دوران استبداد و نژاد سخت گیر و ظالم جنوبی ھا تا

بود و مانند آتش تمام زیبایی و شکوه انسانیت را نابود کرده بود. زمان این شورش را می 

قاضی در پیش دروازه و ساعت وحشت «نت پاول درک کرد: یتوان از این سخنان س
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). بدین ترتیب ھاجری ٩. ۵(جیمز » ایستاده است، روز ترسناک و بیطرف نزدیک است

 را برای خود غصب کردند. حال، خشکھھای اشماعیل جانور صفت چیزھای خوب زمین 

و بحر متوجھ این پیشروان ضد مسیح و این کودکان تباھی و ھالکت اند. در خانھ اغوان 

را عرب ھا در مطابقت با فساد آن مردم پایتخت ھای ما محرومیت بزرگی وجود دارد، زی

شھر پارتاو را از دست شھزادگان اغوان ربودند. درست ھمان گونھ کھ آنھا مھد اولیھ 

قلمرو خود را در دمشق سوریھ ایجاد کردند، لذا در اغوانیا نیز دربار خود را در پارتاو 

از آنھا از دربار بھ پارتاو  ایجاد کردند و ثروت سرزمین را چوشیدند و خشک نمودند. یکی

آمد. سپس ارمنیان بدون نگرانی بھ مردم سرزمین پدرساالری خود، الرد عیسای و اسقف 

ھای خود را نزد او فرستادند. حال اتفاق افتاد کھ شاھدخت واردانوھی کھ از قضاوت خدا 

ر مورد در رنج بود، با شنیدن ورود (کاتوگیکوس ارمنیان) پیش او رفت تا دلسوزی او د

رنج ھای وحشتناک خود را بھ دست آورد. زیرا شاھدخت در مطابقت با کتاب مقدس، جام 

تلخ را از دست الرد نوشیده بود. پدرساالر ارجمند ارمنی با اشک ھای زن حرکت کرد. 

او را در خانھ اش جای داد و در طول شب نمازھای بھ درگاه خداوند ادا کرد تا بتواند لعن 

شین را دور سازد. سپس (الرد عیسای) با کاتوگیکوس اغوان ھا، الرد پدرساالران پی

سلیمان و اسقف ھای او مشورت کرد و پیوند ھای گذشتھ بر او توسط پیشینیان را دور 

 کرد. زن رنجور با دعا ھای ھر دوی آنھا نجات یافت.

 

ر مرگ د ستیپانوسخداوند بھ وراز ترات پسر ورازمان زندگی بخشید، با آن کھ پسرش 

زودرس درگذشت و برادرش ورازمان در رود کور غرق شد، زیرا پس از این کھ راه را 

قبر او شد. برادرش جوانشیریک وارث او باقی ماند. تا این لحظھ، این اتفاقات  گم کرد،

 افتاده است.

 

) برخی از مردھای منتخب از عرب ھا ٨٢١/٨٢٢عصر ارمنی ( ٢٧٠در پایان سال 

نفر را  ١٠٠٠مخفیانھ از پارتاو برخاستند. آنھا رفتند و ناحیھ اماراس را غارت کردند و 

بھ اسارت گرفتند. سپس آنھا خود را در محلی بنام شیکاکار در ناحیھ میتس ایرانک مستحکم 
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اول سمباتیان ایرانشاھیک شجاع و خوش چھره با برادران  ساختند. اما سپس الرد سھل

قدرتمند و نیروھای خود سحرگاه بھ آنھا حملھ کرد. آنھا ھمھ را کشتند و پراگنده کردند، و 

اسیران را گویی از چنگال شیر نجات دادند. در ھمان سال سواده عرب (سواده ابن 

نامیده شد بھ ») شاه غارتگران(«شاه عبدالحمید الجحافی) ویرانگر جھانی کھ بنام اواران

مرزھای ارمنیان یورش برد. او با تاراج تمام سرزمین بر سر سیونیک آمد و خود را در 

دھکده بیرداتیغ مربوط شاغاتو تقویھ کرد کھ در ناحیھ شاکاتس قرار دارد. حال، واساک 

بھ فرار کرد.  الرد سیونیک بنام بابک (بابان) از پارس (سواده) را شکست داد و وادار

الرد سیونیک ھمان سال درگذشت و بابک دختر واساک الرد سیونیک را بھ ھمسری 

گرفت. در ھمان سال الرد نرسی یکم پیلیپیان وراز ترات یک ستیپانوسیان را کشت و 

پسرش را در سینھ مادرش ذبح کرد، با سرقت تمام اموال او. این وراز ترت از طایفھ 

ا را از پدر تا پسر بھ ارث گرفتھ بودند. او حاکم ھشتم پس از وراز مھراکان بود کھ اغوانی

گریگور اولین شھزاده اغوانیا بود. پس از آن شھزاده باغک از بابک بدکار شورش کرد 

کھ از پارس آمده بود، سرزمین را قبضھ کرد و ویران ساخت و زنان و کودکان باغک را 

ھزار باشنده را  ١۵گیغارکونی شد. او حدود از شمشیر کشید. سال بعد بابک وارد ناحیھ 

بھ شمشیر گذاشت و صومعھ بزرگ مکینوتس را سوزاند. تنھا آسیاب ماند. و این سال 

 ) بود. ٨٢٧/٨٢٨عصر ارمنی ( ٢٧۶

 

] بابک پس از دو سال طاوسی (محمد ابن حمید الطوسی) را شکست داد و حدود ١٣۵[

اد. سال بعد بابک باالی پسر غیت (ابراھیم ھزار نفر را مورد آزار و اذیت قرار د ١۵٠

ابن اللیث ابن الفدا) حملھ کرد. در ھمان سال داون و ساپو دو مردی کھ عشق و صلح را 

شبیھ ساختند، ستیپانوس بنام ابواالسد را کشت کھ بابک نامیده شد و باغاکانیتسیک را 

تس، کارناکاش، شکست داد کھ با شمشیر و نیزه ناحیھ بیردزور و شھرک ھای اوریا

ھاکاری و تاپار را ویران کرد. یکبار دیگر آنھا بھ مقابل بابک شورش کردند. آنھا با 

سال در  ١٢مخالفت در جنگ خود را در قلعھ گوروز تقویھ نمودند و نواحی زیر را برای 

اختیار داشتند: ویرین (باال) وایکونیک، بیردزور، سیساکان، ھاباند، اماراس، پاژانک، 
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گاور. پسانتر ھمراھان ابواالسد قاتالن او را گرفتند و تا مرگ شکنجھ -و تری مھانک

