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Անի Նահապետյան1 
 

ԱՌԱՋԻՆ ԱՔԵՄԵՆՅԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄՈԳԵՐԸ 
 

Բանալի բառեր` Աքեմենյաններ, մոգեր, Զրադաշտ, արքայից արքա, 

Կյորոս, դամբարան, արքունիք, հավատալիք, քուրմ 

 

Աքեմենյան Իրանի կրոնական պատկերի ուսումնասիրությունը 

մինչ օրս էլ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում գիտական 

շրջանակներում: Աքեմենյանների կրոնահոգևոր տեխնոլոգիան նոր 

երևույթ էր համաշխարհային իրականության մեջ. այստեղ 

միահյուսվում էին կրոնական տարբեր, նույնիսկ հակադիր 

միտումներ` պայմանավորելով իրանական կրոնի 

բազմազանությունը և նրանում առկա կրոնական տարբեր 

պատկերացումները: 

Ըստ Մ. Դանդամաևի` Պարսքում գոյություն ունեին կրոնական 

տարբեր պատկերացումներ` պարսիկ ժողովրդի, Աքեմենյան 

թագավորի և մոգերի2: Այս համատեքստում մեզ հետաքրքրում է մոգերի 

(հին պրսկ. magu-, բաբել. maguš, լատ. magus)3 կրոնը և վերջիններիս 

փոխհարաբերությունները առաջին Աքեմենյանների հետ: 

Անտիկ աղբյուրները, էլամական տեքստերը, Պերսեպոլիսի 

բուլլաները տեղեկացնում են, որ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում, 

մոգերը լինելով կառավարող արքայատան պետական քրմեր, 

կարևոր դեր են խաղացել արքայից արքայի արքունիքում4: 

                                                 
1 Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հայցորդ, Էլ. փոստ` 

nahapetyanani13@mail.ru  
2 Дандамаев М. А., Луконин В. Г., Культура и экономика древнего Ирана, Москва, 

1980, с. 311. 
3 Մանրամասն տե´ս De Jong A., Traditions of Magi: Zoroastrianism in Greek and Latin 

Literature, Leiden, New York, 1997, p. 387. 
4 Алиев И. Г., Очерк истории Атропатени, Баку, 1989, с. 101; Дандамаев М. А., 

Луконин В. Г., Նշվ. աշխ., էջ 315-316. 
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Ըստ հունական աղբյուրների և մասնավորապես Քսենոփոնի` 

Կյուրոս Բ-ն Պարսկաստան բերեց մարական քրմությանը և իր 

կրոնական քաղաքականության մեջ առանձնանում էր 

հանդուրժողականությամբ5: Պատմիչը նաև հաղորդում է, որ 

Կյուրոս Մեծի արքունիքում քրմեր են եղել մոգերը, և կրոնական 

հարցերում արքան հետևում էր նրանց կարգադրություններին6: Հարց 

է առաջանում, թե ի՞նչ կրոնի հետևորդներ էին մոգերը, և եթե Կյուրոս 

Մեծը կրոնական հարցերում հետևում էր մոգերին, ապա դա խոսու՞մ 

է երկուսի միջև առկա կրոնական ընդհանրության մասին: 

Այն, որ մոգերը առանձնահատուկ դեր են խաղացել պետության 

վարչաքաղաքական, կրոնամշակութային ու սոցիալ-տնտեսական 

համակարգում, բացարձակ չի վիճարկվում: Էականն այն է, որ 

կրոնական պատկերը, այդ թվում՝ մոգերի կրոնական դիրքորոշումը, 

Աքեմենյանների կառավարման շրջանում կրել են որոշակի 

փոփոխություններ: Չնայած իրարամերժ տեղեկություններին` 

սկզբնաղբյուրները մեծ մասամբ համակարծիք են, որ մոգերը եղել են 

Զրադաշտի7 հետևորդները: Միաժամանակ, կասկած չի հարուցում 

այն փաստը, որ զրադաշտականության զարգացումը սերտորեն 

առնչվում է մոգերի գործունեության հետ8: Անտիկ հեղինակներից 

շատերը Զրադաշտին կոչում են մոգ` նշելով, որ մոգերից առաջինը 

                                                 
5 Քսենոփոն, Կյուրոպեդիա, թարգմ. Ս. Կրկյաշարյանի, Երևան, 2006, VIII, I: 
6 Նույն տեղում, IV, 5, 14: 
7 Զրադաշտի կյանքի ու գործունեության մասին կա մեծ քանականությամբ 

