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S 89.4 պարթևական դրամների  
վերամեկնաբանություն 

Մելիքյան Արթուր 
 

Հանգուցային բառեր՝ դրահմա, Արտավան V, Տրդատ, 
Արշակունիներ, Պարթևական պետություն, Որմիզդական  

Հնուց ի վեր դրամներն իրենց բուն նշանակությունից զատ, 
ծառայել են իբրև պաշտոնական քարոզչամիջոցներ և կարևորա-
գույն իրադարձությունները նշանավորող հուշարձաններ: Հաճախ 
դրանց պատկերագրական համալիրը մեկնաբանելու համար հարկ 
է լինում դիմելու գրավոր սկզբնաղբյուրների օգնությանը, բայց ոչ 
հազվադեպ դրամագիտական նյութերն իրենք են բանալի դառնում 
գրավոր սկզբնաղբյուրների տեղեկությունների իսկությունը ստու-
գելու համար: Այսօրինակ առաքելություն է վիճակված Պարթևա-
կան տերության մայրամուտին թողարկված արծաթե դրահմաների 
մի յուրօրինակ տիպին, որը Դավիթ Սելվուդի դասակարգման մեջ 
վերագրվել է 89-րդ տիպի 4-րդ ենթատիպին (S 89.4)1: 

S 89.4 դրամների նկարագրությունն ու մեկնաբանությունները 
Խնդրո առարկա դրամների քաշը 3,60-3,70 գ է, ինչը հարիր է 

II-III դդ. պարթևական դրահմաների ստանդարտին: Երեսին ներ-
կայացված է Արտավան V-ի (213-224 թթ.) ձախ դարձած դիմա-
պատկերը՝ հատկանշական երկճյուղ մորուքով, ուղիղ քթով և ընդ-
գծված այտոսկրերով: Արքան պսակված է դիադեմայով և «գնդի-
կազարադ» սաղավարտաձև տիարայով, որը լավ հայտնի է Էկբա-
տանում նրա հատած դրամներից2 ու Շոշում կերտած «Հվասակի 
ստելայից»3: Դիադեմայի հանգույցից վերև դրոշմված է արամեերեն 

 – «ար» տառակապակցությունը4: Դրամների դարձերեսին 

                                                                 
1 Sellvood D., An Introduction to the Coinage of Parthia, London, 1980, Type 89; Ira 

and Larry Goldberg Auctioneere, 83 (7-10 January 2015), Lot 4703. 
2 Sellvood D., An Introduction…, Type 89.1-2. 
3 Olbrycht J. M., Parthian King’s Tiara – Numismatic Evidence and Some Aspects of 

Arsacid Political Ideology, Notae Numismaticae, Tom II, Kraków, p. 36, Pl. IV, J, K.  
4 Sellvood D., Parthian Coins, In: CHI, vol 3(1), Ed. by E. Yarshater, Cambridge 

University Press, 1983, p.298. 
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աջադարձ դիրքով պատկերված է գահավորակին բազմած Արշա-
կունիների արքայատան հիմնադիրը՝ Արշակ I-ը՝ աջ ձեռքով 
աղեղն առաջ մեկնած: Աղեղից ներքև Էկբատանի 
դրամահատարանի  նշանագիրն է: Այս ավանդական 
պատկերը չորս կողմից եզերված է հինգ տող մակագրությամբ, 
որոնցից երկու կողային և մեկ ստորին տողերը «բարբարոսացված» 
հունարեն են, իսկ վերին երկուսը՝ արամեերեն: Առաջինները 
դեռևս XIX դ. դրամագետների կողմից վերծանվել են որպես 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ (արքայի, բարեգործի, 
հայտնյալի)5: Մինչդեռ արամեերեն տողերի վերծանությունն ու 
մեկնաբանությունը մինչ օրս մնում են խնդրահարույց:  

Ելնելով այն ընդհանուր օրինաչափությունից, որ սկսած Ք.հ. II դ. 
կեսերից, պարթևական դրամների դարձերեսի հորիզոնական 
տողի վրա արամեերեն լեզվով գրվում էին տիրակալի անունն ու 
պաշտոնը՝ շատ հեղինակավոր դրամագետներ խնդրո առարկա 
դրամի արամեատառ մակագրությունը վերականգնել են 

 ձևով և ընթերցել՝ «Artabazu malka» = «Արտա-
բազի արքայի»6: Ըստ այդմ էլ, դրամը, չնայած այն փաստին, որ 
երեսին կրում է Արտավան V-ի պատկերը, վերագրվել է նրա կար-
ծեցյալ որդուն՝ Արտաբազին (Արտավազդին)7:  

Դավիթ Սելվուդը սկզբնապես խնդրո առարկա դրամը վերա-
գրում էր Արտավան IV-ին (ներկայումս ընդունված հաջորդակա-
նությամբ՝ Արտավան V-ծ.հ.)8: Ձեռքի տակ ունենալով հիշյալ դրա-
մի մաշված ու դժվար ընթեռնելի օրինակ և առաջնորդվելով այն 
տրամաբանությամբ, որ «պարթևական աղեղնավորի» վերևում 
առկա հորիզոնական տողերում պետք է ներկայացված լինեն տի-
րակալի անունն ու տիտղոսը՝ նա արամեերեն գրության առաջին 

                                                                 
5 Thomas E., Early Sassanian Inscriptions, Seals and Coins, London, 1868, p, 127-128, 

no 13; Wroth W., Catalogue of the Coins of Parthia. In: Catalogue Of Greek Coins in the 
British Museum, vol. 23, London, 1903, p. 251, footn. 2. 

