ՀԱԲԻԲ ԻԲՆ ՄԱՍԼԱՄԱՅԻ ԵՎ ՍԱԼՄԱՆ ԻԲՆ ՌԱԲԻԱՅԻ ԱՐՇԱՎԱՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐ
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Ա. Ս.
Հաբիբ իբն Մասլամայի և Սալման իբն Ռաբիայի Հայաստան և Այսրկովկասյան
երկրներ կատարած արշավանքների թվագրման հարցում կան բազմաթիվ
տեսակետներ1: Դրանում, ինչպես նաև արշավանքների երթուղիներում որոշակիություն
մտցնելու անհրաժեշտություն կա2:
652 թ. հայ-արաբական պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո՝ նույն թվականի
աշնանը, Կոստաս Բ կայսրը (641-668) ներխուժեց Հայաստան և գրավեց Դվինը: Կայսեր
ուղարկած զորքերը նվաճեցին նաև Վիրքը, սակայն անհաջողություն կրեցին Սյունիքում
և այսպես կոչված Աղվանքում3: Դրանից հետո կայսրը, Հայաստանի և Վիրքի նվաճված
տարածքների կառավարիչ նշանակելով Մավրիանոսին, 652 թ. վերջին4 վերադարձավ
Կոստանդնուպոլիս:
Երբ
կայսրը
ներխուժեց
Հայաստան,

1
IX ¹. ´³É³½áõñÇÝ Ð³µÇµ ÇµÝ Ø³ëÉ³Ù³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÁ Ãí³·ñáõÙ ¿ ÑÇçñ³ÛÇ
25 Ãí³Ï³Ýáí ¥645-646¤
¥ï»°ë 235  ،١٩٥٦ ، ا هة،١،   ح ا  ا،ي¤, ÇëÏ ÆµÝ ³É-²ëÇñÁª ÑÇçñ³ÛÇ 31 Ã. ¥651-652¤ [¥ï»°ë .59  ،١٩٦٧
، ،٣ ،   ا  !  ا،"#ا ا¤: Ø. Ô³½³ñÛ³ÝÁ ¨ ´. ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ Ð³µÇµÇ ³ñß³í³ÝùÁ Ãí³·ñáõÙ »Ý 655 Ã.
¥ï»°ë Ghazarian M., Armenien unter der arabishchen Herrschaft bis zur Enstehung des Bagratidenreiches, Marburg,
1903, ¿ç 20-21, ²é³ù»ÉÛ³Ý ´., Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ßñç³ÝáõÙ ¨ Ñ³Û»ñÇ å³Ûù³ñÝ
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (¶Çï³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõª ÝíÇñí³Í Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëáí»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ, º., 1941, ¿ç 78¤], Èáñ³ÝÁª 645 Ã. [¥ï»°ë L’Armenie entre Byzance et l’Islam depuis la
conquete arabe jusqu’en (Nouvell édition revue et mise à jour par M. Canard), Lisbonne, 1980, ¿ç 358¤], È»áÝª 652 Ã.
Ñ³Û-³ñ³µ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇó ¥Áëï Ýñ³ª ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùí»É ¿ 653 Ã.¤ ³é³ç ¥ï»°ë ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ,
Ñ. ´, º., 1967, ¿ç 308-312¤, Ð. Ø³Ý³Ý¹Û³ÝÁ Îáëï³ë ´ Ï³Ûë»ñ 652 Ã. ³ñß³í³ÝùÁ Ãí³·ñáõÙ ¿ 654 Ã., Â»á¹áñáë
èßïáõÝáõ Ñ³Ï³Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁª 655 Ã., áõëïÇ Ð³µÇµÇ ³ñß³í³ÝùÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ 656 Ã. ¥ï»°ë ²ñ³µ³Ï³Ý
³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, º., Ñ. ´, Ù³ë ², º., 1978, ¿ç 585¤, êï. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³ÝÁ Ð³µÇµÇ ³ñß³í³ÝùÁ
Ãí³·ñáõÙ ¿ 654 Ã. ¥ï»°ë Ð³Û³ëï³ÝÁ VII-IX ¹¹., º., 1968, ¿ç 79¤, î»ñî»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý
Ô¨áÝ¹Û³Ý ².,
² ÙÇ ¹»åùáõÙ ³ñß³í³ÝùÁ
Ãí³·ñáõÙ ¿ 654 Ã. ¥ï»°ë Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ñ³µ³Ï³Ý Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. ´, ¿ç 313, Ð³Û³ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, º., 1996, ¿ç 75¤, ÇëÏ Ù»Ï ³ÛÉ ¹»åùáõÙª 654-655 Ã. ÓÁÙé³ÝÁ ¥ï»°ë Àðìåíèÿ è Àðàáñêèé õàëèôàò, Å., 1977, ñ. 40¤, ì. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁª 653 Ã. ¥ï»°ë ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ VII
¹.»ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ, ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë (³ÛëáõÑ»ï¨ª ä´Ð), 1974, N 2, ¿ç 120¤, ÇëÏ ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁª 656
Ã. ¥ï»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ¥VI-VII ¹¹, º., 2000, ¿ç 219¤: ²©
´á·í»ñ³Ó»Ý Ð³µÇµÇ ³ñß³í³ÝùÁ Ãí³·ñáõÙ ¿ 654-655 ÃÃ. [¥ï»°ë Ðàííåôåîäàëüíûå ãðóçèíñêèå ãîñóäàðñòâà â VIVIII ââ. (Î÷åðêè èñòîðèè Ãðóçèè, ò. II, Òáèëèñè, 1988, ñ. 172¤]:
2
î»°ë ²é³ù»ÉÛ³Ý ´., Ä³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ðêêè ¶² î»Õ»Ï³·Çñ Ñ³ë. ·Çï., º., 1941, N 1
¥6¤, ¿ç 62):
3
î»°ë ê»µ»áë,
ê»µ»áë ¿ç 165-166:
4
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 168:
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Թեոդորոս Ռշտունին ամրացավ Աղթամար կղզում5: Այդ ժամանակ նա արաբներից
օգնություն խնդրեց ու ստացավ 7-հազարանոց մի զորագունդ: Քանի որ այն Հայաստան
էր հասել տարվա վերջին, Հայոց իշխանը սպասեց, մինչև որ անցավ ձմեռը, որից հետո՝
653 թ., անցավ հակահարձակման: Հայ-արաբական զորքը, հետապնդելով նահանջող
բյուզանդական զորամասերին, Տայքի կողմից ներխուժեց Սև ծովի ափերն ու գրավեց
Տրապիզոնը, որից հետո ավարով ու գերիներով վերադարձավ: Ապա Թեոդորոս
Ռշտունին մեկնեց Դամասկոս, և Ասորիքի ու Միջագետքի արաբ կուսակալ Մուավիան
նրան «իշխանութիւն ետ զՀայս և զՎիրս և զԱղուանս և զՍիւնիս, մինչև ցԿապկոհ և
ցՊահակն Ճորայ: Եւ նորա պայման էր եդեալ նմա՝ ածել զերկիրն զայն ի ծառայութիւն»6:
Սեբեոսը վկայում է, որ 653 թ. աշնան վերջին7 արաբական մի զորախումբ եկավ և
կանգ առավ Դվինում՝ նպատակ ունենալով «երթալ հարկանել զՎիրս սրով սուսերի»8:
Վիրքը, հավանաբար, դեռևս ռազմակալված էր բյուզանդական զորքերի կողմից:
Վաղահաս ցրտերը թույլ չըտվեցին արաբներին իրագործելու նախատեսված
արշավանքը, և նրանք կրկին հեռացան Միջագետք9: Նրանց հեռանալուց հետո հայոց
իշխաններն ի մի հավաքվեցին, և քանի որ Թեոդորոս Ռշտունին հիվանդացել էր ու
քաշվել Աղթամար, որոշեցին ողջախոհ լինել ու խուսափել միմյանց միջև վեճերից:
Որոշվեց երկրի իշխանությունն ու պաշտպանությունը հանձնել նախարարներին՝ ըստ
նրանց իշխանության շրջանների ու հեծյալների թվի, ինչպես նաև հարկահավաքներ
նշանակել10: Երկիրը մասնատող այս քայլերը հակառակ էին Թեոդորոս Ռշտունու
քաղաքականությանը, ուստի և նա խնդրեց արաբներին վերջ դնել հայ իշխանների
ինքնագլխությանը: Վերջիններին այդպիսի գործողությունների մղողը Վիրքում գտնվող
Մավրիանոսն էր, ինչի համար էլ Հայոց իշխանը խընդրում էր Մուավիային, որ նաև
«զՎիրս սատակեսցէ ի սուր սուսերի»11:
Հաջորդ տարի՝ 654 թ., սկսվեց Հաբիբ իբն Մասլամայի արշավանքը Հայաստան և
այսրկովկասյան երկրներ: Ընդունված տեսակետի համաձայն՝ Հաբիբը նախ նվաճել է
Կարնո քաղաքը, իսկ այնտեղից արշավել Մարդաղի-Խլաթ-Սիփան լեռան շրջանԱպահունիք-Արճեշ-Արտաշատ-Դվին-Նախճավան-Սիսական-Տփղիս
երթուղով12:

5

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 165-166:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 169:
7
î»°ë ²é³ù»ÉÛ³Ý ´., Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ßñç³ÝáõÙ…, ¿ç 77: ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÝ
³Ûë ¹»åùÁ Ãí³·ñáõÙ ¿ 654 Ã.-áí, ù³ÝÇ áñ, Áëï ê»µ»áëÇ, ³ÛÝ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É Îáëï³ë Ï³Ûë»ñ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
13-ñ¹ ï³ñáõÙ ¥ê»µ»áë
ê»µ»áë,
¿ç 170, ï»°ë ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¾.,
¾. Ýßí. ³ßË., ¿ç 217¤, ãÝ³Û³Í Îáëï³ë Ï³Ûë»ñ ·³Ñ³Ï³Éáõê»µ»áë
ÃÛ³Ý 13-ñ¹ ï³ñÇÝ áã Ã» 654 Ã.-Ý ¿, ³ÛÉ 653/654 Ã.-Á:
8
î»°ë ê»µ»áë, ¿ç 171:
9
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
10
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 171-172:
11
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 172:
12
î»°ë î»ñî»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ñ³µ³Ï³Ý Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ¿ç 313,
Ð³Û³ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 75-79, Àðìåíèÿ è Àðàáñêèé õàëèôàò, ñ. 40-43, ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¾., Ýßí. ³ßË., ¿ç
220-221 ¨ ³ÛÉÝ:
6