գրականություն, սակայն մինչ օրս էլ նրա ապրելու ժամանակաշրջանը և վայրը 

շարունակում են մնալ քննարկման առարկա: Զրադաշատի կյանքի 

ժամանակաշրջանի վերաբերյալ կարծիքները բաժանվում են ուշ թվագրման և վաղ 

թվագրման կողմնակիցների: Ինչ վերաբերում է ապրելու վայրին, հեղինակները 

հիմնականում համակարծիք են, որ այդ տարածքը պետք է տեղադրված լինի Միջին 

Ասիայի սահմաններում (տե´ս Նիկողոսյան Ռ., Պահլավական ուսումնասիրություններ: 

Մենագրություն Զրադաշտի կրոնի և միջին պարսկական գրականության վերաբերյալ, 

Երևան, 2018, էջ 12-20): Կա նաև տեսակետ, որը Զրադաշտի հայրենիքը տեղակայում է 

Հայաստանում  ̀Արաքսի հովտում: Այս մասին մանրամասն տե´ս Амбарцумян А., Область 

Пайтакаран и гора Сабалан. Филологические и этимологические очерки, Բանբեր 

Հայագիտության, N 2 (11), 2016, էջ 9: 
8 Алиев И. Г., Նշվ. աշխ., էջ 101:  
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եղել է Զրադաշտը9: Նույնը հանդիպում ենք Պլինիոս Ավագի մոտ, 

որը Պարսկաստանում մոգերի հանդես գալը կապում է Զրադաշտի 

անվան հետ10` վերջինիս համարելով մոգության սկզբնադիր: 

Քսանթոսը, որը գրել է գիրք պարսից կրոնի մասին և եղել է 

Քսերքսեսի ժամանակակիցը, Զրադաշտին հիշատակում է որպես 

մոգերի միության հիմնադիր11: Փաստորեն, անտիկ հեղինակները 

համակարծիք են մոգերին որպես զրադաշտականության 

հետևորդներ ընդունելու հարցում: Հետագայում մոգերը սկսեցին 

ընկալվել որպես Զրադաշտի հետևորդներ12, իսկ Զրադաշտը` մոգերի 

նախահայր13: Հետաքրքրական են նաև Հերոդոտոսի հաղորդած 

տեղեկությունները. պատմահայրն իր գրվածքում մոգերին չի 

ներկայացնում որպես զրադաշտականության հետևորդներ, ավելին` 

Զրադաշտի անունը առհասարակ չկա աշխատության մեջ14: Սակայն 

սա չի նշանակում, որ մոգերը զրադաշտականներ չէին, քանի որ 

նրանք հետևում էին այն նույն ծիսակարգերին և գործելակերպին, 

որոնք ընդունված էին այդ կրոնի մեջ: Այդպիսիք էին թաղման հետ 

                                                 
9 Տե´ս Диоген Лаэртский, О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, 

пер. М. Л. Гаспарова, Москва, 1979, I, 2; Плутарх, Об Исиде и Осирисе, пер. Фрейберг 

Л. А., Гаспарова М. Л., Киев, 1996, 46. Տե´ս նաև De Jong A., նշվ. աշխ., էջ 402:  
10 Pliny the Elder, Natural History, vol. VIII, with an English translation by W. H. S. Jones, 

Cambridge-London, 1963, Loeb Classical Library, XXX, 2. 
11 Տե´ս Диоген Лаэртский, I, 2; Ammianus Marcellinus, History, vol. II, translated by J. C. 