6 Thomas E., Op. Cit., pp. 127-128, no 13; Wroth W., Op.. Cit., p. 251. 
7 Thomas E., Op. Cit., p, 127-128, no 13; Wroth W., Op. Cit., p. 251. Дибвойз Н. К., 

Политическая история Парфии, Санкт-Петербург, 2008, с. 228-229. 
8 Sellvood D., An Introduction..., Type 89.4. 
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տողը ընթերցել է. «̕ rtbnw MLK̕» (Արտավան արքա): Ապա, համա-
րելով որ երկրորդ տողում պետք է լինի Արտավանի «արքա» 
տիտղոսի շարունակությունը, Դ. Սելվուդն այն վերծանել է 
«MLKʼN» (արքաների)9:  

Ինչպես երևում է, անգլիացի դրամագետն այնքան էլ համոզված 
չի եղել իր վերծանության ճշմարտացիության մեջ: Այդ պատճառով 
էլ նա այս խնդրին վերադարձավ 1990 թ., երբ երևան եկավ հիշյալ 
պարթևական դրամի անհամեմատ լավ պահպանված օրինակը: 
Դրա մանրազնին ուսումնասիրության արդյունքում Դ. Սելվուդն 
առաջարկեց արամեերեն երկրորդ տողի նոր ընթերցում՝ «trʼdt» կամ 
«trdt»10, որն էլ արտասանվում է՝ «Տրդատ»: Սակայն դրամական 
լեգենդի վերընթերցումով S 89.4 դրամների մեկնաբանության 
հարցը ոչ թե լուծվեց, այլ դարձավ ավելի առեղծվածային: Բանն այն 
է, որ պարթևական շուրջ 400-ամյա դրամահատության մեջ սա 
միակ դեպքն է, երբ դրամի դարձերեսի լեգենդը պարթևական 
վեհապետի անունից բացի պարունակում է մեկ այլ անձնանուն ևս: 

Ո՞վ է Արտավանի պատկերը կրող դրամի դարձերեսին հիշա-
տակված Տրդատը, ի՞նչ դերակատարում է նա ունեցել Պարթևա-
կան պետության օրհասական շրջանում, ի՞նչ քաղաքական-գաղա-
փարական նպատակադրումով է նա, խախտելով պարթևական 
դրամահատության դարավոր ավանդույթները, իր անունը հավելել 
վերջին Արշակունի վեհապետի պատկերով արծաթե դրամների 
վրա: Այս հարցերը ցայսօր մնում են մութ:  

Առաջին հայացքից՝ դրամի դարձերեսին երկու հատուկ 
անունների առկայությունը՝ մեկը արքայական տիտղոսով, մյուսը՝ 
առանց տիտղոսի, գայթակղում է կարծելու, որ այն թողարկվել է 
Արտավան V-ի կառավարման վերջին շրջանում, և Տրդատն էլ եղել 
է նրա կառավարչակից որդին, որն արքայական տիտղոսով չի հի-
շատակվել՝ աստիճանակարգության պահանջով: Սակայն այս 
ենթադրությունը որևէ կերպ հիմնավորել հնարավոր չէ: Նախ՝ 

                                                                 
9 Ibid. Type 89.4. 
10 Sellwood D., The End of the Parthian Dynasty, Spink Numismatic Circular 98, 

1990, p. 157. 
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գրավոր սկզբնաղբյուրները, այդ թվում և Արտավան V-ի ժամա-
նակակից և նրա գահակալության մանրամասներին քաջածանոթ 
Դ. Կասսիոսը, փաստելով, որ Արտավանն ունեցել է որդիներ11, 
որևէ կերպ չեն հիշատակում Արշակունիների տիրապետության 
վերջին շրջանում կառավարչակցության երևույթի մասին: Մյուս 
կողմից՝ հայտնի է, որ հելլենիստական դարաշրջանում կրտսեր 
կառավարիչները, թեև կրում էին արքայական տիտղոս, բայց 
զրկված էին դրամ հատելու իրավունքից12, իսկ թողարկվող դրամ-
ների վրա էլ վեհապետների անվան կողքին նրանց անունները 
չէին հիշատակվում13: Այս կանոնի տրամաբանությամբ էլ համա-
րում են, որ S 89.4 ենթատիպի դրահմաները կրկնաթողարկվել են 
Որմիզդականի ճակատամարտում (Սելևկյան տոմարի  535 թ14. = 
մ. թ. 224 թ.) Արտավան V-ի վախճանից հետո:  

Դ. Սելվուդը վերոնշյալ դրամների երևան գալը բացատրում է 
Որմիզդականի ճակատամարտից հետո ստեղծված ընդհանուր 
խառնաշփոթ իրավիճակով և առաջին հերթին՝ Արշակունիների 
հիմնական դրամահատարանների Սասանյանների ձեռքն անցնե-
լու հանգամանքով: Նրա համոզմամբ, «պարթևական բանակը, որը 
նահանջում էր սասանյան զորքերից, ստիպված էր բավարարվել 
ժամանակավոր դրամահատարանների ու տեղական վարպետնե-
րի ծառայություններով: Այդ դժվարին ժամանակաշրջանում հիմ-

                                                                 
11 Dio’s Roman History, in Nine Volumes, with an English Translation by Earnest 

Cary, Vol. IX, London-Cambridge-Massachusetts, 1955, LXXX, 3. 3 (այսուհետև՝ Dio 
Cass.). 

12 Бикерман Э., Государство Селевкидов, М., 1985, с. 24. 
13 Там же. Պարթևական դրամահատության մեջ եզակի բացառություն է 

Օրոդես II-ի կառավարչակից որդու՝ Բակուրի՝ Ք.ա. 39 թ. արծաթե դրահմաների և 
քաղքուսների թողարկումը (Wroth W., Op. Cit., p. 97, plate 18, no. 12-14; Sellvood 
D., An Introduction…, Type 49.1-3; Triton VII (12 Jan 2004), lot 455-456. The New 
York Sale, Auction XXXIV, (January 6, 2015), lot 451, 451: Բայց այստեղ էլ աչքի է 
զարնում այն փաստը, որ դրանց վրա ներկայացված է ոչ թե ավագ, այլ կրտսեր 
կառավարչի պատկերն ու տիտղոսը: 

