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  اقوام و مردمان آلبانيا
  تاريخ زندگي و اعتقادات آنان

 دكتر اديك باغداساريان
  

ك عنصري نبودند بلكه از آميزش بيش از بيست قوم مختلف پديد تمردم ساكن آلبانيا  
  جلگه آوتارانآران  اي ي، سياسي و فرهنگي آلبانيااقتصادند. قديمي ترين مركز ه بودآمد

Avtaranضمالل ا ي شهري با مركزيت كاپاغاك تشكيل گرديد. بابود. در اينجا جوامع باستان
اد قومي در سده حطايفه و ات 26نظام طبقاتي تشكيل گرديد. بر پايه  پيش از ميالدجامعه هلنيستي 
ميالد حكومت برده داري پادشاهي آران تشكيل شد. اين اتحاد قومي با برخورداري نخست پيش از 

از مناسبات بسيار نزديك با ارمنستان، تحت تاثير شديد سياسي و فرهنگي آن قرار داشت. سپاه 
سواره نظام) با شكل و تشكالت خود مانند سپاه  22،000پياده نظام و 62،000سلطنتي آلبانيا (

آنها در قالب سپاه عظيم تيگران بزرگ پادشاه ارمنستان در برابر روميان جنگيدند.  ارمنستان بود.
پ.م. در برابر سپاه پومپئوس نبرد كرد و باعث تلفات 65) پادشاه آلبانيا در سال Oruyzاُرويز(

در بسياري در سپاه دشمن گرديد. ليكن بعدها مجبور شد پيمان صلح با پومپئوس منعقد كند و 
  د.ييمانان او در آهم پ جرگه

پيش از ميالد به آران لشكركشي كرد و  36كونديوس كراسوس در سال 
پ. م. نمود. در اثر قيام  65) پادشاه اين سرزمين را مجبور به رعايت پيمان سال Zobiraزوبيرا(

  . م. در ارمنستان بزرگ اين سرزمين نيز استقالل يافت.پ 20بزرگ سال 
شهر  با در غرب آران ميالدي پادشاهي اشكاني ماساژت در سده نخست و نيمه سده دوم

. برخالف خاندان اشكاني ارمنستان كه تالش مي بر پا بودپايتخت آن  به عنوان )Choghچوغ (
 هارم ميالدي به بعد معموالًچاشكانيان آران از سده  ،تقل از اشكانيان ايران نگاه داردسكرد خود را م

بودند و به تحريك آن گهگاه در مناطق نزديك مرزهاي ارمنستان تحت تاثير سياسي در بار ايران 
) و Sanesanدست به شورش مي زدند. ليكن اقدامات شاهان آران يعني سانسان (

دين مسيحي را پذيرفت  370) قرين موفقيت نمي گردد. پادشاه اورناير در دهه Urnayrاورناير(
مناسبات بسيار دوستانه اي با ارمنستان داشت ) كه Yesvaghenو يكي از جانشينان او يسواغن (

  رسالت مسروپ ماشتوتس مبدع الفباي ارمني را پذيرفت و به او در تدوين كتابت آراني ياري داد.
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م. دولت جبار ساساني 387پس از تقسيم ارمنستان بزرگ ميان روم و ايران در سال 
ي را به آران پيوند داده ) ارمنستان شرقUtik) و اوتيك (Artsakhاستان هاي آرتساخ (

  سياسي پيدا نمود.  - را تشكيل داد. از آن پس نام آران مفهوم جغرافياي» مرزباني آران«
اين مرزباني تا يورش تازيان پابرهنه به حيات خود ادامه داد. اين مرزباني سرزميني 

ارارها با تكيه متشكل از اقوام گوناگون بود. خاندان هاي حكمران و فئودال ارمني معروف به ناخ
  بر ارمنيان اين سرزمين زندگي و امور داخلي مرزباني را اداره مي كردند. 

شهر پيروز  462- 636شهر كاپاغاك پايتخت مرزباني بود. در سالهاي  م.462تا سال 
-شخصي به نام واراز 636آباد يا پارتاو يا پرتوه پايتخت و مركز اين سرزمين گرديد. در سال 

آران گرديد. خاندان مهرانيان پس از چيرگي  "نخستين حاكم"دان مهرانيان) گريگور (از خان
شده سرزمين آنان به  لحمضمحكمراني آنان  706تازيان تبديل به كارگزاران آنان شدند و در سال 

به  .م 9يا ارمينه پيوست. حكمرانان ارمني آرتساخ و اوتيك تا اواخر سده » آرمنيا«نايب السلطنه 
  ادامه دادند و از اين زمان به پادشاهي باگراتوني پيوستند.  موجوديت خود

آران «بر خالف آران مرزباني، قلمرو پيشين پادشاهي آران در منابع ارمني بصورت 
ياد مي شود. حكمراني هاي ارمني در قلمرو آران از جمله پادشاهي محلي آرانشاهيان يا » اصلي

  .آرانشاهيك ها موجوديت خود را حفظ كردند
در سده پنجم اقوام خزر اغلب به قفقاز حمله مي كردند لذا خسرو انوشيروان اول 

م.) نواحي ساحلي چوغ، در بند و مناطقي از داغستان جنوبي را تصرف كرد و برج و 531- 579(
  بارو هايي در مرزهاي دربند بنا نمود. 