Rolfe, Cambridge M.A., 1940, XXIII, 6, 33; Ապուլեյոսը ևս հայտնում է, որ մոգերը 

Զրադաշտի հետևորդներն էին, նույնը հանդիպում ենք նաև Պլատոնի մոտ (տե´ս 

Apuleius Lucius, The Apologia and Florida of Apuleius of Madaura, trans. by H. E. Butler, 

London, 1909, 26; Plato, Alcibiades, trans. by W. R. M. Lamb, London, Cambridge, 

Massachusetts, 1927, Loeb Classical Library, I, 121; Агафий, О царствовании 

Юстиниана, пер. М. В. Левченко, Москва-Ленинград, 1953, II, 24):  
12 Плутарх, Застольные беседы, пер. Я. М. Беровского и др., Ленинград, 1990; IV 5, 2, 

670d; Տե´ս նաև Benveniste E., The Persian religion according to the chief Greek texts, 

Paris, 1929, pp. 71-72. 
13 De Jong A., Նշվ. աշխ., էջ 402: Մ. Խորենացու «Հայոց պատմություն»-ում ևս 

Զրադաշտը կոչվում է մոգ և մարաց նահապետ: Տե´ս Մովսես Խորենացի, Հայոց 

պատմություն, թարգմ. և մեկնաբան. Մալխասյան Ստ., Երևան, 1986, I, 6: 
14 Կարծիք կա, որ Հերոդոտոսից ավելի քան մեկ դար հետո են մոգերը հայտնվել 

հունական սկզբնաղբյուրներում որպես զրադաշտական քրմեր: Տե´ս De Jong A., նշվ. 

աշխ., էջ 393. 
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կապված սովորույթները15, կենդանիների դասակարգումը չար և 

բարի տեսակների (օրինակ` սողունները, գորտերը, կարիճները, 

որպես չարի, իսկ շունը` բարու խորհրդանիշ)16 և այլն: Այսինքն` այն 

սովորույթները, որոնք նկարագրված են Հերոդոտոսի երկում, խոսում 

են մոգերի զրադաշտականներ լինելու մասին17: Համեմատության 

համար նշենք, որ զրադաշտականների սուրբ գրքում` Ավեստայում18 

ևս մոգերը քուրմ իմաստով չեն հանդիպում19: Ավեստայում 

զրադաշտական քրմերը ունեն այլ անուններ` aθarvan- āθravan: «Mag» 

արմատը Ավեստայում հանդիպում է այն բառերում, որոնք 

հավանաբար նշանակում են քրմական միություն20: «magu»- տերմինը 

նախաիրանական լեզուներում նշանակել է հատուկ սոցիալական 

                                                 
15 «Պարսկի դիակը չեն թաղում, մինչև շները կամ հավքերը այն չեն քրքրել: Ես 

հաստատ գիտեմ, որ մոգերն այդպես են վարվում…» (տե´ս Հերոդոտոս, 

Պատմություն ինը գրքից, թարգմ. Ս. Կրկաշարյանի, Երևան, 1986, I, 140): 

Պահպանվել են նաև տեղեկություններ, որ մոգերի մարմինը ևս մահանալուց հետո 

թողնում էին բաց երկնքի տակ, որ գազանները կամ թռչունները հոշոտեն: Տե´ս 

Страбон, География в 17 книгах, перевод, статья и комментарии Г. Стратановского, 

Ленинград, 1964, XV, 3, 20;  Цицерон Марк Туллий, Тускуланские беседы, пер. М.Л. 

Гаспарова, Москва, 1975, I, 108. 
16 Հերոդոտոս, I, 140: Տե´ս նաև Նիկողոսյան Ռ., Նշվ. աշխ., էջ 36: 
17 Զրադաշտականության, նրանում տարածված սովորույթների, խորհրդանիշների, 

ընդունված ծեսերի մասին մանրամասն տե´ս Kriwaczek P., In Search of Zarathustra/ 

The First Prophet and the Ideas That Changed the World, New York, 2003; Skærvø P. O., 

Introduction to Zoroastrianism, New York, 2006; Бойс М., Зороастрийцы: Верования и 

обычаи, пер. с англ. и прим. И. М. Стеблин-Каменского, Москва, 1988; Дорошенко 

Е.А., Зороастрийцы в Иране, Москва, 1982. 
18 Авеста в русских переводах (1861—1996), сост., общ. ред., примеч., справ, разд. И. В. 