14 Մշիխա Զեխա, Ադիաբենեի եկեղեցու պատմություն. Թարգմանությունը՝     
Հ. Գ. Մելքոնյանի, տե՛ս ՕԱՀՀՄ, հատ. 8. Ասորական աղբյուրներ, Երևան, 1976,   
էջ 83: 
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նական խնդիրը զորքին վճարելու նպատակով դրամների թողար-
կումը շարունակելն էր՝ առանց դիմապատկերների կամ այլ դե-
տալների ճշտության մասին հոգալու: Դրա համար բավարար կլի-
ներ ցանկացած դրամ, որը կհիշեցներ մահացած պարթև տիրակա-
լի դրամը»15: Ըստ Դ. Սելվուդի՝ այդ նպատակը իրագործվել է 
Արտավան V-ի որոշ դրամների կրկնաթողարկման միջոցով, որի 
ընթացքում դարձերեսին հավելվել է «Տրդատ» անունը16:  

Դ. Սելվուդը, իսկ մի փոքր ավելի ուշ Ա. Վոկերը, որպես S 89.4 
ենթատիպի դրահմաների կրկնաթողարկված լինելու հիմնափաս-
տարկ, նշում են «trʼdt» գրության սեղմված լինելը «պարթևական 
աղեղնավորի» պատկերի ու վերին հորիզոնական տողի միջև17: 
Սակայն հարկ է նկատել, որ   S 89.4 ենթատիպի իրական ճանաչ-
ված18 դրամների դիտարկումից այսպիսի տպավորություն բնավ էլ 
չի ստեղծվում: «trʼdt» անունը կրող տողի ստորին եզրագծի հեռա-
վորությունը «պարթևական աղեղնավորի» գլխից նույնքան է, 
որքան որ գահավորակի ոտքերից ստորին տողի վերին եզրագծի 
հեռավորությունն է: Դա խոսում է հօգուտ այն բանի, որ դարձե-
րեսի հորինվածքը ստեղծվել է միասնական պլանով: Ավելին, 
«trʼdt» անվան տառերն ավելի փռված են ու թավ, մինչդեռ «ʼrtbnw 
MLK̕» բառակապակցությունն ավելի բարակ տառերով է գրված, և 
բացի այդ, ասես «trʼdt» գրության համար բավարար տեղ ստեղծե-
լու նպատակով կանխամտածված զետեղվել է դրամի եզրային մա-
սում: Եվ, վերջապես, կրկնաթողարկման պարագայում պետք է որ 
դրամի նախնական պատկերային և գրային հորինվածքները 
թեկուզ և չնչին չափով աղճատվեին: Մինչդեռ S 89.4 ենթատիպի 
իրական ճանաչված և ոչ մի դրամի վրա նման հետքեր չկան: Վե-
րոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ խնդրո առարկա դրամների 
հորինվածքային ինքնատիպությունը ոչ թե կրկնաթողարկման, այլ 
այն թողարկողի նպատակամղված գործողության արդյունք է:  

                                                                 
15 Sellwood D., The End of the Parthian Dynasty, p. 157. 
16 Ibid. 
17 Ibid.: Walker A., Forgeries and Inventions of Parthian Coins, Bulletin on 

Counterfeits, Vol. 19 No. 2 1994/5, Editor: Silvia Hurter, Zurich, 1995, p. 27. 
18  Ibid. p. 27-29. 
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Դ. Սելվուդը Տրդատի ինքնությունը պարզելու նպատակով մի 
հպանցիկ հայացք է նետում III դ. առաջին քառորդի պատմական 
կերպարացանկին. «Մոտ 216 թ. այդ անունով Արշակունի էր 
ընտրվել Հայաստանի թագավոր, սակայն մենք չենք կարող 
համոզված լինել, որ հենց այդ Տրդատն է թողարկել այդ դրամները: 
Կարծես թե Հայոց թագավորը վախճանվել է նախքան Սասանյան-
ների դեմ վերջնական ճակատամարտը»19: Տրդատի նույնականաց-
ման հարցում այլևս չունենալով որևէ այլընտրանք՝ հեղինակն ըն-
դամենն այն փաստից, որ դրամի վրա Տրդատը արքայական տիտ-
ղոսով չի հիշատակված, հնարավոր է համարում, որ նա Ար-
շակունիների արքայատանը չի պատկանել, այլ եղել է Արտավանի 
բարձրաստիճան զորապետներից մեկը, որն իր տիրոջ մահվանից 
հետո շարունակել է պարթևների օրհասական պայքարն ընդդեմ 
Սասանյանների20:  

Տրդատի նույնականացման հարցում Դ. Սելվուդի շեղվելը 
«որոշակիից դեպի անորոշը» միանգամայն հասկանալի է. իբրև 
դրամագետ՝ նա խորամուխ չի եղել գրավոր սկզբնաղբյուրների 
տվյալների մեջ, այլ հիմք է ընդունել իրեն հասու հայագիտական 
ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն 216 թ. 
Հայոց գահին բազմած և 217 թ. Հռոմի կողմից պաշտոնապես 
ճանաչված Տրդատ II-ը վախճանվել է 221 կամ 222 թ.՝ գահը 
թողնելով Խոսրովին՝ հայկական պատմական ավանդության 
Խոսրով Մեծին21: Մինչդեռ Մ. Աբեղյանի, Հ. Մանանդյանի և այլոց 
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հայոց «Խոսրով Մեծ 
արքայի» կերպարը վիպական հարակցման արդյունքում ծնված 
կերպար է, որին են վերագրվել Հայոց Տրդատ II-ի գործերը, իսկ 

                                                                 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Տե՛ս Տաշեան Հ., Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ 

ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղայ գրոց, Վիեննա, 1891, Էջ 96, Աստուրեան Հ., 
Քաղաքական վերաբերութիւններ ընդ մէջ Հայաստանի և Հռովմայ 190-էն ն. Ք. 
Մինչեւ 428 յ-Ք., Վիեննա, 1912, էջ 229, 232: Հարությունյան Հ., Հայաստանը 
Արշակունիների ժամանակ (1-429 թ.թ.), Երևան, 1945, էջ 42: 
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վերջինս էլ Հայաստանում գահակալել է մինչև 252/253 թ.22: Տրդատ 
II-ի գահակալության նոր ժամանակագրության տեսանկյունից Հա-
յոց այս արքան դառնում է դրամական S 89.4 ենթատիպը թողար-
կողի հավանական, իսկ հայ մատենագիրների հաղորդումների 
տեսանկյունից՝ թերևս միակ հնարավոր թեկնածուն:  

S 89.4 դրամը հայ-պարսկական հակամարտության վերա-
բերյալ Ագաթանգեղոսի և Մ. Խորենացու վկայությունների համա-
պատկերում. 