Եղիազարյան Ա. Ս.
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Դատելով սկզբնաղբյուրների հաղորդումներից՝ Հաբիբը Հայաստան է արշավել երկու
անգամ: Բալազուրին, առաջին հայացքից, Հաբիբ իբն Մասլամայի գլխավորությամբ
միայն մեկ արշավանք է հիշատակում13, իսկ Սեբեոսը՝ երկուսը14: Ըստ Սեբեոսի՝
առաջին արշավանքը ընկնում է 654 թ., իսկ երկրորդը՝ 655 թ. գարնանը: Մեզ առավել
հավաստի է թվում Սեբեոսի վկայությունը, քանի որ նա այդ դեպքերի ժամանակակիցն
է: Սեբեոսի վկայությունը հաստատում է նաև արաբ պատմիչ Թաբարու հաղորդումը,
ըստ որի՝ Հաբիբը Հայաստանը նվաճել է հիջրայի 31 թ. (651-652)15 և հաջորդ անգամ
Հայաստան է արշավել մյուս տարի՝ հիջրայի
32 թ. (652-653)16, ընդ որում՝ հիջրայի 32
թ. արշավանքը համընկնում է Բալազուրու հիշատակած արշավանքին, երբ Հաբիբը
Հայաստան ներխուժեց Վերին Միջագետքի (Ջազիրա) կողմից՝ Ասորիքի արաբներից
բաղկացած զորագնդով17: Սակայն, մեր կարծիքով, Բալազուրին ևս Հաբիբի գըլխավորությամբ երկու արշավանք է հիշատակում: Խոսելով Դվին քաղաքի գրավման
մասին՝ նա մի դեպքում հաղորդում է, թե Դվինի մոտակայքում Հաբիբը
ճակատամարտեց Մավրիանոսի դեմ ու հաղթանակ տարավ18, իսկ մեկ այլ դեպքում,
պատմելով Դվինի գրավման մասին, Մավրիանոսին չի հիշում, այլ սոսկ նշում է հայերի
դիմադրությունը19: Խնդիրն այն է, որ Բալազուրին տարբեր մարդկանցից էր լսել այդ
պատմությունները: Կարծում ենք, որ, անկասկած, առաջին դեպքում խոսքը Հաբիբի 654
թ. կատարած արշավանքի մասին է, իսկ երկրորդ դեպքում՝ 655 թ. արշավանքի: Ըստ
Սեբեոսի՝ 654 թ. Հաբիբը Մավրիանոսին պարտության մատնեց Նախճավանի մոտ20, իսկ
ըստ Բալազուրու՝ Դվինի: Կարծում ենք, Յակուբու այն հաղորդումը, որ Հաբիբն արդեն
Հայաստանի մի մասը նվաճել էր, երբ նրան ներկայացավ Սալման իբն Ռաբիան21, ևս
խոսում է այն մասին, որ նա երկու անգամ է արշավել Հայաստան:
Այսպիսով, մեր կարծիքով, 654 թ. արշավանքը տեղի է ունեցել հետևյալ կերպ: 654 թ.
Մուավիան Հաբիբ իբն Մասլամային ուղարկեց բյուզանդական զորքերին Վիրքից քշելու
և երկիրը նվաճելու համար: Արաբական զորքերը ներխուժեցին Հայաստան և, Սեբեոսի
վկայությամբ, □կալան ի ծագաց ի ծագս զերկիրն ամենայն□22: Պատմիչի այս վկայությունը, հավանաբար, վերաբերում է միայն Հայաստանի կենտրոնական և արևելյան
շրջաններին, քանի որ արևմտյան հատվածի իշխաններից ոմանք Հաբիբի 655 թ.
արշավանքի ժամանակ նրան ներկայացան Վերին Միջագետքի և Հայաստանի
արևմտյան
հատվածի
նվաճող
Իյադ
իբն
Ղան-
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î»°ë ي, I, ¿ç 234-240: î»°ë î»ñî»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 75-79:
î»°ë ê»µ»áë, ¿ç 173-174:
15
î»°ë .71  ، ،٣ ،ي$   ا
16
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 77-78:
17
î»°ë ي, I, ¿ç 234:
18
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 235:
19
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 237:
20
î»°ë ê»µ»áë, ¿ç 174:
21
î»°ë .163  ،١٩٧٠ ، ،٢ ، '   ا
22
î»°ë ê»µ»áë,
ê»µ»áë ¿ç 173:
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մի հետ կնքած պայմանագրերով23: Մեր կարծիքով, եթե Հաբիբ իբն Մասլաման 654 թ.
նվաճած լիներ Հայաստանի նաև արևմտյան մասերը, ապա տեղի իշխանները 655 թ.
նրան կներկայանային հենց նրա հետ կնքած պայմանագրերով: Վիրքը շարունակեց
մնալ բյուզանդական զորքի վերահսկողության տակ, որը 654-655 թթ. ձմռանը
Մավրիանոսի գլխավորությամբ ներխուժեց Հայաստան ու գրավեց Դվինը:
Բյուզանդական զորքը, շարունակելով արաբներին դուրս մղել Հայաստանից, իջավ
հարավ ու պաշարեց Նախճավանը, որտեղ, սակայն, գարնանը հակահարված ստացավ
արաբներից և նահանջեց Վիրք24: Ըստ Բալազուրու, նվաճելով Հայաստանի որոշ
շրջաններ, Հաբիբը շարժվեց Դվինի վրա: Քանի որ քաղաքի բնակչությունը հանձնվելու
միտք չուներ, Հաբիբը պաշարեց այն: Այստեղ նա ճակատամարտ տվեց բյուզանդական
զորավար Մավրիանո-սին (Մավրիան ալ-Ռումի) և պարտության մատնեց նրան:
Այստեղ է, որ հայտնվեց Սալման իբն Ռաբիան ու միացավ նրան: Բալազուրին կարծում
է, թե, այդուամենայնիվ, երկու արաբ զորահրամանատարների հանդիպումը տեղի է
ունեցել Կարնո քաղաքում25:
Հաբիբ իբն Մասլամայի 654 թ. արշավանքը հիշատակում է նաև բյուզանդական
պատմիչ Թեոփանես Խոստովանողը26:
655 թ. գարնանը երկու ուղղություններով սկսվեց արաբական զորքերի նոր արշավանքը: Առաջին զորախումբը, որը պետք է նվաճեր Հայաստանը և Վիրքը, գլխավորում էր Հաբիբ իբն Մասլաման, իսկ երկրորդը, որը նվաճելու էր Սասանյանների
տիրապետության շրջանի Աղվանից մարզպանության տարածքները27, գլխավորում էր
Սալման իբն Ռաբիան28: Արաբները նվաճեցին Հայաստանն ու այսրկովկասյան
երկրները և գերեվարեցին շատ իշխանների՝ նրանց ընտանիքներով: Թեոդորոս Ռըշտունին ինքնակամ միացավ գերյալներին ու նրանց հետ գնաց Միջագետք՝
հավանաբար, կորցրած իշխանությունը Մուավիայից հետ ստանալու նպատակով, բայց
այնտեղ վախճանվեց ու, բերվելով հայրենիք, թաղվեց իր հայրենի Ռշտունիքում29:
Բալազուրին Հաբիբ իբն Մասլամայի 655 թ. արշավանքի մասին հաղորդում է, թե երբ
Օսման իբն Աֆֆանը խալիֆա դարձավ, նա հրամայեց Մուավիային, որը Ասորիքի,
Ջազիրայի (Վերին Միջագետք) ու սահմանային ամրությունների գոտու (Սուղուր)
կառավարիչն էր, Հաբիբ իբն Մասլամա ալ-Ֆիհրիին ուղարկել Հայաստան: Հաբիբ իբն
Մասլաման արշավանքի ելավ 6 հազար զորքով (կամ 8 հազար): Նա հասավ Կալիկալա
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î»°ë ي, I, ¿ç 236-237:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
25
î»°ë ي, I, ¿ç 234-235:
26
î»°ë úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ, ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ, ¸, Â»á÷³Ý»ë
Êáëïáí³ÝáÕ,