کردند. عیسای بنام ابو موسی یک مرد مصلح، پسر خواھر ابواالسد ھمین نواحی را تسخیر 

کرد و باالی تمام آنھا حکومت کرد. و در ھمان سال بابک از پارس رود اراکس را عبور 

شد. او با سخن گفتن در مورد صلح برای اقناع آنھا شروع کرد و در ناحیھ اماراس ساکن 

کرد تا بھ او تسلیم شوند. برخی ھا بھ خاطر کسب وقت توبھ کردند و تسلیم او شدند، اما 

متعاقبا با فریب او شورش کردند. بابک یک ژنرال خاص بنام روستم را با ارتش در آنجا 

زگشت. او دستور داد کھ با قلعھ جنگ در پارس با آترپاتکانگذاشت و بھ مملکت خود در 

نکند، بلکھ از طریق مسالمت آمیز وادار بھ تسلیم کند. با آنھم روستم دستور بابک را نادیده 

گرفت و بھ مقابل آنھا جنگید کھ خود را در آن سنگر تقویھ کرده بودند. مردان قلعھ با 

ود شکست سختی بھ در پیش خ سینت ھای بقایااعتماد بھ قدرت مسیح و حمل صلیب و 

 دستھ پارسی وارد کردند.

 

گفتھ می شود کھ در ھمان سال سیروپ خاص کھ اسقف اماراس بود بھ روم رفت و از 

را درخواست نمود کھ بھ او اعطا شد. برخالف ھمھ  سینت ھای بقایاامپراتور یک توتھ 

ان روغن نوشتھ ھا شایعھ شد کھ این بازوی راست سینت گریگوری است کھ با آن می تو

مقدس را مبارک ساخت. با آنکھ این ھا چیزھای حیرت آور و وحشتناک است کھ باور 

کرد. آنھا می گویند کھ سینت گریگوری این عرف و رسم را از سزاریا بھ اقتدار 

پدرساالران یونانی دریافت کرد و خود او نمی توانست روغن را مبارک/متبرک سازد، 

ا تا شورای کلسیدون دریافت کردند. پسان وقتی آنھا قوی اما ارمنیان روغن را از سزاری

تر شدند، خود را جدا کردند و در مقام/موقعیت خود توانستند کھ حق مبارک سازی روغن 

توسط خود شان را ایجاد کنند. (آنھا ادعا می کنند کھ) این یک عرف است و از (کتاب 

 مزخرف و بداخالقی است.مقدس) تواریخ گرفتھ شده و امر ارتدوکسی نیست، بلکھ 

 

]١٣۶[ 
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؛ گزارش فر مامون شھزاده عرب بھ بیزانس و ھالکت او در آنجاس –فصل بیست و یکم 
 از این مسایل یکوتاھ

 

) مامون عرب تصمیم گرفت کھ بھ بیزانس حملھ ٨٣١/٨٣٢عصر ارمنی ( ٢٨٠در سال 

ھزار مرد قوی پر کرد. سپس او از  ١٠٠کند. او پس از ساختن صد کشتی آنھا را با 

طریق مسیر آب حرکت کرد تا شھر بزرگ کانستانتینوپل را محاصره کند. وقتی این خبر 

دشمنان صلح مسیح را  ،امتداد دیگر بحر عجلھ درھا رسید، آنھا بسرعت و با بھ بیزانسی 

حلقھ نمودند و حملھ کردند. (بیزانسی ھا) تمام آنھا را شکست دادند و کشتند، بشمول خود 

مامون. آنھا در این پیروزی بھ مقابل کشتی ھای عرب کشتی رانی/بادبانی کردند و جمعیت 

یک نفر باقی نماند. این ضربات بزرگ آنھا را با شمشیر و آب تغذیھ نمودند تا این کھ 

 بزرگ کھ بر عرب ھا وارد شد، از برکت قدرت بزرگ صلیب مسیح زندگی بخش بود.

 

عرب سھ سال پس یک امیر بادسغی خاص (الحسن ابن علی البادغیسی) بھ فرمان شھزاده 

وان رسید. او در آنجا یک مرد جوان بنام یوھان را گرفت یجھا بنام امیرمومین بھ شھر نخ

و بھ خاطر ایمان مسیحی ظالمانھ شکنجھ کرد و در جریان روزه، کمی پیش از عید ایستر 

ی تابنده و درخشان او دشمن را مبھوت کرد کھ در شب عزیمت کردند. بقایاشھید ساخت. 

ھیچ یک از مسیحیان از این امر آگاھی نداشتند. او زمانی از این امر آگاه شد کھ بھ عنوان 

د. حال، سال بعد باران ھای سنگینی برای چھل روز بارید و رود شھید تاج گزاری کر

فرسنگ بیشتر از حد معمولی سیالب گرفت.  ١۵کور را لبریز کرد و سرزمین را برای 

اژدھا بھ بزرگی کوه بیرون آمد و ماھیگیران را در شکم خود -در بحیره کسپین یک ماھی

نھم سرانجام کشتی رانان برنامھ ای فرو برد و روزگار ماھی گیران را خراب ساخت. با آ

طرح کردند. آنھا در یک محل جمع شدند و با شمشیرھای خود بر ماھی زدند، در نقطھ 

ای نزدیک دم او تا اینکھ کشتھ شد و رود کور او را با خود برد، بھ ھمان جایی کھ آمده 

 اد شدند.بود. پس از آن گرفتن ماھی برای ماھیگیران آسان شد، چنانکھ از زندان آز
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در ھمان سال الرد داویت کاتوگیکوس ارمنیان درگذشت و کسانی را نفرین کرد کھ 