Հայ-պարսկական հակամարտության սկզբնավորման փուլում 
Մեծ Հայքի արքա Տրդատ II-ի ռազմաքաղաքական և դիվանագիտա-
կան-քարոզչական գործունեության մասին հռոմեական աղբյուր-
ները գրեթե ոչինչ չեն հաղորդում: Իսկ հայ մատենագիրների վկա-
յությունները թեև վիպախառն, բայց բավականին մանրամասն են:  

Դիոն Կասսիոսը պատմում է, որ Արտավանին պարտության 
մատնելուց և Հաթրան գրավելու անհաջող փորձից հետո «Արտա-
շիրը ....ետ նահանջեց դեպի Մարաստան և այս երկրում, ինչպես 
նաև Պարթիայում մասամբ բռնությամբ, մասամբ էլ ահաբեկմամբ 
գրավելով ոչ քիչ շրջաններ՝ շարժվեց դեպի Հայաստան: Այստեղ 
նրան դիմադրեցին տեղի բնակիչները, և մարերից ոմանք, ինչպես 
նաև Արտաբանոսի որդիները, և նա, ինչպես ասում են, փախավ, 
իսկ ուրիշները ասում են, թե նա ետ քաշվեց՝ ավելի մեծ արշավանք 
նախապատրաստելու համար»23:  

Իրադարձությունների ընթացքը այլ կերպ են ներկայացնում 
Ագաթանգեղոսն ու Մ. Խորենացին: Ակնարկելով Որմիզդականի 
բախտորոշ ճակատամարտից առաջ կայացած հայ-պարթևական 
դաշինքի մասին24՝ նրանք փաստում են, որ այն գործնականում 

                                                                 
22 Zonaras I., Annales, ex recensione Mauricii Pinderi, Bonnae, Bonnae impensis ed. 

Weberi, tome II, 1844, XII, 21. Աբեղյան Մ., Հայ հին գրականության պատմություն, 
Երևան, 1944, էջ 166: Մանանդյան Հ., Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատ-
մության, հ. Բ, մաս Ա, Երևան, 1957, Էջ 85: Մելիքյան Ա., Սալմաստի ժայռաքան-
դակը. Պատմական Հայաստանի Սասանյան մի հուշարձանի վերամեկնաբանու-
թյուն, Երևան, 2016, էջ 242-243: 

23 Dio Cass. LXXX. 3, 2-3.  
24 Ագաթանգեղայ Պատմութիւն հայոց. Աշխատութեամբ Գ. Տէր-Մկրտչեան և 

Ստ. Կանաեանց, Տփղիս, 1909, 18, Ա (այսուհետ՝ Ագաթանգեղոս): Մովսիսի Խորե-
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մնացել է անկատար: Երկու հեղինակներն էլ վկայում են, որ 
պարթևական ավագ ճյուղի անկումից հետո Արշակունիների 
պատվո աստիճանակարգության մեջ առաջինի դիրքը ստանձնած 
Հայոց արքան փորձել է Սասանյանների դեմ պայքարում 
համախմբել բոլոր հնարավոր դաշնակիցներին: Այս առումով 
ուշագրավ է, որ հայ մատենագիրները, անուշադրության մատնե-
լով հայ-պարսկական հակամարտության իրական պատճառները, 
Հայոց Տրդատ II արքայի հակասասանյան դիրքորոշման շարժա-
ռիթը համարում են տոհմական վրեժխնդրության ցանկությունը: 
«Ուխտ եդեալ միանգամայն՝ վրէժ խնդրել մեծաւ քինութեամբ զան-
կանելն իւեանց ի տէրութենէն»25:  

Մինչդեռ հայտնի է, որ հայ-պարսկական պատերազմը գործ-
նականում սկսվել էր Որմիզդականի ճակատամարտի նախընթաց 
տարում՝ 223 թ.՝ Սասանյանների կողմից Մեծ Հայքի Արզան և 
Նփրկերտ գավառների ռազմակալումով26: Սրանից ակնհայտ է, որ 
Տրդատ II-ը հեռահար քաղաքական դիտավորությամբ Սասանյան-
ների դեմ պատերազմի կարգախոս է դարձրել ոչ թե իր երկրի օրի-
նական սահմանների վերականգնումը, այլ տոհմական վրեժ-
խնդրությունը: Ագաթանգեղոսը վկայում է, որ Հայոց արքան 
«դեսպան արարեալ, զի իւրեանց տոհմայինքն ի թիկունս եկեսցեն 
և նոցա ընդդէմ կայցեն ընդ նորա (Արտաշիրի-ծ.հ.) թագաւորու-
թեանն»27: 

Հայ մատենագիրները ցավով են արձանագրում, որ «տոհմքն և 
ազգապետքն և նախարարքն և նահապետքն Պարթևաց ոչ լինէին 
ունկնդիր. զի միամտեալ և հաւանեալ և նուաճեալ էին ի տէրու-
թիւնն Արտաշրի, քան ընդ տէրութիւն իւրեանց ազգատոհմին և 
եղբայրութեանն»28: Այդուհանդերձ, Տրդատ II-ի քաղաքական 

                                                                                                                                                    
նացւոյ Պատմութիւն հայոց: Աշխատութեամբ Մ. Աբեղեան և Ս. Յարութիւնեան, 
Տփղիս, 1913, II, ՀԱ (այսուհետ՝ Խորենացի Մ.): 