Êáëïáí³ÝáÕ Ã³ñ·Ù. µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ Í³ÝáÃ. Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ, º., 1983, ¿ç 56:
27
²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ³ßË³ñÑÝ»ñÁ, ´áõÝ ²Õí³ÝÇó
³ßË³ñÑÁ, èáïëï³ÏÁ, ´³½Ï³ÝÁ, ¸³ñµ³Ý¹Á, Â³í³ëå³ñùÁ, Ô»ÏùÁ, âáÕ³Ý, Þñáõ³ÝÁ ¨ Êëñáõ³ÝÁ ¥ï»°ë
ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ð³Û³ëï³ÝÁ Áëï «²ßË³ñÑ³óáÛó»-Ç, º., 1963, ¿ç 120¤:
28
î»°ë ي, I, ¿ç 234-240:
29
î»°ë ê»µ»áë, ¿ç 174:
24
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(Կարնո քաղաք) ու պաշարեց այն: Քաղաքի բնակիչները քաղաքը հանձնելու համար
Հաբիբից երաշխավորագիր պահանջեցին՝ քաղաքից հեռանալու կամ ջիզիա
(գլխահարկ) վճարելու պայմանով մնալու դեպքերի համար: Հաբիբը կատարեց այդ
պահանջը, և կարնեցիներից շատերը հեռացան Բյուզանդիա: Հաբիբը մի քանի ամիս
մնաց Կարնո քաղաքում, մինչև որ լուր ստացավ, թե Արմանիակուսի պատրիկը
(Արմենիակների բանակաթեմի զորավարը) իր դեմ մեծ զորք է հավաքում, ու նրան
միացել են ալանները, աբխազները և խազարները: Հաբիբը Օսման խալիֆայից օգնություն խնդրեց, և վերջինը հրամայեց Մուավիային՝ նրան օգնություն ուղարկել:
Մուավիան նրան երկու հազար մարդ ուղարկեց: Օսման խալիֆան նաև Քուֆայի
կառավարիչ Սաիդ իբն Ասիին հրամայեց զորք ուղարկել Հաբիբին՝ Սալման իբն Ռաբիա
ալ-Բահիլիի գլխավորությամբ: Վերջինը հեծելազորի հրամանատար էր ու կոչվում էր
Սալման ալ-Խայլ (հեծյալների Սալման): Սալման իբն Ռաբիան օգնության հասավ
Քուֆայի արաբներից բաղկացած 6 հազար զորքով: Մինչ այդ բյուզանդական բանակը իր
դաշնակիցներով եկել ու ճամբար էր խփել Եփրատ գետի ափին: Հաբիբ իբն Մասլաման
չսպասեց Սալմանի գալուն ու գիշերային հարձակումով պարտության մատնեց
թշնամուն: Սալմանը հասավ այն ժամանակ, երբ ճակատամարտը վերջացել էր, սակայն
նրա զինվորները ավարից բաժին պահանջեցին: Հաբիբի և Սալմանի միջև այս
պատճառով վեճ սկսվեց, և երկու զորահրամանատարներն անարգեցին միմյանց: Երբ
խալիֆան իմացավ այդ մասին, որոշեց, որ ավարը պատկանում է Հաբիբի զինվորներին,
իսկ Սալմանին հրամայեց արշավել Առան30:
Հաբիբը այնուհետև շարժվեց արևելք ու բանակ դրեց Մարբալայում (Մարդաղիին31):
Այստեղ նրա մոտ եկավ Խլաթի իշխանը (բաթրիկ ալ-Խիլաթ) Իյադ իբն Ղանմի
գրությամբ, որով վերջինը երաշխավորել էր նրա անձը, ունեցվածքը և երկիրը ու
ճանաչել նրա տիրույթները՝ հարկ վճարելու պայմանով: Հաբիբն այն հաստատեց: Ապա
շարժվեց առաջ ու բանակեց մի վայրում՝ Հարաքի (Հարք)32 և Դաշտ ալ-Վարաքի
(Վարագա դաշտ) միջև, ուր եկավ Խլաթի պատրիկը՝ բերելով իր վրա դրված հարկը:
Այնուհետև նա իջավ Խլաթ, այնտեղից էլ շարժվեց աս-Սիբանա (Սիփան)33, ուր նրա մոտ
եկավ Մուքսի (Մոկս) տերը, որը Վասպուրականի (Բուսֆուրրաջան) մեջ էր մտնում:
Հաբիբը ճանաչեց նաև նրա իշխանությունը սեփական գավառում ու խաղաղության
թուղթ ու երաշխավորագիր տվեց: Հաբիբը զորք ուղարկեց Արջիշը (Արճեշ) և
Բաջունայսը (Ապահունիք) նվաճելու և բնակչությանը գլխահարկ պարտադրելու: Ապա
նրա մոտ եկան Արճեշի և Ապահունիքի մեծամեծները, ու Հաբիբը ճանաչեց նրանց
իրավունքները հարկ վճարելու պարտավորության դիմաց: Բալազուրին հաղորդում է,
որ Թիրրիխի լիճը (Վանա լիճ) մինչ այդ ազատ էր ձկնորսության համար, և Հաբիբը դրա
կարգավիճակը չփոխեց: Հաբիբն արշավեց Արտաշատի (Ազդիսաթ) ուղղությամբ, որն
արաբ հեղի-
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ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 42, Í³Ý. 3, ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 77:
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նակը կոչում է Կարիաթ ալ-կիրմիզ (իմա՛ [Որդան] կարմրի գյուղ): Արաբական զորքերը
բանակ խփեցին Դվինի դիմաց: Հաբիբը հեծյալ ջոկատ ուղարկեց քաղաքը գրավելու:
Բայց քաղաքի բնակիչները ապաստանեցին պարիսպների ներսում և սկսեցին
նետահարել արաբական ջոկատին: Հաբիբը քարանետ մեքենաների միջոցով սկսեց
փլուզել պարիսպները, ինչը ստիպեց դվինցիներին հաշտության առաջարկ անելու:
Արաբ զորահրամանատարն ընդունեց այն՝ նրանց տալով հաշտության թուղթ և
ապահովության երաշխավորագիր: Նրա հեծյալներն արշավեցին Ջուռնի (Գառնի), ապա
Աշուշ (Աշոցք)34, հասան մինչև Զատ ալ-Լուջում (սանձերի վայր) լեռը և Ազատների
(ահրար) հովիտը (իմա՛ Ազատ գետի հովիտ), գրավեցին շրջապատի բոլոր գյուղերը: Նա
մարդ ուղարկեց Սիրաջ Թայր (Շիրակ և Տայք) ու Բաղրավանդ (Բագրևանդ), որից հետո
նրան ներկայացավ այդ գավառների իշխանը և Հաբիբի հետ հաշտություն կնքեց հարկ
վճարելու, մահմեդականներին խորհուրդներ տալու և հյուրընկալելու պայմանով:
Դրանից հետո Հաբիբ իբն Մասլաման արշավեց Նաշավա (Նախճավան) և գրավեց այն՝
Դվինի գրավման պայմաններին համանման պայմաններով: Այդ ժամանակ նրան
ներկայացավ Բուսֆուրրաջանի (Վասպուրականի) պատրիկը և հաշտություն կնքեց իր
երկրի համար: Տարեկան հարկի դիմաց Վասպուրականի իշխանը35 իր զինված ուժերը
(հետևակ և հեծելազոր) պահպանելու իրավունք ստացավ: Հաբիբի դեմ
ինքնապաշտպանության փորձ կատարեցին Սիսաջանի (Սիսական, Սյունիք)
բնակիչները, սակայն Հաբիբը հաղթեց նրանց, գրավեց Վայսը (Վայոց ձոր, Վայք) և
Սիսականի ամրոցների բնակիչների հետ հաշտության պայմանագիր կնքեց հարկ
վճարելու պայմանով36:
Այնուհետև Հաբիբն արշավեց Վիրք (Ջուրզան) և հասավ Զատ ալ-Լուջում կոչված
վայրը: Այդ ժամանակ Հաբիբի մոտ եկավ Վիրքի իշխանի (Բաթրիկ ալ-Ջուրզան)
սուրհանդակը՝ բերելով նրա նամակն ու խնդրե- լով երաշխավորանք ու հաշտության
գիր: Հաբիբը բավարարեց նրա խնդրանքը: Արաբական զորքերը նվաճեցին նաև
Հվարիհը (Ջվարի)37, Քուսֆարնիսը (Քուստ-ի Փառնես), Քիսալը (Քասաղ), Խունանը
(Հունարակերտ), Սամսախին (Սամցխե), ալ-Ջարդմանը (Գարդման), Քուստասջին
Շավշիտը
(Շավշեթ),
Բազալիտը
(Բազալեթ)՝
գլխահարկ
ու
(Քուստք)38,