سرزمین سینت گریگوری را دزدیدند. (دزدان) عبارت بودند از: عبدالملک (پسر) جھاب 

کھ با شمشیر کشتھ شد؛ عبدل آسور پسر ھارش و ابو جعپر اراتساتسی کھ ھر دو بھ پارتاو 

پوست شدند. ما این معلومات را از دربار خلیفھ آموختیم: در سمت آورده شدند و زنده 

راست دربار، رییس شرطھ می نشیند کھ بزرگ تر از رییس جالدان در جاھای دیگر است 

الیات از تمام و در سمت چپ، قاضی عدالت را ارایھ می کند و امیر خزانھ کھ پرداخت م

ن) در پیش آنھا ظاھر می شوند و روز می کند). در ساعت نھم (شاکیا جھان را (دریافت

 بعد آنھا حکم را دریافت می کنند. آنھا خدمات عامھ را نیز اداره می کنند.   

 

ھزار سوار ناگھان از بغداد  ١٢) ٨٣٧/٨٣٨عصر ارمنی ( ٢٨۶] حال در سال ١٣٧[

برخاستند و بر مملکت اغوانیا حملھ کردند. سھل یکم سمباتیان کھ از طایفھ شاھان 

یرھاکان بود، از این موضوع آگاه شد. (سھل) با داشتن شھید بزرگ جورج بھ عنوان زرم

متحد خود چشم ھای خود را بسوی آسمان باال کرد و آنھا را مانند یک عقاب در حال 

پرواز بر روی پرندگان درمانده مالقات کرد. او بر آنھا حملھ نمود و آنھا را در بیابان ھا 

ادار بھ فرار کرد. در ھمان سال ھمان الرد سھل یکم سمباتیان بابک پراگنده کرد، آنھا را و

شورشی، قاتل، ویرانگر جھان، جانور خونخوار را اسیر کرد و او را در دست خلیفھ 

سپرد. او بھ خاطر تالش ھایش از دربار پاداش خوبی از دربار دریافت کرد، زیرا او 

ت گرفت تا با اقتدار و نظم باالی ھمھ حاکمیت ارمنیا، آیبریا/گرجیا و اغوانیا را بدس

 حکومت کند.

 

) خلیفھ ابراھام با ارتش بزرگ بھ پادشاھی بیزانس ٨٣٨/٨٣٩عصر ارمنی ( ٢٨٧در سال 

رفت و با شمشیر و برده سازی شھر بزرگ اموریوم را تسخیر کرد. او سپس بھ خانھ 

الرد ارمنیا،  است. در ھمان سال الرد الرد ھا یوھانز کھ ساھاکبرگشت. او اپو 

آیبریا/گرجیا و اغوانیا شد، برای سھ سرزمین بولخار، خویتا و پاتگوس دو بار از دربار 

 التماس کرد.



	 224	

 

و در این سال ملخ ھای از سمت خزرھا آمدند کھ دارای اندازه خارق العاده و بزرگ تر 

 از گنجشک ھا بودند. و آنھا بخشی از سرزمین اغوانان را بلعیدند. 

 

پس تر زمستان بسیار شدید بود و باعث رنج و مرگ بسیاری از حیوانات و دو سال 

چوپانان شد. در این روزھا باغاکاناتسیک آمد و بھ نواحی سیسان، تری و اماراس صدمھ 

 وارد کرد. سپس عیسای بنام ابو موسی بھ مقابل آنھا برخاست و آنھا را ریشھ کن کرد.

 

یک مرد خشن و بی رحم آمد و در ھمان سال پس از گذشت دو سال دیگر خزر پاتگوس 

ھالک گشت. پسرش نیز آمد و سرزمین ما را با شمشیر و برده سازی گرفت، کلیسا ھای 

زیادی را سوزاند و بھ بغداد رفت. او با بازگشت از آنجا بھ دستور و ھزینھ دربار در سال 

ت. او پس از ) شھر گندزاک را در ناحیھ ارساکاشین ساخ٨۴۶/٨۴٧عصر ارمنی ( ٢٩۵

این بھ سرزمین سیونیک حملھ کرد، قلمرو باغک را بھ بردگی گرفت و وارد ناحیھ اغاھیچ 

در روستای بنام ارکوگیت شد. او در آنجا دستور داد کھ کلیسای اھدا شده بھ سینت 

گریگوری سوختانده شود. اما پس از آن یک معجزه الھی رخ داد: سواری بر اسب سفید 

از کلیسا بیرون شد و چھار نعل بھ اردوگاه شتافت، مرد بدکار و سربازان در پیش چشم ھمھ 

او را در سردرگمی انداخت و آنھا را وادار بھ فرار از طریق کوھھای بنام ایغر خای کرد. 

در آنجا توفان شدیدی بر سرشان فرود آمد و تنھا کسانی کھ بر اسب ھای شان اتکا داشتند 

ی کھ کسانی کھ دارای اسب ھای زین دار و اموال غارت در حال موفق بھ فرار شدند،

 (آنھا) بود، در باالی کوھھا ھالک شدند. و اسیران در صلح ماندند و خدا را جالل بخشیدند.

 

) شھزادگان مسیحی ارمنیا و اغوانیا ٨۵١/٨۵٢عصر ارمنی ( ٣٠٠] در پایان سال ١٣٨[

ل بود کھ آنھا اسیر گرفتھ شدند، قیمت گناھان خویش را پرداخت کردند. چون در این سا

توسط عرب ھا بھ زنجیر کشیده شدند، از خانھ ھای شان تبعید شدند و برخالف میل شان 

بھ بغداد فرستاده شدند. بدکاران آنجا آنھا را شکنجھ دادند و مجبور بھ ترک ایمان کردند. 
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نی را از دست در حالی کھ بسیاری از آنھا با رھا کردن گنج  ایمان مقدس، مرگ جاودا