25 Ագաթանգեղոս, 19: 
26 Մելիքյան Ա., Հայաստանը և Սասանյան հեղաշրջումն Իրանում, Գիտական 

նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2003, էջ 172-176: 
27 Նույն տեղում: Խորենացի Մ., II, ՀԲ: 
28 Ագաթանգեղոս, 20: Խորենացի Մ., II, ՀԱ: 
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քարոզչությունը մասամբ հասել է իր նպատակին. «Արդ՝ ի միւս ևս 
ի գլուխ տարւոյն,– գրում է Ագաթանգեղոսը, սկսանէր Խոսրով 
(Տրդատ II-ծ.հ) թագաւորն Հայոց գունդ կազմել և զօր բովանդակել, 
գումարել զզօրս Աղուանից և Վրաց, և բանալ զդրունս Ալանաց և 
զՃորայ պահակին, հանել զզօրս Հոնաց...»: Ագաթագեղոսը Տրդատ 
II-ին օգնության եկածների մեջ հիշատակում է նաև լփիներին ու 
ճիղբերին29. «Վաղվաղակի ի թիկունս հասանէին մեծաւ բազմու-
թեամբ ժիր և քաջ առն և ձիոյ և բուռն կազմութեամբ Աղուանք, 
Լփինք և Ճիղպք և այլ ևս որ ի սմին կողմանց, զի զվրէժ արեանն 
Արտաւանայ խնդրեսցեն»30: Սասանյանների դեմ պայքարում 
Տրդատ II-ի բնական դաշնակիցներն էին նաև մարերն ու 
պարթևական զորքի մնացորդները՝ Արտավանի որդիների գլխա-
վորությամբ: 

Հայ-պարսկական անդրանիկ բախման աշխարհագրությունը 
Ագաթանգեղոսի «Պատմութիւն Հայոց»-ում նկատելիորեն այլ է, 
քան Դիոն Կասսիոսի երկում. «Սկսանէր Խոսրով (Տրդատ II-ծ.հ) 
թագաւորն Հայոց....ասպատակ դնել ի կողմանս Պարսից, արշաւել 
ի կողմանս Ասորեստանի, մինչ ի դրունս Տիսբոնի: Աւար առեալ 
զերկիրն ամենայն՝ .... ջնջել ի միջոյ ի բաց կորուսանել, խլել քակել, 
հիմն ի վեր ջանայր առնել, համարէր բառնալ զօրէնս տէրութեանն 
Պարսից»31: Այդուհանդերձ, նրա երկի 21-րդ պարագրաֆում ներ-

                                                                 
29 Հ. Աստուրյանն այս ազգերին ընդհանրական կերպով անվանում է մազ-

քութներ, որոնք մինչև V դ. ունեին Արշակունի արքաներ (Աստուրեան Հ., Նշվ. աշխ., 
Էջ 235): Բ. Հարությունյանը սրանց նույնացնում է Կ. Տակիտոսի հիշատակած սկյու-
թական թագավորության բնակչության հետ, որոնք տակավին I դ. կառավարվում 
էին Արշակունիների արքայատան կողմից (Հարությունյան Բ., Էրիխ Քեթենհոֆեն, 
Տրդատը և Պայկուլեի արձանագրությունը, ՊԲՀ 1996, թիվ 1-2, էջ 354-355):  

30 Ագաթանգեղոս, 19: 
31 Նույն տեղում: Կ. Թումանովի կարծիքով Ագաթանգեղոսի այս վկայություն-

ները Սեպտիմիոս Սևերոսի արևելյան պատերազմներին հայոց Վաղարշ II և 
Խոսրով I արքաների մասնակցության արձագանքներն են (Toumanoff C., The third 
century Armenian Arshacids. A Cronօlogical commentary. Revue des études 
Arméniennes. N VI, 1969, pp. 238-239): Հմմտ. Երեմյան Ս., Վաղարշ II-ի քաղաքա-
կան հարաբերությունները Հռոմի և պարթևների հետ, ՊԲՀ, 1976, թիվ 4, էջ 47): 
Նույնի՝ Հայաստանը և վերջին պարթև Արշակունիների պայքարը Հռոմի դեմ, 
ՊԲՀ, 1977, թիվ 4, էջ 63-65): 
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կայացված վճռական ճակատամարտի տեսարանը ակնհայտորեն 
աղերսվում է Դիոն Կասսիոսի վերոնշյալ վկայության հետ. «Բայց 
սակայն [Արտաշիրը] ոչ կարաց ունել զդէմ նորա (Հայոց արքայի – 
ծ.հ.), փախստեայ լինէր առաջի նոցա. Զհետ մտեալ կոտորէին 
զամենայն զօրսն Պարսից, և դաշտացն և ճանապարհացն ցիր 
դիաթաւալ կացուցանէին և չարախտավատ վատնէին և անհնարին 
հարուածս ի վերայ հասուցանէին»32: Պատումային ընդհանրու-
թյունը թույլ է տալիս կարծելու, որ խոսքն այստեղ Որմիզդականի 
ճակատամարտից հետո Մեծ Հայքի հարավային սահմանագլխին 
տեղի ունեցած առաջին խոշոր ընդհարման մասին է: 

Համաձայն Ագաթանգեղոսի՝ վերոնշյալ իրադարձությունը 
տեղի է ունեցել Արտավանի սպանության հաջորդ տարվա տարե-
մուտին33՝ 225 թ.: Այդ թվագրումը չի հակասում դեպքերի զարգաց-
ման Դ. Կասսիոսի նշած հաջորդականությանը, քանի որ անհնա-
րին է պատկերացնել, որ պարսկական զորքը կարող էր միևնույն 
տարում Որմիզդականի մոտ մեծ ճակատամարտ տալ Արտավանի 
դեմ, անհաջող պաշարեր Հաթրան, այստեղ «իր զինվորներից շա-
տերին կորցնելուց» և դեպի Մարաստան ու Պարթևստան կատա-
րած երկար ռազմերթից հետո արշավեր նաև Հայաստանի դեմ:  