Рака, СПб, 1997; Гаты Заратуштры, пер. И. М. Стеблин-Каменского, СПб, 2009; Boyce M., 

Textual Sources for the Study of Zoroastrianism, University of Chicago Press, 1990. 
19 Այն հարցին, թե ինչու մոգերի անունը Ավեստայում չի հանդիպում, հանգամանալից 

բացատրել է Ի. Դյակոնովը՝ առանձնացնելով երկու պատճառ: Հնարավոր է, որ Յաշտերը 

կազմվել են ավելի շուտ, քան մոգերը ընդունել են զրադաշտականություն կամ այդ ցեղը 

բոլորին հայտնի էր և լրացուցիչ հիշատակության կարիք չուներ: Իսկ Փոքր Ավեստայում 

մոգերը չեն հիշատակվում, որովհետև դա նրանց պաշտոնական անվանումը չէր կամ էլ 

գրքի ձևավորման ժամանակ տարածված կրոնական, սոցիալական, միջպետական և 

միջցեղային պայքարի պայմաններում «մոգ» բառը հաճախ դիտվել է որպես թշնամական 

տերմին: Մանրամասն տե´ս Дьяконов И. М., История Мидии от древнейших времен до 

конца IV в. до н. э., Москва-Ленинград, 1956, с. 378. 
20 Алиев И. Г., Նշվ. աշխ., էջ 102: 

http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index.htm
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դասի անդամ և այդպիսի նշանակությամբ պահպանվել է նաև 

Ավեստայում21: 

Մանրամասն կանգ չառնելով այն հարցի շուրջ, թե այսօր ինչ 

տեսակետներ կան մոգերի զրադաշտականներ լինելու-չլինելու 

վերաբերյալ` նշենք, որ հետազոտողների կարծիքները 

հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի. ժամանակակից 

հետազոտողներից շատերը մոգերին համարում են 

զրադաշտականներ և Զրադաշտի հետևորդներ22, մյուսներն էլ 

կարծում են, որ մարական մոգերը զրադաշտականներ չեն եղել, 

չնայած մազդեզական կրոնի հետևորդներ էին (Վ. Վ. Ստրուվե, Է. 

Ա. Գրատովսկի)23: Ուսումնասիրողների (Գ. Հյուզինգ, Է. Հերցֆելդ, 

Ֆ. Քյոնիգ) մի այլ խումբ այն համոզման է, որ մոգերը, ի 

տարբերություն Աքեմենյանների, զրադաշտականներ չեն եղել24: 

Ավեստայում մոգերն անվանվում են աթրավաններ: Հիշյալ 

հեղինակների համար սա հիմք է տալիս մերժել մոգերի 

զրադաշտական լինելու հանգամանքը25:  

Զրադաշտական մոգեր ասելով կամ նշելով, որ մոգերը 

զրադաշտականության հետևորդներ էին, նկատի չունենք կրոնի 

այն տարբերակը, որը ձևավորվեց Սասանյանների օրոք: 

Սկզբնավորման նախնական շրջանում զրադաշտականությունը 

զարգանում էր յուրահատուկ ձևով` հիմնվելով ժողովրդական 

                                                 
21 Beneveniste E., The Persian religion …, p. 44. 
22 Darmesteter J., The Zend Avesta, vol. 3, New York, 1898, p. XCVI; Дандамаев М. А., 

Луконин В. Г., նշվ. աշխ., էջ 320; Дьяконов И. М., История Мидии …, с. 378-379. 
23 Дорошенко Е. А., նշվ. աշխ., էջ 17: Ի. Գերշևիչը կարծիք է հայտնում, որ մոգերը 

զրադաշտականներ չեն եղել մինչև մ.թ.ա. 5-րդ դարի կեսերը և հավանաբար 

զրադաշտականության հետևորդներ են դարձել մոտավորապես մ.թ.ա. 4-րդ դ. 