دادند، شاپو ارتسرونی ارجمند خاص و مرد عالی دیگری از میان اشراف ارمنیان مرگ 

شھادت مندانھ در مقابل زندگی بی ارزش را انتخاب کرد. ستمگران عرب دستور دادند کھ 

آنھا را در زنجیرھای آھنی بستھ کنند و در رود فرات اندازند. برای چندین روز مشعل 

پایین  رودبر فراز رود دیده شد و خلیفھ کین توز دستور داد کھ مردانی در ھای شعلھ ور 

شوند، استخوان ھا را پیدا کنند و بسوزانند. حال اتفاق افتاد کھ وقتی غواصان پایین شدند، 

نور خاموش شد، اما وقتی پس از جستجوی آب و بیرون شدن آنھا، نورھا دوباره با 

را احضار کرد و  جعپر/جعفر اسقف سوری ھا ،ھدرخشش تمام درخشیدند. سپس خلیف

را جستجو کند. اسقف بھ کنار فرات رفت و غواصان را پایین  بقایابرایش دستور داد کھ 

فرستاد. وقتی آنھا استخوان ھای مردان مبارک را پیدا کردند، (جعپر) آنھا را بھ کلیسای 

 خود برد و یک یادبود کتبی برای آنھا نوشت. 

 

در این سال باران ھای شدید و غیرمنتظره در ناحیھ میتس ایرانک بارید و سیالب ھا 

مربوط بھ چوپانان را برد  چادر ٨٠٠ھا را پر کرد و  رودروستای دستاکرت در اتصال 

کھ برای چرانیدن گلھ ھای شان در قفقاز در تابستان آمده بودند. الرد سوپان در وایوتس 

اسماعیلیان  ساھاک) بوغا بھ ارمنیا آمد و ٨۵٢/٨۵٣سال آینده (در ھمان سال درگذشت. در 

را در شھر تفلیسی کشت. او ارمنیا را برای سھ سال نگھ داشت و سپس شھزاده ھا و زن 

) محمد پسر خارت (محمد ابن ٨۵۵ھای آنھا را بھ بغداد انتقال داد. سپس در سال چھارم (

 خالد) آمد و الرد واساک گابور درگذشت.

 

) زلزلھ وحشتناکی در دوین رخ داد. این زلزلھ ٨۶٩/٨٧٠عصر ارمنی ( ٣١٨سال در 

ھزار مردم را بلعید. ببین، چگونھ بشر کامال  ١٢٠برای یک سال تمام فعال بود و حدود 

 شبیھ گیاھان است.
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محاصره پارتاو توسط پسر شیخ و ارتش ھای ارمنیا و اغوان ھا؛  –فصل بیست و دوم 
 رفتن اوو بھ دوین  توسط سامویلیکوس) (کاتوگغصب کرامت 

 

تحریکات میان عیسای پسر شیخ (عیسی ابن شیخ ابن خالد الشیبانی، حاکم ارمنیا  در وقت

، ) و مقام/رسمی او محمد پسر ابلوحد، بنام امیمیک (محمد ابن عبدالواحد الیمانی)٨٧٠از 

سوریھ در اتحاد با . (عیسای) ارتش ھای خود را از مناطق (محاصره پارتاو رخ داد)

شھزاده اسوت جمع کرد. (اشوت) نیز سربازان ارمنی را یکجا با شھزادگان اغوان جمع 

سال با مھارت  ١٣کرد. و آنھا رفتند و در دروازه پارتاو اردوگاه زدند، جایی کھ برای 

) و شھزادگان ٨٧۵جنگیدند. در آن زمان یوسپ پدرساالر اغوان ھا درگذشت (حدود 

نداشتند تا جانشینی برای تخت پدرساالری انتخاب کنند. حال، این مسئلھ پیش اغوان وقت 

ارتباط برقرار » فیلسوف«آمد کھ سامویل اسقف میتس کاغمانک با کشیش میزاییل بنام 

کرد. (سامویل) حیلھ گرانھ اسقف اعظمی خود را بھ میزاییل بدون منصوبیت از طرف 

ھ خود سامویل یک انتصاب نادرست از اسقف دست راست یک مقام/عالی داد، در حالی ک

دریافت کرد کھ او را مقرر کرده بود. این خبر بھ ارتش رسید و باعث ناآرامی در میان 

شھزادگان اغوان شد و یکی از این گروه الرد جورج، کاتوگیکوس ارمنیان را آگاه ساخت. 

درخواست کرد کھ آخری نامھ ای بھ شھزاده ارمنیان در باره مقررات متعارف نوشت و 

مسایل را تسھیل نماید و بصورت مسالمت آمیز حل می کند. در این میان، (سامویل) 

ھوشیارانھ در میان شھزادگان اغوان صلح و توافق کرد کھ در نتیجھ باعث تکفیر آنھا 

توسط ارمنیان شد. آشوت شھزاده ارمنیان درخواست کرد کھ ترتیبات سینت گریگوری در 

منیان رعایت گردد. شھزاده بزرگ ارمنیان سپس بھ پدرساالری جورج باره انتصاب ار

ده ھای نوشت کھ با رضایت تمام اغوان ھا در این میان بھ بی نظمی سامویل ادر باره شھز

و میزاییل موافقھ کردند. سپس سامویل فریبکار بھ دوین سفر کرد تا دوباره انتصاب شود، 

. این در روزھای رخ داد کھ آشوت شھزاده این بار توسط جورج کاتوگیکوس ارمنیان

 ).٨٧٧/٨٧٨عصر ارمنی ( ٣٢۶ارمنیان بود، در 
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ھمان شھزاده اشوت ارمنی بھ کمک اسقف سوغومون و پدرساالر جورج بصورت عاقالنھ 

 موعظھ ھای سیونیک را دوباره تجدید کرد کھ برای مدت طوالنی قطع شده بود.