يشه، به كمك ساسانيان روساي طوايف آن مناطق كه توسط مورخان ارمني چون يغ
خوانده شده اند، قلمرو حكومتي خود را تحكيم بخشيدند. واچه » شاه«پاوستوس بوزاند و ديگران 

  دوم شاه سلسله آرانشاهيك يا آرانشاهيان، شهر پارتاو را بعنوان پايتخت بنا نمود. 
در آمد. واحدهاي نظامي برخي طوايف كوچ » ارمينه«پس از تسلط تازيان آران جزو 

  سوي تازيان مهاجم در پارتاو، چوغ و شاماخي اسكان گزيدند. سلمان ازمنشين 
خالفت تازي نفوذ خود را  809- 937هنگام قيام خرميان (بابك خرم دين) در سالهاي 

سمبات  - )، سهل873در اين ناحيه از دست داد. پس از فرو نشاندن آتش قيام و دستگيري بابك (
احب آران شد. بعدها بتدريج حكمراني هاي ص» بطريق الران«حاكم خاچن در آرتساخ با لقب 

محلي گديچ، بلوكان(بايالكان)، پارسويس و گاردمان بر پا شدند. در نيمه دوم سده نهم وقتي كه 
حكومت در حال اضمحالل خلفا پادشاهي باگراتونيان ارمنستان را به رسميت شناخت، حكومت هاي 
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هامام نوه  –گريگور  .قلمرو ارمنستان شدندمال، باپالكان، ديزاك وارد ردسوس، گايخاچن، پار
سمبات آرانشاه مرزهاي حكومت خود را در شمال به كوه هاي قفقاز گسترش داد و سرزمينهاي 

» شاه آران«خود را  893شاكي (شكي) و زاناراتس را ضميمه حكومت خود ساخت و در سال 
اوتيك را ضميمه  و آرتساخناميد. در سده دهم ميالدي پادشاهي باگراتوني در شيراك قلمرو 

  قلمرو خود نمود. 
هامام پادشاهي او چند تكه شد. از رودكر تا مناطق جنوب تا  - پس از مرگ گريگور

هامام رسيد. اين پادشاهي  - سوادا فرزند گريگور-سوس به ساهاكيبا مركز پار مراوكوه هاي 
ه (فيليپه) فرزند پا قتل خائنانه پيليو ت 11بعنوان يكي از توابع پادشاهي باگراتوني آني تا نيمه سده 

  م يافت. اگريگور توسط امير گنجه دو
كيان در لُري  قرار مي يپس از آن در تعلق سلسله حكمراني كيور» پادشاه آران«لقب 

پادشاه «با لقب  رود كردر آنسوي  897 -950هامام در سالهاي  - نوه گريگور آترنرسهگيرد. 
) با باگراتونيان گرجستان هم پيمان 950- 960ايشخانيك (-اداحكومت كرد. پس از او سو» آران

  دوني گرويد. سگرديد و به مكتب خال
داويت شينارار (داويت سازنده) اين پادشاهي را به گرجستان منظم  1104بعدها در سال 

نمود. بقاهاي خلفاي تازي كماكان در امير نشين هاي پارتاو و گنجه باقي ماندند. پارتاو در سال 
ويران گرديد و گنجه توانست به حيات خود ادامه داده در سايه حكومت شداديان  944و  913

كرد تبار رونق يافت. در آن بخش از آران كه از رود كر بسوي شمال شرق قرار داشتند، امير 
  مت خودرا تا باكو، در بند گسترش داد و پادشاهي شيروانشاهيان را تاسيس نمود.وشماخي حك

دشت هاي اين سرزمين و  ، يج حاكمان شداديان و ديگر امراي مسلمانبعدها بتدر
حمالت تركان سلجوقي آغاز گرديد و مهاجرت م.  11آرتساخ را تصرف كردند. از نيمه هاي سده 

اقوام كوچ نشين ترك از آسياي ميانه به اين سرزمين گسترش يافت و دشت هاي سبز ميان رودهاي 
  نان گرديد.ارس و كر چراگاه هاي مطلوب آ

حمالت و لشكركشي هاي تركان سلجوقي و سپس تاتارها و مغوالن مانع از پيشرفت و 
تركمان آسياي -رونق اين سرزمين گرديد و بافت جمعيتي و قومي اوتيك را تغيير داد. اقوام آغوز

ميانه بتدريج بر اين سرزمين چيره شدند و نام آران يا آوانك تنها بر پيشاني حوزه كليسايي 
  گانزاسار بعنوان مركز معنوي و روحاني حكومت هاي محلي ارمني قراباغ باقي ماند.

