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	آلبانيا در سده اول پيش از ميالد تا سده پنجم ميالدي مرزهاي جغرافيايي

 دكتر اديك باغداساريان
  
بنا به نوشته مولفان يوناني و رومي در اين دوره آلبانيا سرزميني بود در شرق قفقاز كه 

مرز بود و در شرق آن  بري هميسرمت ها، از غرب با ااز جنوب با ارمنستان، از شمال با سرزمين 
ز نوشته هاي مولفان باستان مي توان به آن دست يافت اين درياي خزر قرار داشته است. آنچه كه ا

  است كه رود كُر (كورا) مرز ميان آلبانيا و ارمنستان بود. 

  
  نقشه آلبانيا

 ارمنستان آلبانيا

ی خزر  در

 امپراتوری روم

 ايربی

 ايران
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 1»تا دو رود ارس و كر است در ارمنيه... آذربايجانحد «

پس چنانكه مشاهده مي شود ابن فقيه رود ارس را مرز آذربايجان دانسته است. بدين 
  هيچگاه نام آذربايجان بر اران نهاده نشده است. شمال رود ارسروال معلوم مي شود كه 

ز گرديد و در ميالدي آغا 1890در دايره المعارف روسي كه چاپ و انتشار آن از سال 
شهرهاي سن پترزبورگ پايتخت امپراتوري روسيه و اليپزيك آلمان به چاپ رسيد زير عنوان 

  :آلبانيا چنين آمده است
آلبانيا نام باستاني سرزميني است در شرق و جنوب قفقاز ميان درياي سياه و درياي «

همان مردم شيروان كنوني و خزر، در شمال ارمنستان كه رود كُر مرز آن بوده ساكنان اين سرزمين 
  ».جنوب داغستان هستند

  

 

                                                           
  .139. ص 1349ابن فقيه. ترجمه مختصر البلدان. تهران  -  ١
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ارانيان در ميان درياهاي ايبريان (سياه) و كاسپين (خزر) زندگي «به نوشته استرابون: 

مي كند. در شرق سرزمين آنها به دريا ختم مي شد و در غرب با ايبريان. در شمال كوه هاي قفقاز 
  .2»و در جنوب با ارمنستان همسايه بودند

به نوشته استرابون مرز ارمنستان و آلبانيا تا آنجا كشيده مي شد كه آب رود كر و 
 .3آراكس يا ارس به درياي كاسپين يا خزر ريخته مي شد

 7اثر آنانيا شيراكاتسي دانشمند ارمني سده » جهان نما«يا » شخاراتسويتس آ«بر اساس 
  :4بخش بود 11ميالدي آلبانيا داراي 

  Kheniخني يا Yeghniيغني  -1
                                                           

  . فصل اول.11استرابون. كتاب  -  ٢
  .5. فصل اول، شماره11همانجا. كتاب  -  ٣
  .290- 291. ص 1979آنانيا شيراكاتسي. ايروان:  -  ٤
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  Kambechanكامبچان -2
  Beghبغ -3
  Shakiشاكي يا شكي-4
  Getaruگتارو -5
  Khoghmazخوغماز -6
  Geghavuگغاوو -7
  Hambasiهامباسي -8
  Vostani marzpanمرزبانيا وستاني  Kapaghakكاپاغاك  -9

  Kaladzorيا كاالزور kaghadashtكاغاداشت - 10
  Hejeriيا هجري Dashti-bazkanداشت بازكان  - 11

مين كشور آسيا آلبانيا بود يعني آغوانك كه در شرق - 21«به نوشته شيراكاتسي: 
هم مرز بود و تا مرز ارمنستان يعني حوالي رود  سرمتي قفقازگرجستان قرار داشت. با كوه هاي 

ا اين كر امتداد داشت. گرچه سرزمين ميان اينجا تا رود كر از ارمنستان گرفته شده است. ليكن، ب
حال ما سرزمين آلبانيا را كه ميان رود بزرگ كر و كوه هاي قفقاز واقع است تشريح خواهيم نمود. 

 . 5»و اينان هستند...