 

در تخت  باگراتونی) آشوت ٨٧٧/٨٨٨ارمنی (عصر  ٣٣۶، در ] حال در این وقت١۴٠[

پادشاھی خود در میان مردم ارمنیان نشستھ بود. برای مدت طوالنی کرامت شاه در خانھ 

عرب («ھا  تاچیک) ٨٩٣/٨٩۴عصر ارمنی ( ٣۴٢تورگوم توقف کرده بود. در سال 

اری بھ ارمنیا آمدند و سرزمین را غصب کردند، آن را بھ یوغ بردگی و خراج گز») ھا

کشاندند. پدرساالر جورگ توسط آنھا توقیف گردید و در زنجیر بھ پارتاو برده شد. سپس 

ھمام پرھیزگار پادشاھی سقوط کرده ای خانھ اغوان ھا را دوباره احیا کرد، ھمان گونھ 

در ارمنیا کرده بود. این وقایع در ھمان زمان رخ داد. ھمین ھمام کھ  باگراتونیکھ اشوت 

ن ریزی برادران خود بر بنیاد گزارش این زندگی بیھوده بود کھ پس از مقصر اصلی خو

آن بھ مقابل کلیسا و تمام بیچارگان و نیازمندان تقوای بزرگ و خستگی ناپذیر بھ نمایش 

گذاشت. این بھ خاطر گناھان بزرگ او بھ مقابل خدا بود. او جورگ، پدرساالر بزرگ 

ای بدکار بھ قیمت بزرگی رھا شد. سپس او را ھ تاچیکارمنیان را داشت، کھ از زندان 

با وکالت بزرگ بصورت امن بھ ارمنیان فرستاد. حال اتفاق فتاد کھ چھار سال پس وقتی 

)، ابو علی کھ ھایکازونی (ارمنی) ٨٩٨/٨٩٩روز سال نو با روز ایستر تطابق کرد (

او را بسیار  شھزاده اغوان ھا بود، توسط برادر خود سمبات بھ قتل رسید. طایفھ اش

سربازان خود  باگراتونیسوگواری کردند. در ھمان سال سمبات شاه ارمنیان پسر اشوت 

را جمع کرد و بھ سرزمین آسورستان حملھ کرد. باآنھم عرب ھا مقاومت کردند و باعث 

شدند کھ پس بھ ارمنیا فرار کنند. و بدین ترتیب تمام مساعی او بیھوده شد. در نتیجھ، 

 ونی شھزاده و برخی از ارتش او مردند.اشوت ھایکاز

 

در ھمین زمان ھا ابو مروان شھزاده بزرگ واسپوراکان توسط سربازانش کشتھ شد. در 

ھای بدکار بھ مملکت ارمنیا رسیدند. بھ دستور آنھا  تاچیکھمان سال و برای بار دوم 

گذاشت و بھ ارمنیا اختھ (یوسف ستوان محمد افشین ابن ابو السجد دیوداد) دربار پارتاو را 
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آمد. او یک مرد بی شرم و بی خدا بود کھ کلیسا ھای خداوند را در ھر کجا یافت، غارت 

کرد و نابود ساخت و ھر وقتی صلیب مسیح را دید، بر زمین زد و از بین برد. با آمدن 

او در سرزمین ارمنیا شاه سمبات فورا فرار کرد. (یوسف) قلعھ را غصب کرد و ملکھ و 

انش، پسرانش، خانھ ھا، ظروف مقدس، صلیب ھا و خزانھ بزرگ را بھ اسارت گرفت. بانو

در ھمان دوران او بھ آیبریا/گرجیا حملھ کرد. دو ژنرال شجاع آیبریایی، شھزاده جورگ 

و برادرش اریویس بھ مقابل او برخاستند و با دست او بھ مرگ ظالمانھ رنج بردند. سپس 

درگذشت و این پس از مرگ آشوت شھزاده سیونیک بود.  پدرساالر بزرگ ارمنیا، جورگ

بگذار سال دیگری مانند این تا زمانی کھ نسل بشر وجود «زنان سوگوار گریستند و گفتند: 

) بود. با ٨٩٧/٨٩٨عصر ارمنی ( ٣۴۶و این در سال ». دارد، در روی زمین دیده نشود

بود. پس از مدت کوتاھی مجازات آنھم این تنھا آغاز مصایب و محاکمات وارده بر ارمنیان 

الھی کھ در زمین ذخیره شده بود، باالی خود شاه بزرگ افتاد. قدرت متعال، او را رھا 

کرد و در جاده تخریب خود و ارمنیان گام گذاشت، چون او پیش شھزاده جانور صفت 

کھ  عرب ھا رفت کھ شیوه ھای آنھا مانند سگ ھا بود، نھ مردانھ. او شاه را توقیف کرد

بھ اراده خودش آمده بود و صلیب کرد. سپس صدای سوگواری و عزاداری در خانھ 

عصر ارمنی  ٣۶٣تورگوم شنیده شد و باعث ویرانی کامل سرزمین گردید. و این در سال 

) بود. اما خدا بھ خاطر قتل سمبات انتقام گرفت، چون وقتی آن عرب ناانسان ٩١۵/٩١۴(

از طریق سرزمین سوریھ باالی عرب ھا حکومت کند،  ارمنیا را ترک کرد و می خواست

در دست یک شھزاده عرب افتاد، زنده بھ گور شد و کشتھ شد. حال وقتی این زمان ھا 

گذشت و وقتی کھ مردم عرب خستھ شدند، باز ھم مردم دیگری ظھور کردند. آنھا دیلمات 

و اقتدار خود را وسیعا ھا نامیده می شدند. رییس آنھا یک مرد خاص بنام ساالر بود و ا

گسترش داد و باالی اغوانیان، پارسیان و ارمنیان حکومت کرد. او بھ پارتاو آمد و بیدرنگ 

 او را ساخت.