آرانيان عموما به شغل كشاورزي و دامداري مشغول بودند. يافته هاي باستان شناسي 
كارد، حاكي از مداركي چون ابزار و وسايل كشاورزي، داس و سنگ آسياب، تبر، وسايل برنده، 
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بقاياي غالت، استخوان هاي بجا مانده از اسكلت حيوانات اهلي چون گاو و بز، خوك و گراز، 
ماكيان، چاه هاي حفر شده براي نگهداري غالت، خمره هاي  و سگ، اسب، قاطر و پرندگان

نگهداري مواد خوراكي و بسياري آثار همانند اينان نشان دهنده چگونگي زندگي اهالي قديمي 
  ستند.   آران ه

ي اقتصادي آرانيان داشت. در زمان هاي دورتر گزمين و خاك نقش پايه اي در زند
كشاورزي توسط ابزارهاي ساده دستي مانند بيل و امثال آن صورت مي گرفت و تنها در اواخر 
هزاره نخست پيش از ميالد بود كه گاو آهن چوبي يا بهتر است بگوييم وسايل شخم زني چوبي 

تيغه آهني هنوز حتي در زمان استرابون بكار نمي رفت. بر خالف ارمنستان كه  رايج گرديد.
كشاورزي بصورت ديم و آبياري صورت مي گرفت، زمين هاي حاصلخيز آران تنها به يك روش 

  آبياري مي شد.ديم 
ساكنان قديمي آران نخست محصوالت كشاورزي خود را توسط داس هاي سنگي ولي 

كردند. آنها پوست غالت را با سندان هاي سنگي جدا مي ساختند  بعدها فلزي گردآوري مي
  استفاده مي كردند.  از چم نيزوتوسط آسياب هاي سنگي آرد بدست مي آوردند. آنها احتماال 

ا دامداري تشكيل مي داد زيرا كليه منابع و ررانيان آيكي از مهمترين مشغله هاي 
  چراگاه هاي سبز و وسيع، آب و غيره.نيازهاي كار برايشان فراهم بود، از جمله 

اهالي آران به محصول انگور و پرورش تاكستانها اهميت زيادي مي دادند. آنها به 
صيفي كاري و پرورش و گسترش بوستان ها و باغها نيز مي پرداختند. پرورش زيتون و استخراج 

  .   1ي بودروغن آن رواج داشت. محصوالت ديگر آنها شامل پنبه، ابريشم و حرير باف
آرانيان فرصت صيد ماهي را نيز از دست نمي دادند و ماهيگيري يكي از منابع تامين 
غذا و آذوقه بود. آنان غير از موارد ياد شده به داد و ستد نيز مي پرداختند. همانند ديگر اقوام، 

نيز به اين امر  آنها نيز در آغاز مبادله كااليي مي كردند و مبادله پولي رايج نبود. حتي استرابون
  .2اشاره نموده است

و بويژه ماه را مي پرستيدند و استرابون زيارتگاهي براي آن  بودند آرانيان آفتابپرست
. اين پرستش آسماني بر روي اشياء سفالي نيز انعكاس يافته اند. 3در مرزهاي ايبريا قيد كرده است

                                                           
  موسس كاغنكاتوانسي، كتاب اول، فصل پنجم.  -  ١
  .4، فصل اول شماره 11كتاب  ،استرابون -  ٢
  .7شماره  ،همانجا -  ٣
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ند و قرباني هديه مي دادند. حتي ميان آنها به احترام خدايان خود پرستشگاه هايي تاسيس مي كرد
. تصاويري 4اين قربانيان، اشخاص نيز ديده شده اند و استرابون در اين خصوص يادداشتهايي دارد

  باقي مانده است. كوبيستانبراي آنها روي صخره هاي 
موسس كاغانكاتواتسي نيز در سده هاي بعد در مورد قرباني انساني در پرستشگاه ها 

  .5كرده است مطالبي ضبط
واچاگان كه مورد لطف و عنايت خداوند بود فرمان داد تا «كاغانكاتواتسي مي نويسد: 

را گرد آورده در مدارس تعليم  انگشت برانجادوگران، دسيسه گران، مغان، فرزندان عطاران و 
  .6»خداشناسي دهند و راه و روش زندگي را بر اساس اصول مسيحيت به آنها بياموزند...

است كه در كنار پرستشگاه مزارع كشاورزي وجود داشت كه مغان بر آنها جالب 
سرپرستي مي كردند. آرانيان احترام خاصي نسبت به پيشينيان خود داشتند. سخن گفتن در باره 

كليه اموال و دارايي هاي منقول  تجاوز به مقدسات محسوب مي شد. معموالً درگذشتگان
ند به همين دليل نيز آرانيان همواره از دارايي ها و ارث پدري درگذشتگان را با آنها دفن مي كرد

  .7محروم بودند و در تنگدستي زندگي مي كردند
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