սկզբներին: Gershevitch I., Zoroaster’s own contribution, Journal of Near Eastern Studies, 

vol. 23, Chicago, 1964, pp. 16, 29. 
24 Дандамаев М. А., Луконин В. Г., նշվ. աշխ., էջ 312; Herzfeld E., Archaeological 

History of Iran, London, 1935, pp. 40-43. 
25 Ջ. Դարմսթեթերը իր աշխատությունում հանգամանալից և համոզիչ 

փաստարկներով բացատրել է այս իրողությունը: Պարզվում է, որ մոգերը ցեղի անուն 

է, բայց այդ ցեղի ոչ բոլոր անդամներն էին քրմեր: Այն մոգերը, որոնք քրմեր էին, 

կոչվում էին աթրավաններ: Darmesteter J., The Zend Avesta, vol. 3, p. LXII; տե´ս նաև 

Дьяконов И. М., История Мидии, с. 378. 
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հավատալիքների վրա: Ենթադրում ենք, որ մարական մոգերի 

ցեղը եղել է զրադաշտական կրոնի առաջին հետևորդներից: 

Հնարավոր է նաև այն, որ մոգերը որոշակի փոփոխություններ են 

ներմուծել զրադաշտական կրոն, որպեսզի այն հասանելի դառնար 

ժողովրդական լայն զանգվածների համար:  

Վերադառնալով մոգերի և Կյուրոս Մեծի 

փոխհարաբերություններին` հիշենք, որ ըստ անտիկ հեղինակների 

թագավորի արքունիքում քրմեր եղել են մոգերը, իսկ պարսից 

արքաները բոլոր կարևոր հարցերը քննարկել են նրանց հետ: Կարող 

ենք ենթադրել, որ մոգերը լիարժեք աջակցում էին կենտրոնական 

իշխանությանը՝ փորձելով իրենց խորհուրդներով նպաստել 

թագավորական իշխանության ամրապնդմանը: Հերոդոտոսի 

աշխատությունում մոգերն այլ գործառույթների հետ միասին 

ներկայանում էին նաև որպես երազահան-գուշակներ26: Փաստորեն, 

Կյուրոս Մեծի արքունիքում մոգերը և´ արքայի խորհրդականներ 

էին, և´ որոշակի կրոնահոգևոր գործառույթներ կատարող անձինք: 

Ինչպես նշեցինք, մոգերը եղել են զրադաշտական կրոնի 

հետևորդներ: Արդյո՞ք նույնը կարող ենք ասել Կյուրոսի մասին: 

Կարծում ենք` վերջինիս` զրադաշտական կրոնի հետևորդ լինելը 

քիչ հավանական է, թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ հիշյալ 

ժամանակաշրջանում զրադաշտականությունը նոր ձևավորվող 

կրոն էր, որը դեռևս լուրջ ազդեցություն չուներ ժողովրդական 

զանգվածների, առավել ևս պարսից թագավորի վրա: 

Ակնհայտ է, որ պարսիկները սկզբնապես երկրպագում էին 

բնության հնդարիական աստվածներին ու տիեզերական 

                                                 
26 Марк Туллий Цицерон, О Дивинации, пер. М. И. Рижского, Москва, 1985, I, 23; 46. 

Կիկերոնը, հղում անելով Դինոն Պարսիկին, նշում է, որ մոգերը ճշգրտորեն 

մեկնաբանել են Կյուրոսի երազը արևի մասին: Ասվածը կրկին հաստատում է, որ 

մոգերը արքունիքում ունեին լուրջ դերակատարում՝ հանդես գալով որպես արքայի 

խորհրդատուներ, որոնց կարծիքը կարևորվում էր ցանկացած հարցում (տե´ս նույն 

տեղում): Տե´ս նաև Հերոդոտոս, I, 107-108,120,128: 
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ուժերին27: Կյուրոսը մեծ ցանկության դեպքում էլ չէր կարող 