 

در ھمین دوره، مردمی بنام روزیک حملھ کردند کھ چھره عجیب و بیگانھ داشتند. (آنھا) 

پین پیشروی کردند. از سرزمین ھای شمال آمدند و مانند گردابی بر فراز بحر شرق، کس
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آنھا بھ پارتاو، پایتخت اغوانیا رسیدند و پس از سھ تالش (شھر را تسخیر کردند). شھر 

کھ توان مقاومت نداشت، بھ دم شمشیر گذاشتھ شد. آنھا تمام دارایی ھای جذاب باشندگان 

را ضبط کردند. (روزیک) محاصره شد، اما با ھیچ خطری مواجھ نشد، چون آنھا بھ دلیل 

خدمت بھ  اد کھ زنان شھر با یک برنامھ ایدرت خود شکست ناپذیر بودند. حال اتفاق افتق

آنھا با جام مرگ آمدند، اما آنھا از این خیانت آگاه شدند و زنان و کودکان شان را بیرحمانھ 

کشتند. آنھا پس از شش ماه با گرفتن انواع غارت و ترک شھر خالی و متروک، بصورت 

 زمین شان برگشتند.غیرمنتظره بھ سر

 

]١۴١[ 

 شناسی الصھ ای نسبخ –فصل بیست و سوم 
 

ما بھ وضوح می دانیم کھ مردمی از نسب ھایک با طایفھ مھراکان ازدواج کردند و از این 

 طریق مشترکا باالی مناطق برجستھ اغوانیا حکومت کردند.

 

پرھیزگار (باریپشت) را  واچاگانشجاع (کاج) تا  واچاگانما در باال نام ھای ده شاه از 

شجاع بھ تنھایی کلیسا ھای زیادی، بھ تعداد روزھای  واچاگانثبت کردیم کھ از آن جملھ 

سال در شرق ساخت. پس از مرگ او آن نسب رو بھ زوال رفت. سپس مھرکان کھ 

(اقارب) طایفھ ساسانیان بودند از پارس آمدند و در میان الرد ھا ایجاد شدند. نام ھای آنھا 

 از پدر تا پسر بھ شرح زیر است:

 

 مھر

 ارماییل

 وارد

 این ھمان کسی نیست کھ قلعھ گاردمن را ساخت؛ –وردان شجاع کھ بھ مسیح ایمان داشت 
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وراز  –پسر وارد پدر یعنی وراز گریگور نخستین شھزاده اغوانیا چھار پسر داشت 

 خسرو و ورازمان.-پیروز، جوانشیر، ایزوت

 

نسب ھایک، در حالی کھ دیگران نادیده گرفتھ خواھد شد، نام ھای ما برای آگاھی از 

پسران بزرگ آنھا را خواھیم داد. آنھا عبارت اند از: وراز پیروز، وراز ترات، وردان، 

کھ بر سرھای مردان آسیب می رساند، در حالی کھ پا ھای ») ظالم(«نرسیح ژنداک، 

یاری ھا با آتش و غرق سازی ھالک مظلومین نیز در زنجیر بستھ بود. از طریق او بس

شدند. نرسیح با ھمان نیت (تخریبی) از طریق روستای ھاتسیوان در مسیر خود بھ 

اسورستان گذشت. حال، بھ خاطر این کھ روز یک شنبھ بود، (نرسیح) رفقای خود را 

گذاشت و بھ تنھایی نزد سیمیون پدر مقدس، نگھبان صلیب مقدس رفت. او با پنھان کردن 

 یت خود یکجا با سایرین دعا کرد.ھو

 

شما کی ھستید؟ «اما سپس سیمیون مبارک او را جسارت مندانھ خطاب کرد و گفت: 

خداوند برای من بی ایمانی تو را آشکار ساخت کھ سرزمین ما را نابودی می سازی. 

 کودکان شما، با استفاده از سکوت شما شرارت ھای مختلفی را انجام می دھند کھ مظلومین

را نابود می سازد. آیا شما ھمان نرسیح نیستید کھ بھ آسورستان می روید تا بھ اعمال 

شیطانی خود بھ مقابل کلیسا ھای شرق بیفزایید؟ حال اگر شما بھ آن مملکت بروید، شما 

نرسیح سپس بھ پا ھای مرد پیر ». ھرگز سرزمین اجدادی خود را دوباره نخواھید دید

درعوض، او در مسیر خود رفت و درگذشت، ھمان گونھ کھ سیمیون  افتاد، اما پاسخی نداد.

پدر گفتھ بود و جسد بیجان او بھ سرزمین خودش آورده شد. گاگیک پسر نرسیح بود، 

 ستیپانوسپسر گاگیک بود و اپرسامیک خواھر او بود. وراز ترات و پسرش  ستیپانوس

ر خورادزور بنام دادو وانک در ھمان زمان توسط یک اقارب او بنام نرسیح پیلیپیان د

کشتھ شدند. پس از این مصیبت ھا، ھمسر مقتول کھ مانند یک مرد شجاع بود، سپرام دختر 

خود را گرفت و پس از یک شب سفر خستھ کننده بھ قلعھ خاچین رسید. با فکر این کھ چھ 

ھل چیزی برای خانواده او خوب خواھد بود، او سپرام را بھ ازدواج ارترنرسیح پسر س
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درآورد. (سھل) از طایفھ ھایک بود و الرد سیونیک و با زور روستای گیگام را قبضھ 

کرده بود. اترنرسیح پسر او با این بانوی محتاط ازدواج کرد. آنھا با ترس از خدا زندگی 

 خود را در تقوا گذراندند و محبوب سرزمین خویش بودند. 

 

و کاخ خود را در روستای بنام وایونیک  ] این اترنرسیح قلعھ ھاندو را اعمار کرد١۴٢[

ایجاد کرد، جاییکھ حمام ھای سلطنتی قرار دارند. او با شھزادگان دیگر بھ پارس برده شد 

و سالیان زیادی در آنجا ماند. بانو سپرام کارھای خیرخواھانھ خود را افزایش داد و 

مزین ساخت.  نوراونک را با ھزینھ بزرگی در روستای سودک بھ شکل شگفت انگیزی

ھا رھا شد و وارد زندگی  تاچیک(وقتی کلیسا تکمیل شد) اترنرسیح فوری از سرزمین 

دنیوی در کاخ گشت. پسرانش گریگور و ابوسیت بودند. گریگور قلعھ ھای ھاواکساغاتسی 

را ساخت و اقتدار خود را باالی آن منطقھ گسترش داد. گریگور پنج پسر داشت کھ ابول 

بنام سیوادای  ساھاکتوسط سمبات خویشاوندش کشتھ شد. پسر دیگرش  بزرگ ترین آنھا

یک مرد شجاع و موفق بود کھ بھ عنوان شھزاده باالی نواحی گاردمن، کاوس و پارنا 

سارقان ژورایگیت تحمیل کرد. این مرد عاشق -حکومت کرد و سلطھ خود را روی روسای

. حال با آن کھ سمبات شاه اغوانیا نامھ ھا بود و نویسندگان را در خانھ خود مقرر کرد

 بصورت جدی با او جنگید، نتوانست او را بھ خواست خود خم کند.