34

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 43, Í³Ý. 6, ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ËáëùÁ Â»á¹áñáë èßïáõÝáõ Ù³ëÇÝ ¿, áñÁ 639 Ã.-Çó ÇßËáõÙ ¿ñ
ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç »ñÏñáõÙ [¥ï»°ë î»ñî»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ VII ¹. 3090-³Ï³Ý ÃÃ., (Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. ´, ¿ç 305¤], áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇªª 591Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá Ñ³Ù³ñÅ»ù
¿ñ ¹³ñÓ»É Ð³Ûáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ [¥ï»°ë ê»µ»áë,
ê»µ»áë ¿ç 84, 166, ï»°ë Ý³¨ Àðóòþíÿí Á., Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå
35

çàêàâêàçñêèõ âëàäåíèé Ñàñàíèäñêîãî Èðàíà ñîãëàñíî òðóäó Åëèøý (Êàâêàç è Âèçàíòèÿ, âûï. I, Å., 1979, ñ. 19-35),

ÝáõÛÝÇ`
ÝáõÛÝÇ` Ø»Í Ð³ÛùÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ Áëï «²ßË³ñÑ³óáÛó»-Ç (´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, 1983, N
3, ¿ç 137¤]:
36
î»°ë ي, I, ¿ç 236-237:
37
ø³Õ³ù ØóË»Ã³ÛÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ ¥ï»°ë ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ð³Û³ëï³ÝÁ IX-XI ¹³ñ»ñáõÙ, º., 1987¤:
38
ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáÕ øáõëï³ëçÇÝ ÝáõÛÝ³óÝ»É ²ñó³ËÇ
øáõëïÇ ¥øáõëï-Ç ö³éÝ»ë¤ ·³í³éÇÝ ¥ºñ»ÙÛ³Ý
ºñ»ÙÛ³Ý ê., «²ßË³ñÑ³óáÛóÇ» ëÏ½µÝ³Ï³Ý µÝ³·ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ÷áñÓ
(ä´Ð, 1973, N 2, ¿ç 270, Í³Ý. 91¤, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ·³í³éÇÝ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ÝáõÛÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáÕ
øáõëý³ñÝÇëÁ:

Եղիազարյան Ա. Ս.
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հողահարկ վճարելու պայմանով, և Կալարջիտը (Կղարջք), Թարիալիտը (Թռեղք),
Խախիթը (Կախեթ), Ջավախիթը (Ջավախք), Արթահալը (Արտահան), Բաբ ալ-Լանը
(Ալանաց դուռ), աս-Սանարիան (Ծանարք) և ադ-Դուդանիան (Դիդոյք)39՝ հարկ տալու
պայմանով40:
Հաբիբ իբն Մասլամայի 655 թ. արշավանքը հիշատակում է նաև Սեբեոսը: 655 թ.
գարնանը, Նախճավանի մոտ հակահարված տալով Մավրիանոսին, Հաբիբը շարժվեց
Կարնո քաղաք և պաշարեց այն: Կարնեցիները երկար պաշտպանվել չկարողացան ու
շուտով հանձնվեցին: Այնուհետև արաբները նվաճեցին Հայաստանի մյուս շրջանները՝
Վիրքը, այսպես կոչված Աղվանքը և Սյունիքը41:
Սալման իբն Ռաբիան ներխուժեց Առան ու հաշտության պայմանագրով գրավեց
Բայլականը42: Բնակիչների կյանքը և գույքը արաբները կրկին երաշխավորում էին
գլխահարկ ու հողահարկ վճարելու պայմանով: Հավանաբար, նա արշավել էր
Ատրպատականի կողմից Արդաբիլ (Արտավետ)-Վարսան (Վարդանակերտ)-Բարդաա
(Պարտավ) ճանապարհով43: Բայլականից Սալմանը շարժվեց հյուսիս ու բանակեց
Թուրթուր (Տրտու) գետի ափին՝ Պարտավի դիմաց: Պարտավի բնակիչները դիմեցին
ինքնապաշտպանության, իսկ արաբները սկսեցին ասպատակել շրջակա գյուղերը: Ի
վերջո պարտավցիները հաշտություն խնդրեցին, ու նրանց պարտադրվեցին նույն
պայմանները, ինչ Բայլական քաղաքին: Պարտավից Սալմանը հեծելազոր ուղարկեց՝
նվաճելու Շակաշինը (Շակաշեն), Միսկուանը (Մեծ Կուենք), Ուզը (Ուտի), Միսրիանը
(Մեծ Իրանք), Հարջալիանը (Հարճլանք) և Տիարը (Տրի)44, այնուհետև՝ Առանի մյուս
հատվածները: Բալասաջանի (Բաղասական)45 քրդերին նա կոչ արեց ընդունելու մահ