Շատ ուշագրավ են հաղթական արշավանքից հետո Հայաս-
տան վերադարձած Տրդատ II-ի քարոզչական գործունեության վե-
րաբերյալ Ագաթանգեղոսի հաղորդումները. «Ապա հրաման տայր 
ընդ կողմանս դեսպանս արձակել, հրովարտակս առնել, եաւթն 
բագինս մեհենիցն ուխտաւոր լինել պատկերաց կռոց դիցն պաշ-
տաման: Սպիտակ ցլուք և սպիտակ նոխազօք, սպիտակ ձիովք և 
սպիտակ ջորովք... զիւր ազգին Արշակունեաց զհայրենեաց 
պաշտամանց տեղիսն մեծարէր»34: 

Ակնհայտ է, որ Արշակունի արքայատների պատվո հարաբե-
րություններում «առաջինի» դրությանը հասած Հայոց արքան, ուխ-
տագնացություն կատարելով Փայտակարան աշխարհի Յոթնա-

                                                                 
32 Ագաթանգեղոս, 19: 
33 Նույն տեղում: 
34 Ագաթանգեղոս, 21-22: 
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փորյան բագինք սրբավայր35 և պաշտամունքի տուրք մատուցելով 
աստվածարկված նախնիներին, փորձել է «տոհմական վրեժի», այլ 
կերպ ասած՝ Սասանյանների դեմ համադինաստիական պայքարի 
խնդիրը պահել օրակարգում: Հետևաբար, չպետք է պատահական 
համարել, որ նախնյաց մեծարանքի վայր էր ընտրվել ոչ թե Դարա-
նաղյաց Անին կամ Արշակունիների նախնիների պաշտամունքին 
ձոնված Յաշտասարը՝ արաբական աղբյուրների հիշատակած 
Abraš tauīm-ը (Ապար [ցեղի] զոհասար)36, այլ «Արշակունյաց 
սփյուռքի» խաչմերուկում գտնվող Յոթնափորյան բագինքը: Այս-
տեղ էին ավանդաբար խաչվում, հարաբերվում Արշակունիների 
արքայատոհմի պարթևական, հայկական, մարական, վրացական, 
աղվանական, մազքութական ու հավանաբար նաև քուշանական 
ճյուղերը37: 

Տրդատ II-ի քաղաքական քարոզչությունն այս անգամ ևս հա-
սել է իր նպատակին: Հաջորդ՝ 226 թ. վերաբերյալ Ագաթանգեղոսը 
վկայում է. «Իսկ ի գալուստ ամին միւսոյ զօր բազում կուտէր յոյժ, 
գումարտակ առնէր, զնոյն զօր կոչէր, և ևս բազում քան զնոյն 
ասպատակ սփռեալ զկողմամբքն Ասորեստանի...»38: Ըստ Ագա-
թանգեղոսի՝ Տրդատի երկրորդ արշավանքը ևս ուղղված է եղել 
դեպի Ասորեստան: Դրան համապատասխանում է Մ. Խորենացու 
հաղորդումն այն մասին, որ «Տրդատ միահամուռ իւրովքն, և որք 

                                                                 
35 Ս. Երեմյանը Յոթնափորյան բագինքը նույնացնում է Կ. Պտղոմեոսի հիշա-

տակած Գաբառու բագինի (Γαβαροι βωµοι) հետ (Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ 
«Աշխարհացոյցի», էջ 46, 51): 

36 Фрай Р.Н., Наследие Ирана, M., 2002, с. 245-246, прим. 10. Պետրոսյան Ս., 
Փայտակարանը և Պարսպատունիքը մ.թ. I դարի երրորդ քառորդում, ՊԲՀ, 1975, 
թիվ 2, էջ 179:  

37Ն. Ադոնցը, բանահյուսական քննության առնելով «Կարնամակը», թաքուցյալ 
կապ է ենթադրում նրա վիպական հերոս Հավթանբոխտի և Ագաթանգեղոսի հի-
շատակած Յոթնափորյան բագինքի միջև (Ադոնց Ն., Գրիգոր Լուսավորիչ և Անակ 
Պարթև, տե՛ս Երկեր, հ. Ա, Երևան, 2006, էջ 117): Զրադաշտական գաղափարախո-
սության մեջ Սասանյան արքաների՝ իբրև չարի ու խավարի ուժերի դեմ պայքա-
րողներ հանդես գալու փաստը տեղիք է տալիս այն հարցադրմանը, թե արդյո՞ք 
«Կարնամակի» Հավթանբոխտը Արտաշիրի դեմ պայքարող «Արշակունյաց 
սփյուռքի» վիպական կերպավորումը չէ:  

38 Ագաթանգեղոս 23: 
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ընդ իւրովքն էին զօրքն, ընդ հիւսիսային կողմանս իշխանութեանն 
Պարսից դիմեաց տարեկան չուաւորութեամբ»39: Սակայն այս երկ-
րորդ արշավանքի կապակցությամբ Պատմահայրն անում է մի 
հույժ կարևոր հավելում, որն անգնահատելի լուսանցք է տրամա-
դրում S 89.4 դրամների ծագումնաբանությունը պարզելու համար: 
Նրա վկայությամբ հայոց արքան այս երկրորդ արշավանքի ըն-
թացքում հասել է Մարաստան, որտեղ տիրել է Էկբատան քաղա-
քին40: Ճիշտ է, Մ. Խորենացին այս իրադարձությունը սխալմամբ 
վերագրել է Տիդատ III-ին, սակայն դրա մեղավորը ոչ թե Խորենա-
ցին է, այլ նրա բանահյուսական աղբյուրը՝ հայկական ժո-
ղովրդական վեպը, որը տակավին IV դ. մասամբ ակամայից՝ 
անունների նմանության պատճառով, մասամբ էլ որոշակի գաղա-
փարական նկատառումներով Տրդատ II-ի որոշ գործեր վերագրել 
էր Տրդատ III-ին: Ամեն դեպքում, վաղուց է հիմնավորված, որ 
հիշյալ արշավանքը, որի հետ Մ. Խորենացին կապում է Կամսա-
րականների գաղթը Հայաստան, իրականում կատարվել է Տրդատ 
II-ի կողմից՝ պարթևական տիրապետության անկման ժամանա-
կաշրջանում41:  