 

گریگور و داویت. گریگور پدر سیوادی بنام ایشخانانون و  –سیوادی پدر دو پسر بود 

یوھانیس، گریگور، اترنرسیح و فلیپ.  –اترنرسیح بود. ایشخانانون پدر چھار پسر بود 

یوھانیس بزرگ ترین پسر اشخانانون نیز بنام سینیکیریم بود کھ دست راست متعال برگزیده 

شد کھ بنام شاه نامیده شد. بدین ترتیب خدای متعال پادشاھی غیرفعال را از طریق او اعاده 

تاج و اسب پدری اش را  کرد. شاه پارس تزیینات باشکوه زیادی برای او بخشید و برایش

داد. در ھمان سال مگیستروس یونانی کھ بنام داویت نامیده می شد، یک تاج با شکوه 

برایش فرستاد و یک (جامھ) بنفش امپراتوری برایش بخشید و ستایش این مرد کھ خدا نیز 



	 232	

او را دوست داشت. و (یوھانیس) تقدیس بھ عنوان شاه از دست راست پدرساالر دریافت 

 بھ جالل مسیح. کرد

 

]١۴٣[ 

 کرد ھای پدرساالران اغوانیانرانام ھا، سال ھا و ک –فصل بیست و چھارم 
 

مناسب و درست خواھد بود کھ فھرست درست نام ھای پدرساالران نوشتھ شود. با آن کھ 

(اسناد ضروری حامل) کارکردھا، تاریخ ھا و نام ھای رھبران روحانی ما کھ یکی جانشین 

سط کافران سوختانده شد. افزود برآن، پیمان ھا، ظروف و آرمگاه ھای آنھا دیگری شد تو

برای ما نامعلوم اند و افشا نشدند. بدین ترتیب برای آگاھی کسانی کھ عالقمند این مسایل 

 ھستند، ما چیزھای کمی را کھ می دانیم، ثبت کردیم.

 

رد تادیوس رسول مبارک اولین علت روشنگری ماَ، سینت ایگیشای/ایلیشاه/ایلیسیوس شاگ

بود کھ در اورشلیم توسط سینت جیمز منصوب شده بود. او بھ عنوان روشنگر سھ سرزمین 

و بھ عنوان یک شھید در مملکت آخری درگذشت. (تا)  –چورای، لپینک و اغوانیا آمد  –

اینکھ الرد سینت گریگوریس پھالویک نواسھ  گریگوری روشنگر اغوانیان در ھمان تخت 

 در شکوه دوتایی (آنجا سلطنت کرد): نشست،

 

 سینت شوفاغیشای کاتوگیکوس شرق کھ از اورشلیم امد.

 الرد ماتیوس.

 .ساھاکالرد 

 الرد موسیس.

 الرد پاند.

 الرد غازر.

 الرد ذکریا.
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 الرد داویت.

 

الرد یوھان کھ اسقف ھون ھا از طریق لطف پدرساالر شد. ما تفصیالت در باره او را 

 نمی دانیم.

 

الرد ایریمیا. در روزھای او میزروب ارجمند با اشتیاق زیاد الفبای برای اغوانیان اختراع 

 کرد، ھمان گونھ کھ برای ارمنیان و آیبری/گرجی ھا کرد.

 

الرد اباس کھ در آغاز عصر ارمنی تخت پدرساالری را از چوغای بھ پارتاو انتقال داد؛ 

میتس ایرانک خوانده شده بود. در  نشیناسقف سال پدرساالر بود، کھ از  ۴۴او برای 

در » کاتوگیکوس اغوانیا، لپینک و چوغای«جریان تصدی او این عادت شد کھ بنویسند، 

در آدرس نامھ ھای (او). آنھا برای او از شورای دوین نوشتند کھ او باید در مورد این کھ 

مسیح) جاودانی «( (مسیح) یک طبیعت الھی و انسانی دارد، سخن بگوید و او باید کلمات

 (برای تریزاگیون) را افزود کند.» کھ مصلوب شد

 

پدر مقدس در شورای ایفیسوس در  ٢٠٠] آنھا این موضوع را آموختند کھ توسط ١۴۴[

تریساگیون از پروکلوس پدرساالر ایفیسوس و پسان از تیموتی پدرساالر الکساندریھ و پیتر 

ستاسیوس از طریق یعقوب اسقف بین النھرین از انتیوخ درج شدند، وقتی کھ آنھا بھ انا

» مصلوب شد«و » جاوانی«نزدیک شدند. حال تمام آنھا اعالن کردند کھ ارتدوکس باید 

بگوید، ھمان گونھ کھ واقعیت است. پدرساالر اباس این موضوع را قبال تصریح نکرده 

ر کنیم. در سرزمین بود، زیرا ما پیش از این زمان عادت نداشتیم کھ این (فارمول) را تکرا

ما ھیچ بدعتکار وجود ندارد، باآنھم شما ما را زیاد آزمایش کنید. متعاقبا در زمان 

، اسقف گاردمن رفت و با او ارتباط برقرار کرد و گاردمن ستیپانوسکاتوگیکوس ایزر، 

و ارتساخ این عرف و رسم را پذیرفتند کھ ما حاال ھمھ در آن سھیم ھستیم (بھ اشتراک می 

 اریم).گذ
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سال. او زندانیان ارمنیا، آیبریا و اغوانیا را از شات خزر آزاد ساخت. او  ٣۴الرد ویرای 

را روی نامھ » الرد گاردمن و شھزاده اغوان ھا«از شاه خسرو خواست کھ القاب/عنوان 

 ھا بھ حاکمان این مملکت بنویسد و ھنوز ھم نوشتھ می شود. 