արհամարհել ժողովրդական տրամադրությունները և փոխել 

ընդունված կրոնապաշտամունքային համակարգը: Թագավորն իր 

ստեղծած հսկայածավալ տերությունում փորձում էր ապահովել 

հավասարակշռություն և համերաշխություն` նպատակ ունենալով 

ընդլայնել կայսրության սահմանները: Բնականաբար, դա 

հնարավոր էր երկրի ներսում ամուր հենարան և համընդհանուր 

խաղաղություն ապահովելու ճանապարհով: Բացի այդ` հին 

աստվածները սիրելի ու ընդունելի էին ժողովրդական 

զանգվածների համար. դրանց մերժումը և արմատացած 

մտածելակերպի կտրուկ փոփոխությունը կհանգեցնեին քաոսի, 

որը կխախտեր ստեղծված հավասարակշռությունը:  

Կյուրոս Մեծի և մոգերի փոխհարաբերությունների 

տեսանկյունից, առանձնահատուկ հետաքրքրություն են 

ներկայացնում Արիանոսի հաղորդած տեղեկությունները Կյուրոսի 

դամբարանի մասին28: Դամբարանի հսկողությունը վերապահված 

էր մոգերին, ընդ որում` այդ պաշտոնը ժառանգաբար 

փոխանցվում էր հորից որդի, և դրա դիմաց մոգերը ստանում էին 

որոշակի վարձատրություն29: Մի կողմից սա փաստում է, որ 

մոգերի և գոնե առաջին Աքեմենյանների միջև հակասություններ 

չեն եղել. նրանք շատ մոտ են եղել թագավորական ընտանիքին, 

ուստիև նրանց է վստահվել այս կարևորագույն պաշտոնը: 

Միաժամանակ, Կյուրոսի թաղման արարողակարգը հակասում է 

զրադաշտականության սկզբունքներին30: 

                                                 
27Պաշտվող աստվածների շարքում առանձնակի կարևորություն ունեն Միթրան և 

Անահիտան, առաջինը որպես արևի աստված, երկրորդը  ̀ջրի և պտղաբերության դիցուհի: 
28 Կյուրոսի բազմաստիճան դամբարանում կային ոսկյա մահճակալ, ոսկյա դագաղ, 

թանկարժեք քարեր և այլն: Տե´ս Страбон, XV, 3, 6; Мейтарчиян М., Погребальные 

обряды зороастрийцев, Москва, 2001, с. 95. 
29 Մանրամասն տե´ս Արիանոս, Ալեքսանդրի արշավանքը, Երևան, 1987, VII, 29, 7; 

Страбон, XV, 3, 7-8. 
30 Տե´ս Агафий, II, 23; Персия - Иран. Империя на Востоке, Автор-сост. А. Б. 

Широкорад, Москва, 2010, с. 4. Զրադաշտական կրոնում ընդունելի թաղման 

ծիսակարգի մանրամասները տե´ս Мейтарчиян М., նշվ. աշխ., գլ. IV-V. 
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Այս հարցի հետ կապված հետաքրքիր է Մ. Բոյսի դիրքորոշումը, 

ըստ որի, Կյուրոսը գտնվում էր զրադաշտականության 

ազդեցության տակ, և նրա դամբարանի առկայությունը բնավ էլ չէր 

հակասում զրադաշտականությանը: «Ինչպես Աքեմենյանները, 

այնպես էլ Արշակունիները և Սասանյանները, հավատարիմ էին 

մնում թագավորների մարմինները զմռսելու ծիսակատարությանը 

և թողնում էին նրանց ժայռե կամ քարե դամբարաններում»31: Մ. 