39

¸Ç¹áÛÝ»ñÁ µÝ³ÏíáõÙ »Ý ²Ý¹Û³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ¥ï»°ë
ë ºñ»ÙÛ³Ý
ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ýßí. ³ßË., ¿ç 49¤:
î»°ë ي, I, ¿ç 236-239: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ ´³É³½áõñáõ ÑÇß³ï³Ï³Í ï»Õ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ
ÝáõÛÝ³óáõÙÁ Ù»Í Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñ»É »Ý Ø. Ô³½³ñÛ³ÝÁ (Ghazarian M.,
M., p. 20-21) ¨ ². î»ñÔ¨áÝ¹Û³ÝÁ ¥î»ñî»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., Ýßí. ³ßË.., ¿ç 76-79, Àðìåíèÿ è Àðàáñêèé õàëèôàò, ñ. 41-43¤:
41
î»°ë ê»µ»áë, ¿ç 174:
42
Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ÛÅÙ úñ»Ý-Ï³É³ ÏáãíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇÝ ¥ï»°ë Òðåâåð Ê., Î÷åðêè ïî èñòîðèè è
êóëüòóðå Êàâêàçñêîé Àëáàíèè (IVâ. äî í. ý.-VIIâ. í. ý.), Ì.-Ë., 1959, ñ. 265-266. î»°ë Ý³¨ Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ
Ýíöèêëîïåäèÿ [(³ÛëáõÑ»ï¨ª ÁÑÝ), ò. 18, Ì., 1974, ñ. 50)]:
43
î»°ë Àl-Istakhri, Kitáb masâlik al-mamâlik (BGA, editio III, p. I, Lugd. Bat.), 1967, ¿ç 192, Ibn Khordadbeh, ¿ç
122: ²Û¹ ×³Ý³å³ñÑÇ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ï»°ë ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ²., ²ñÙÇÝÇ³ áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝÁ…, ¿ç 93-98:
44
²Ûë ÝáõÛÝ³óáõÙÝ»ñÁ Ù»Í Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñ»É ¿ ². î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³ÝÁ ¥ï»°ë î»ñî»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., Ýßí.
³ßË., ¿ç 82, Àðìåíèÿ è Àðàáñêèé õàëèôàò, ñ. 43-44¤: ¸ñ³Ýù Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ³ßË³ñÑÝ»ñÇ
·³í³éÝ»ñÝ »Ý:
45
´³Õ³ë³Ï³Ý Ï³Ù ¸³ßïÇ ´³Õ³ë³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ Îáõñ
·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇó ÑÛáõëÇë ï³ñ³ÍíáÕ áÕç ¹³ßï³í³Ûñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇÝ [¥ï»°ë àõÉáõµ³µÛ³Ý ´., ä³ïÙ³³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ (´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ), 1971, N 1, ¿ç 178-182, Àðóòþíÿí Á., Ýßí.
³ßË., ¿ç 31-34¤]:
40
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մեդականությունը, սակայն նրանք հարձակվեցին Սալմանի ուժերի վրա ու
պարտվեցին: Նրանցից ոմանք պարտավորվեցին վճարել գլխահարկ, իսկ մյուսները՝
անասնահարկ (սադակա): Սալմանը գրավեց նաև Շամքորը: Ապա Սալմանը գնաց Կուր
և Երասխ գետերի ջրկիցի մոտակայքում գտնվող Բարդիջ քաղաքը46, նրա մոտակայքում
անցավ Կուրն ու, արշավելով հյուսիս, գրավեց Կաբալան (Կապաղակ)47: Սալմանի հետ,
հարկ վճարելու պայմանով, հաշտություն կնքեց Շաքքանի (Շաքե) և Կամիբարանի
(Կամբեճան) տերը48: Այնուհետև Սալմանի հետ նույն պայմանով հաշտություն կնքեցին
նաև Խայզանի (Խսրվան) ժողովուրդը49, Շարվանի (Շիրվան)50 թագավորը, լեռների
(ամենայն հավանականությամբ, խոսքը Կովկասյան լեռների արևելյան հատվածի
մասին է) բոլոր թագավորները, Մասկաթի (Մազքթաց աշխարհ)51, Շաբուրանի
(Շապորան)52 և ալ-Բաբի (Դարբանդ) բնակիչները: Սակայն երբ Սալմանն անցան
Դարբանդն ու արշավեց Խազարական խաքանություն, Դարբանդի բնակիչները նրա
հետևից փակեցին դռները: Բալանջար53 կոչվող գետից հյուսիս խազարական խոշոր
զորքով նրա դեմ դուրս եկավ խաքանը ու պարտության մատնեց արաբներին:
Սպանվեցին թե՛ Սալման իբն Ռաբիան և թե՛ նրա 4 հազար զինվորները54:
Ըստ ալ-Քուֆու՝ Սալմանի հետ հաշտություն են կնքել ալ-Լաքզի55, Ֆիլանի56 և
Թաբարսարանի
(Թավասպարք)57
տերերը58:
Այդ
ժամանակ
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Îáõñ ¨ ºñ³ëË ·»ï»ñÇ ÙÇç¨ªª ¹ñ³Ýó çñÏÇóÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, Ï³ñ ÙÇ µÝ³Ï³í³ÛñÇ ³í»ñ³Ï ¥ï»°ë æ³É³É»³Ýó
ê., Ö³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÇõÝ Ç Ø»ÍÝ Ð³Û³ëï³Ý, Ù³ëÝ ´, îÁ÷ËÇë, 1858, ¿ç 364¤, áñÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ´³ñ¹Çç ù³Õ³ùÇÝ ¥ï»°ë ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 103-106¤:
47
²Õí³ÝÇó Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ý³ËÏÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ù³ÝáõÝ ·ÛáõÕ ÜÇç ·ÛáõÕÇ
Ùáï³Ï³ÛùáõÙ ¥ï»°ë ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ýßí. ³ßË., ¿ç 40¤:
48
Þ³ù» ·³í³éÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Þ³ùÇÇ Ï³Ù ÜáõËÇÇ ßñç³ÝÇÝ ¥ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 73¤, ÇëÏ Î³Ùµ»×³Ý
·³í³éÁªª Ý»ñÏ³ÛÇë ÞÇñ³ÏÇ ³Ýçñ¹Ç ¹³ßï³í³ÛñÇÝ ¥ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 57¤: Ð³µÇµ ÇµÝ Ø³ëÉ³Ù³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÇ
Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý ³Ûëï»Õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ¥ï»°ë ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 4043¤:
49
ºñÏÇñ Ý»ñÏ³ÛÇë ¶ÇÉ·ÇÉ-ã³Û ¨ êáõÙ·³ÛÇÃ ·»ï»ñÇ ÙÇç¨ ¥ï»°ë ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ýßí. ³ßË., ¿ç 56¤:
50
ºñÏÇñ Ý»ñÏ³ÛÇë Þ³µñ³Ý-ã³ÛÇ ¨ ¶»É·»ÝÇ-ã³ÛÇ ÙÇç¨ ¥ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 74¤:
51
Ð³Ù³ñÛ³ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï³·³ÛÇ ØáõßÏáõñ »ñÏñÇÝ, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ
¸³ñµ³Ý¹Ç áõ Þ³åáñ³Ý ù³Õ³ùÇ ¨ Ôáõµ³ÛÇ áõ Î³ëåÇó ÍáíÇ ÙÇç¨ ¥ï»°ë Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ
Äàãåñòàíà 18-19 ââ., àðõèâíûå ìàòåðèàëû, Ì., 1958, ñ. 87-90¤:
52
Ð³Ù³ÝáõÝ µÝ³Ï³í³ÛñÁ Ý»ñÏ³ÛÇë Þ³µñ³Ý-ã³ÛÇ ³÷ÇÝ ¥ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 73¤:
53
²Ûë ³Ýí³ÝÁ Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ëïáñ¨:
54
î»°ë ي, I, ¿ç 240-241:
55
ÆÙ³° Ð³ñ³í³ÛÇÝ ¸³Õëï³Ý [¥ï»°ë ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ², Ð»ñ ¥Êáõ³ÛÛ¤-¸³ñµ³Ý¹ ¥´³µ ³É-²µí³µ¤
×³Ý³å³ñÑÝ Áëï ³ñ³µ ³ßË³ñÑ³·»ï ³É-ØáõÏ³¹¹³ëáõ (ä´Ð, 2005, N 3, ¿ç 156-157¤]:
56
¶ïÝíáõÙ ¿ñ Â³í³ëå³ñùÇó ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù ¥ï»°ë Jacut, I, ¿ç 438-439, III,
¿ç 933¤:
57
ºñÏÇñ èáõµ³ë ·»ïÇ í»ñÇÝ áõ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ ¥ï»°ë Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ
Äàãåñòàíà 18-19 ââ., ñ. 86-87, 102-107, 150-154, 197-199, 311-317¤:
58
î»°ë al-Kufi, II, ¿ç 113-114:

Եղիազարյան Ա. Ս.
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Դարբանդում էր գտնվում խազարների խաքանը՝ 300-հազարանոց զորքով, որը, սակայն,
որոշեց նահանջել: Սալմանը գրավեց Դարբանդը, երեք օր հանգիստ տվեց իր զորքին,
իսկ հետո ներխուժեց Խազարական խաքանություն ու հասավ Յարքու քաղաքին:
Այդտեղից նա շարժվեց դեպի խազարական Բալանջար քաղաքը: Կարծում ենք, որ
Յարքուն Թարգու քաղաքի անվան աղավաղումն է: Յարքու-Թարգուից հետո Սալմանն
արշավեց Բալանջար: Կարծում ենք, որ Թարգուն նույնական է ներկայիս Ղամրիոզեն
գետի միջին հոսանքի ձախ ափին գտնվող Թարքի վայրին59, իսկ Բալանջարը՝
Վառաչանին60, որը գտնվում էր դրանից հյուսիս և տեղադրվում է ներկայիս Կաֆիր
Ղումուխ վայրում՝ Բույնակսկ քաղաքի մերձակայքում61: Ավելի հյուսիս գտնվում էր Սամանդար քաղաքը, որը տեղադրվում է ներկայիս Մախաչկալա քաղաքի մոտակայքում
գտնվող Թարքի վայրում62: Այս տեղադրությունների օգտին է խոսում նաև ալ-Քուֆու
կողմից Սալման իբն Ռաբիայի՝ Դարբանդից հյուսիս կատարած արշավանքի
նկարագրության աշխարհագրական հերթականությունը: Բալանջարի ճանապարհին
Սալմանի զորքը հասավ մի արագահոս գետի ու կանգ առավ: Քաջություն ձեռք բերած
խաքանը 300-հազարանոց բանակով հարձակվեց արաբների վրա և կոտորեց նրանց63:
Իբն ալ-Ասիրը, Յակուբին և Իբն ալ-Ֆակիհը համարյա նույնությամբ կրկնում են
Բալազուրու և ալ-Կուֆու տեղեկությունները64:
Ամփոփելով քննության արդյունքները՝ արձանագրենք, որ Հաբիբ իբն Մասլաման
Հայաստան է արշավել երկու անգամ: Առաջին արշավանքը Հայաստան տեղի է ունեցել
654 թ., երբ Մուավիայի հրամանով Հաբիբը ներխուժեց Հայաստան ու նվաճեց երկիրը:
654-655 թթ. ձմռանը Վիրքում գտնվող բյուզանդական զորավար Մավրիանոսը
հարձակվեց արաբների վրա, որոշ հաջողությունների հասավ, սակայն, ի վերջո,
պարտություն կրեց ու նահանջեց Վիրք: 655 թ. գարնանը երկու ուղղություններով
սկսվեց արաբական զորքերի նոր արշավանքը: Հայաստանն ու Վիրքը նվաճեց Հաբիբ
իբն Մասլաման, իսկ Սասանյանների տիրապետության շրջանի Աղվանից
մարզպանության տարածքը՝ Սալման իբն Ռաբիան:

59
60

î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ÑÇÝ·í»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç Ç. 6. åÉ³Ýß»ïÁ:
Åðåìÿí Ñ. Ò., Ìîèñåé Êàëàíêàòóéñêèé î ïîñîëüñòâå àëáàíñêîãî êíÿçÿ Âàðàç-Òðäàòà ê õàçàðñêîìó õàêàíó

Àëï-Èëèòâåðó (Çàïèñêè Èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, ò. VII, 1939, ñ. 143):
61

î»°ë ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ð³Û³ëï³ÝÁ Áëï «²ßË³ñÑ³óáÛó»-Ç, ¿ç 82: öáñÓ ¿ Ï³ï³ñí»É ´³É³Ýç³ñÁ ï»Õ³¹ñ»Éáõ
´»ÉÇçÇÝÛ³Ý ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Âá÷ñ³Õ-Ï³É³ µÝ³Ï³í³ÛñÇ ï»ÕáõÙªª ¸³ñµ³Ý¹Çó 25 ÏÙ ¹»åÇ Ñ³ñ³í [¥ï»°ë
Êîòîâè÷ Â., Î ìåñòîïîëîæåíèè ðàíåñðåäíåâåêîâûõ ãîðîäîâ Âàðà÷àíà, Áàëàíäæàðà è Òàðãó (Ñáîðíèê Äðåâíîñòè
Äàãåñòàíà, Ìàõà÷êàëà, 1974, ñ. 199)], ÇÝãÁ ëË³É ¿, ù³ÝÇ áñ ´³É³Ýç³ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ áã Ã» ¸³ñµ³Ý¹Çó Ñ³ñ³í,
³ÛÉ ÑÛáõëÇë ¥ï»°ë al-Kufi, II, ¿ç 115, VIII, ¿ç 32-35, ي, I, ¿ç 240-241¤:
62
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 81:
63
î»°ë al-Kufi, II, ¿ç 115:
64
î»°ë "#ا ا, III, ¿ç 43-44,  ', II, ¿ç 163, Ibn al-Fakih al-Hamadhani, Kitáb al-boldân (BGA, editio II, p. V,
Lugd. Bat., 1967, ¿ç 287-293):

Հաբիբ իբն Մասլամայի և Սալման իբն Ռաբիայի արշավանքները
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ПОХОДЫ ХАБИБА ИБН МАСЛАМЫ И САЛМАНА
ИБН РАБИИ В АРМЕНИЮ И ЗАКАВКАЗСКИЕ
ЗАКАВКАЗСКИЕ СТРАНЫ
ЕГИАЗАРЯН А. С.

Резюме
В 654 г. арабская армия, возглавляемая Хабибом ибн Масламой, вторглась в Армению и
захватила ее центральные части. Однако зимой 654-655 гг. византийская армия, напав на
арабов, заставила их отступить. В 655 г. арабские войска во главе с Хабибом ибн Масламой
и Салманом ибн Рабией вновь вторглись в Армению и закавказские страны. Хабиб ибн
Маслама завоевал Армению и Грузию, а Салман ибн Рабия захватил Арцах, Утик, так
называемую Албанию (Агванк), прикаспийские области (от Дербенда до реки Кур) и
Восточную часть Кавказского хребта.