 

خواھان ضمانت برای شھر بزرگ پارتاو شد و با دعا سال. او  ١۵الرد ذکریا مرد مقدس 

ھای خود بسیاری را از بردگی نجات داد. او ورتانیس خاص اسقف سیونیک را بدون 

 رضایت اغوانیان تقدیس کرد. 

 

 اماراس فراخوانده شد. اسقف نشینسال، بھ تخت پدرساالری از  ٢۵الرد یوھان 

 

یان را نفرین کرد، بھ خاطر ازدواج ھای آلوده سال. او الرد ھای اغوان ١٢الرد اوختانیس 

 کننده نژاد آنھا کھ آنھا را بھ کام مرگ کشاند.

 

نشین شاکی. او صلیب مقدس پنھان توسط میزروب در  اسقفسال از  ۶ ایغیازرالرد 

روستای گیس را کشف کرد. او با گرفتن یک توتھ صلیب زندگی بخش آن را با طالی بھ 

او دستور داد تا ». است ایغیازراین «کرد و روی آن نوشت:  دیھیکان پوش ١٢٠ارزش 

 یک روز جشن برای صلیب در گیس برگزار شود.

 

سال. او با اشتباه ذھن خواست کھ تمام خانواده  ١٧الرد نرسیز از اسقف نشین گادرمن 

اغوانیا را با گمراھی بھ بدعت کلسیدونیان گیج سازد. با نفرین در جسم و روح از شکوه 

ر خدا توسط اغوان ھا و ارمنیان کشیده شد و آن بخشی را دریافت کرد کھ برای بدعت پس

 کاران محفوظ بود.
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الرد سیمیون یکنیم سال. او معاون اسقف (پدرساالر) بود کھ سرزمین را از بی نظمی 

 نرسیز خالص کرد و ھفت قاعده ایجاد کرد.

 

راھب مکینوتس، سلیمان را احضار سال. او در شاکی شماس بود. او  ٣۵الرد میکاییل 

کرد و الرد اغوانیا را نفرین کرد کھ با اقارب درجھ سوم (خویشاوند) ازدواج کرده بود. 

مجازات فورا بر آنھا نازل شد و آنھا درگذشتند. آنھا ھمچنان تالیل رھبر آیبریا/گرجیا را 

 مردود کردند کھ چنین ازدواج ھای بدکارانھ را اجازه داده بود.

 

 سال. ۴] الرد اناستاس ١۴۵[

 

) مطابق ٧۵١/٧۵٢( مین سال عصر ارمنی ٢٠٠سال. سال پنجم او با  ١٧الرد یوسپ 

 نشین اماراس بھ تخت پدرساالری آمد. بود. او از اسقف

 

سال. او نیز از اسقف نشین اماراس بھ تخت آمد. او زمین و ظروف کلیسا  ۴الرد داویت 

 ر درگذشت کھ توسط خاینان بھ وی داده شد. را برباد کرد و پس از نوشیدن زھ

 

سال از اسقف نشین میتس کیانک. او دستاکیرت و ساماناساچ را بھ کافران  ٩الرد داویت 

 فروخت.

 

الرد ماتیوس یکنیم سال از اسقف نشین کاپاغاک. او نیز در اثر زھر درگذشت کھ توسط 

 خاینان اداره شد.

 

 سال. ٢الرد موسیز 

 ال.س ٢الرد اھارون 

 الرد سلیمان نیم سال.
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 سال از اسقف نشین گاردمن. ۴الرد تیودوروس 

 سال. ١١الرد سلیمان 

سال. او کاتوگیکوس را از پارتاو بھ بیرداک، منطقھ سکونت تابستانی  ٢۵الرد یوھانیز 

 خود انتقال داد.

 

 الرد موسیز نیم سال.

 

قانونی الرد شاکی را مبارک سال از اسقف نشین کاپاغاک. او ازدواج غیر ٢٨الرد داویت 

؟ »الرد، شما از کجا آمده اید«ساخت. حال، برادر غیرروحانی ھمان الرد از او پرسید: 

ممکن است آن زبانی «و شھزاده بھ داویت گفت: ». از خانھ برادر خودت«و او پاسخ داد: 

 »!کھ مبارکی را داده است، ھرگز سخن نگوید، و ممکن است دست راست شما خشک شود

 حال این اتفاق در ھمان لحظھ بھ وقوع پیوست، و او تا روزی مرگش شفا نیافت.

 

مین سال عصر  ٣٠٠سال از اسقف نشین میتس کیانک. سال سوم او با  ٢۵الرد یوسپ 

 ) مطابق بود. ٨۵١/٨۵٢ارمنی (

 

سال از اسقف نشین میتس کیانک. او القاب/عنوان را خودش بھ عھده  ١٧الرد ساموییل 

پسان تر توسط جورگ، کاتوگیکوس ارمنیان عزل شد، اما سپس توسط او در  گرفت و

 دوین (دوباره) نصب شد.

 

گ کاتوگیکوس رالرد یونان ھشت و نیم سال. او اسقف دوین، ارمنیا بود. او بدون اجازه جو

 بھ اغوانیا رفت و در آنجا نصب شد؛ او نیز توسط ھمان جورگ (دوباره) نصب شد. 

 

سال. او اسقف دربار سی مقدس بود کھ صلیب مقدس را با تزیینات زیاد  ٢١الرد سیمیون 

 آراستھ بود.
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 سال از مطرانی صومعھ پاریسوس. ۶الرد داویت 

 

 سال از اسقف نشین میتس کیانک. ١٨ ساھاکالرد 

 

مین سال عصر  ۴٠٠سال از اسقف نشین گاردمن. سال چھارم او با  ١۴الرد گاگیگ 

 بق داشت.) تطا٩۵١/٩۵٢ارمنی (

 

 سال از اسقف نشین کاپاغاک. ٧الرد داویت 

 

 سال. او توسط انانیا کاتوگیکوس ارمنیا منصوب شد. ۶الرد داویت 

 

 سال از اسقف نشین گاردمن. ١٨الرد پیتروس 

 

 سال از مطرانی صومعھ پاریسوس. ۶الرد موسیز 
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