Արտավանի որդիների և նրանց ղեկավարած պարթևական 
զորքի հետ միանալը Տրդատ II-ի ռազմավարական գերխնդիրն էր: 
Մարաստանը Իրանում հակասասանյան պայքարի վերջին 
կղզյակն էր, որը պետք էր փրկել լիակատար պարսկական ռազմա-
կալումից, քանի որ միայն այդ դեպքում Տրդատ II-ը կարող էր Ար-
շակունիների տիրապետության վերականգնման հույսեր փա-
փագել:  

Ինքնին հասկանալի է, որ Մարաստան հասած Հայոց արքան, 
որպես հակասասանյան պայքարի առաջնորդ և հիմնական դերա-
կատար, ազատ պետք է լիներ պատերազմի պահանջմունքների 
բավարարման համար տնօրինելու այդ երկրի ոչ միայն մարդկային 

                                                                 
39 Խորենացի Մ., II, ՁԷ: 
40 Խորենացի Մ., II, ՁԷ: 
41 Կոգեան Ս., Կամսարականները «տեարք Շիրակայ և Արշարունեաց», Պատ-

մական ուսումնասիրութիւններ, Վիեննա, 1926, էջ 1-13: Մանանդյան Հ., նշվ. 
աշխ., էջ 89-90: 
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և ռազմական ռեսուրսները, այլև Էկբատանի արքայական գանձա-
րանի նյութական միջոցները: Վերջիններս անհրաժեշտ էին առա-
ջին հերթին Տրդատի դաշնակից լեռնականներին վարձատրելու 
համար: Բանն այն է, որ ի տարբերություն նախորդ՝ դեպի Ասորես-
տան և Միջագետք կատարած արշավանքի, երբ կովկասյան լեռ-
նականները կարող էին անզուսպ թալանի տրվել, այս երկրորդ 
արշավանքի դեպքում նրանք դաշնակից երկրի տարածքում էին և 
հետևաբար, պարտավոր էին ձեռնպահ մնալ ավարառությունից: 
Պատերազմին նրանց մասնակցության հատուցումը պետք է լիներ 
օրինական ճանապարհով և, բնականաբար, այն անձի կողմից, որի 
կանչով նրանք հասել էին Մարաստան: Բնականաբար, դաշնա-
կիցներին վարձատրելու համար Տրդատ II-ը օգտագործել է Էկբա-
տանի գանձարանի միջոցները: Եթե հաշվի առնենք այն հանգա-
մանքը, որ ընդհանուր տնտեսական անկման պայմաններում Ար-
տավան V-ը իր գահակալության վերջում երեք մեծ արշավանքներ 
էր ձեռնարկել ընդդեմ պարսիկների42, ապա կարող ենք պատկե-
րացնել, որ էկբատանյան գանձարանում բավարար քանակու-
թյամբ հատված դրամ լինել չէր կարող: Ուստի Տրդատը վերոնշյալ 
նպատակի համար կարող էր օգտագործել արծաթի պաշարները: 
Ինչպես երևում է, նա դա արել է յուրովի՝ միաժամանակ լուծելով 
արշավանքի հետ կապված և՛ գործնական և՛ գաղափարական 
խնդիրները: S 89.4 դրամների հորինվածքային ինքնատիպությունը 
հիմք է տալիս կարծելու, որ նա հրամայել է ձուլածո պաշարներից 
դրամ հատել՝ նրա հորինվածքում զետեղելով սեփական գաղափա-
րական-քաղաքական հռչակագրերն ու նպատակները: Դրամի 
երեսի ստեղծման համար օգտագործվել է Արտավան V-ի պատկե-
րով S 89 տիպի դրոշմոցը, որով և ապահովվել է նոր դրամների մա-
րաստանյան կոլորիտը: Սակայն էապես փոփոխվել է դրամների 
դարձերեսի հորինվածքը, քանզի Տրդատը «պարթևական աղեղ-
նավորի» պատկերի և Արտավանի անվան ու տիտղոսի միջև 
դրոշմել է տվել իր անունը: Այսպիսով, «Արշակունիների տոհմա-
կան վրեժխնդրության» պայքարի առաջնորդը զորքին իբրև վար-

                                                                 
42 Dio Cass. LXXX. 3, 1.Մշիխա Զեխա, էջ 82-83: 
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ձավճար տրվող դրահմաները վերածել է յուրօրինակ հուշադրամ-
ների, որոնց թե՛ երեսի, թե՛ դարձերեսի հորինվածքները այլևս նոր 
իմաստ և նշանակություն ունեին: S 89.4 դրամների երեսին նահա-
տակ Արտավան V-ի պատկերն այժմ «հիշեցման» իմաստ էր ստա-
նում: Բայց ավելի խոսուն էր դառնում դարձերեսի փոփոխված հո-
րինվածքը: Իր անունը զետեղելով Արշակունիների արքայատան 
հիմնադիր նախնի Արշակ I-ի պատկերի ու այդ նույն պետության 
վերջին և արդեն նահատակ տիրակալ Արտավան V-ի անվան 
միջև՝ Հայոց Տրդատ II արքան պատկերագրության լեզվով հայտա-
րարում էր, որ աստվածարկված նախնու կողմից առաջ պարզած 
արքայականության խորհրդանիշի՝ աղեղի հասցեատերն այլևս 
ինքն է:  