 

                                                           
  .290همانجا. ص  -  ٥
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  آلبانيا در منابع ارمني

  
بيست ناحيه و دهستان نيز در قلمرو آلبانيا واقع هستند كه از ارمنستان «و سپس ادامه مي دهد: 
كوستاك، -پارنس، كوغت، آغوي، تور-اينانند: شاهاشن، گادمان، كراتيگرفته شده اند و آنها 

پارسيان، كونك بزرگ، ايرانيك بزرگ، پيانك، هارچالنك، پارسكانك، - روتستاك، روت- وت
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گونيك، هاباند كوچك يا سيساكاني كوستاك، وستستاك، بردازور، تري، آران رود يموخانك، وا
  . 6»تا نقطه تالقي ارس و كر

  

  
  

خنگاران ديگر ارمني نيز در باره جغرافياي آلبانيا مطالبي نوشته اند از جمله تاري
) و ديگران. با اين حال بهترين و دقيق ترين تعريف را آنانيا شيراكاتسي 5پاوستوس بوزاند (سده 

  .7ارائه كرده است

                                                           
  .291همانجا. ص  -  ٦
مادر آينده نزديك ترجمه دقيق و كامل جغرافياي آنانيا شيراكاتسي را به فارسي ارائه خواهيم  -  ٧

  ن تصحيح خواهيم نمود.دانشمند آلماني را در آ اشتباهات ماركوارتداد و 
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  م. 451آلبانيا در جريان جنگ ارمنيان با يزدگرد دوم ساساني در 

  

 كوه هاي قفقاز رااز يادداشتهاي مورخان ارمني چنين بر مي آيد كه مرز شمالي آلبانيا              
تشكيل نمي دادند بلكه بخشي از آنها با اين سرزمين همسايه بود و آن تنها بخش جنوبي  بطور كامل

  كوه هاي قفقاز بود.
 ماساژتو  آلبانيا اي در نزد تاريخنگاران اين نظريه نادرست رايج است كه سرزمينه

منطبق بوده اند. ما در ارائه آشخاراتويتس به اين امر اشاره مفصل تري خواهيم داشت. در تاريخ 
يك نادرستي ديگر نيز در مورد شمول استان هاي اوتيك و آرتساخ در آلبانيا است در حالي كه 

انه ارمنستان با آلبانيا همسايه گ 15اينان بعنوان بخشي از ارمنستان بزرگ و دو استان از استان هاي 
  بودند. در بسياري از منابع ارمني آمده است كه اين استان ها با آلبانيا همسايه بوده اند. 
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ارمنيان بومي استان هاي اوتيك و آرتساخ به لهجه اي از ارمني سخن مي گفتند كه به لهجه 
برخي نواحي و مناطق همسايه از جمله آرتساخي مشهور است و نه تنها ارمنيان اين استانها بلكه 

  .8آلبانيا نيز بدان لهجه سخن مي گفتند
آلبانيا به عنوان سرزمين شرقي ارمنستان روابط تنگاتنگي با ساير نقاط ارمنستان داشت. 

اين  ،مسيحيت به عنوان دين رسمي ارمنستان پذيرفته و اعالم گرديد 301هنگامي كه در سال 
بخش تفكيك ناپدير از ارمنستان پذيرفته شد و كليساي آغوانك بنيان نهاده  هب در آلبانيا بعنوانذم

م.) و مدارسي در نقاط مختلف 405شد و زماني كه مسروپ ماشتوتس الفباي ارمني را پديد آورد (
ارمنستان تاسيس نمود تا كودكان را با خط و كتابت جديد آشنا سازد، در آلبانيا يا آغوانك يا 

ارمنستان نيز چنين مدارسي تاسيس نمود و اين تنها به اين علت بود كه ساكنان  سرزمين هاي شرقي
  آلبانيا به زبان ارمني سخن مي گفتند.

 

                                                           
-107. ص 1981باگرات اولوبابيان. گوشه هايي از تاريخ سرزمين هاي شرقي ارمن. ايروان:  -  ٨

54.  
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