Վերոնշյալ մեկնաբանության տեսանկյունից հարց է առաջա-
նում, թե ինչու Տրդատը S 89.4 դրամների վրա իրեն արքայական 
տիտղոսով չի հիշատակել: Սրան ստույգ պատասխանելը դժվար է: 
Ինչպես արդեն նշել ենք, անհիմն կլինի կարծելը, որ դրա պատճա-
ռը եղել է «պարթևական աղեղնավորի» և Արտավանի անունն ու 
տիտղոսը կրող տողի միջև տարածքի անձուկությունը: Հնարավոր 
է, որ Հայոց արքան չի նշել իր տիտղոսը՝ զգուշանալով, որ Արտա-
վանի որդիները դա կարող են Մարաստանի նկատմամբ իր հա-
վակնության նշան դիտել: Մենք ավելի հակված ենք կարծելու, որ 
Տրդատը բաց է թողել իր տիտղոսը՝ համարելով, որ միայն իր 
անունն իսկ բավական է հասկանալու համար, թե ով է «Արտավա-
նի մահվան վրեժառության» առաջնորդը և համաբան զորքի վար-
ձատրողը:  

S 89.4 դրամները թվագրված չեն: Սակայն ելնելով Մ. Խորենա-
ցու այն հաղորդումից, որ Տրդատի մարաստանյան արշավանքը 
տևել է մեկ տարի, կարելի է գալ այն հետևության, որ դրանք թո-
ղարկվել են 226/227 թ.: 

Մշիխա Զեխան պատմում է, որ Արտավանի վախճանից որոշ 
ժամանակ անց նրա փոքր որդին, որ Արշակ էր կոչվում, պարսիկ-
ների կողմից գերվել և սպանվել է Տիզբոնում43: Դա, թերևս, հուշում 

                                                                 
43 Մշիխա Զեխա, Ադիաբենեի եկեղեցու պատմություն, էջ 82-83: 
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է, որ Մարաստանում Տրդատի և նրա դաշնակիցների պայքարը 
անհաջողության է մատնվել: Չստանալով պարթևական պահլավ-
ների աջակցությունը՝ «Տրդատայ իւր հաստատեալ զեօթնապա-
րիսպեանն Եկբատան, երկրորդ և վերակացուս յինքենէ թողեալ՝ 
դառնայ ի Հայս...»44:  

Այսպիսով, գրավոր աղբյուրների տեղեկությունների և S 89.4 
դրահմաների հորինվածքային առանձնահատկությունների համե-
մատական քննությունից կարելի է գալ երկու փոխկապակցված եզ-
րահանգման. նախ՝ քննարկված դրամի հեղինակը Հայոց արքա 
Տրդատ II-ն է, որն այն թողարկել է 226/227 թ. դեպի Մարաստան 
կատարած մեկամյա արշավանքի ընթացքում, երկրորդ՝ Ագաթան-
գեղոսի ու Մ. Խորենացու հաղորդումները Արտաշիր Սասանյանի 
դեմ Հայոց արքայի վրեժխնդրական պայքարի մասին բնավ էլ վի-
պական չեն, այլ իրապես արտացոլում են պատմական անցյալի 
իրողությունները: 
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Реинтерпретация парфянских монет S89.4 
Меликян Артур 

Резюме 
Ключевые слова: драхма, Артабан V, Трдат, Аршакиды, Парфянское 

государство, Вормиздакан  
Начиная с 19 века предметом поверхностного внимания нумизматов 

стал один из типов парфянских серебряных драхм, который первоначально 
был приписан кажущемуся последнему парфянскому царю Артавазду, а 
позднее – парфянскому царю Артабану V-ому. В классификации Д. Селвуда 
эти драхмы были приписаны к 89 типу в качестве его 4-го подтипа. В 400-
летней истории чеканки парфянских монет эти монеты выделяются тем, 
что на их оборотной стороне, кроме имени и титула парфянского царя 
Артабана V -ого, упомянуто также имя «Трдат». Принято считать, что он 
был военачальником Артабана V-ого, который после смерти своего царя 
продолжил борьбу против Сасанидов и, чтобы платить войску, повторно 
выпустил монеты Артабана V-ого. Наше исследование показывает, что 
упомянутый на монетах S89.4 Трдат – армянский царь Трдат 2-ой (216-252 
гг.), который после смерти Артабана V-ого возглавил борьбу против 
Сасанидов. В 226 году, отправившись на помощь сыновьям Артабана, он со 
своей армией и союзной армией кавказских горцев дошел до Мидии. Для 
выплаты войску жалованья на монетном дворе Экбатана он выпустил 
вышеупомянутые монеты. Трдат на лицевой стороне монет типа S89.4 
оставил неизменным портрет Артабана V-ого, но чтобы подчеркнуть свою 
руководствующую роль в этой борьбе, он повелел поставить свое имя между 
изображением «парфянского лучника» и линией с именем Артабана. 
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The Reinterpretation of S 89.4 Parthian Coins 
Meliqyan Arthur 

Summary 
Key words: drachm, Artabanus V, Tiridates, Arshakids, Parthian empire, 

Vormizdakan  
Since 19th century the transient focus of attention of numismatists has 

become a type of Parthian silver drahm, which was originally attributed to the 
imaginary last Parthian king Artavazdes and later to the Parthian king 
Artabanus V. In the classification of D. Sellwood it was attributed to the type of 
89, as its 4th subspecies. In the Parthian four-hundred year coinage these coins 
stand out for that on their reverse side besides the name and title of the 
Parthian king Artabanus V there is also mentioned the name “Tiridat”. It is 
considered that he was the military leader of Artabanus V, who continued the 
struggle against the Sasanians after the death of his king and for paying the 
soldiers he reissued the coins of Artabanus V. Our examinations show that, 
Tiridat mentioned on the 89.4 type coins, is the Armenian king Tiridat II (from 
216 to 252), who led the struggle against Sasanians after the death of Artabanus 
V. In 226 going to help the sons of Artabanus he, with his and his allied 
Caucusian forces reached Media. For rewarding the army he struck the subject 
matter coins in the mint of Ekbatana. For underlining the aim of the struggle 
and his performance in it, Tiridat let the portrait of the 89 type coins of 
Artabanus invariable, but on the reverse side, in the line, containing the image 
of Parthian archer and the name of Artabanus, he stamped his name. 
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