Բոյսը գտնում է, որ հուղարկավորության նման սովորույթը չի 

խոսում Կյուրոսի զրադաշտական լինելու դեմ, այլ ընդհանուր 

դամբարանը վկայում է այն մասին, թե ինչպիսի 

փութաջանությամբ էին զրադաշտական թագավորները 

պատրաստում իրենց դամբարանները: Զրադաշտականության մեջ 

հողը համարվում էր սուրբ և չէր կարելի այն պղծել անմաքուր 

տարրերով: Չնայած ասվածին, կարծում ենք Պասարգադայում 

գտնվող Կյուրոսի դամբարանը որևէ ընդհանրություն չունի 

զրադաշտականության մեջ ընդունված թաղման ծիսակարգի հետ: 

Իսկ այն, որ դամբարանը հսկում էին մոգերը, բնավ պատահական 

չէ, քանի որ առաջին Աքեմենյանների օրոք ոչ միայն մարական 

ավանդույթները, այլև մարացի մոգերը շարունակում էին 

պետությունում ունենալ լուրջ դեր ու կշիռ: Բաբելոնը գրավելուց 

հետո Կյուրոսը հանդես եկավ որպես բաբելոնական կրոնի և 

մշակույթի հովանավոր՝ բացահայտ հանդուրժողականություն 

դրսևորելով նաև բաբելոնական որոշ քրմերի32 նկատմամբ: 

Կյուրոսը, հավանաբար, ելնելով որոշակի քաղաքական 

նկատառումներից, և իհարկե, մոգերի գործունեության մեջ 

չտեսնելով որևէ վտանգ, շատ հանգիստ կարող էր 

համագործակցել նրանց հետ: 

                                                 
31Бойс М., նշվ. աշխ., էջ 35: 
32Անկասկած, Կյուրոսը Բաբելոնը գրավելիս հենվում էր բաբելոնական որոշ քրմերի 

վրա` ներկայացնելով իրեն բաբելոնական կրոնի կողմնակից: Բաբելոնի նկատմամբ 

Կյուրոսի հանդուրժողական և բայրացակամ վերաբերմունքը հետագա քաղաքական 

հաշվարկների արդյունք էր. Կյուրոսը պլանավորում էր գրավել այլ տարածքներ, այդ 

թվում՝ Եգիպտոսը, որը մեծ դժվարությունների հետ էր կապված:  
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Կյուրոսի մահից հետո Աքեմենյան տերության թագավոր 

դարձավ Կամբյուսեսը, որը շարունակեց հոր նվաճողական 

քաղաքականությունը և տերության սահմանների ընդլայնման 

նպատակով արշավեց Եգիպտոս33: Աքեմենյան տիրակալը 

թագադրվում է եգիպտական ծեսերով` ընդունելով «Եգիպտոսի 

արքա, երկրների արքա» տիտղոսը34: Չնայած Կամբյուսեսին 

մեղադրում են եգիպտական տաճարներն ավերելու մեջ35, կարծում 

ենք Կամբյուսեսի քաղաքականությունը հիմնականում չէր 

տարբերվում Կյուրոս Մեծի քաղաքականությունից: Եգիպտոսում 

գտնվելու ժամանակ Կամբյուսեսը իմանում է, որ երկու մոգ 

եղբայրներ ապստամբել և զավթել են իշխանությունը36: Տունդարձի 

ճանապարհին թագավորը խորհրդավոր պայմաններում 

մահանում է: Պահպանվել են տեղեկություններ, ըստ որոնց 

Կամբյուսեսը մահանալիս ասել է. «Միայն թե իմ մահից հետո 

իշխանությունը չանցնի մարերին»37: Ասվածը, հազիվ թե, 

համապատասխանում է իրականությանը և ավելի շատ 

Կամբյուսեսին վատաբանելու փորձ է: Իսկ եթե ճիշտ է, ուրեմն 

պարսից թագավորներն ունեին որոշակի անհանգստություն, որ 

իշխանությունը կարող էր նորից անցնել մարերին: Եվ քանի որ 

մարական մոգերը ոչ միայն արքունիքում, այլև ժողովրդական 

զանգվածներում մեծ հեղինակություն ունեին, ապա դա լիովին 

                                                 
33 Ctesias’ History of Persia: Tales of the Orient, by L. Lewellyn-Jones and J. Robson, London 

and New York, pp. 177-178; Ադոնց Ն., Հայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, էջ 337: 
34 Фрай Р., Наследие Ирана, Москва, 2002, с. 126; Дандамаев М. А., Луконин В. Г., 

Նշվ. աշխ., էջ, 105: 
35 Հույն պատմիչները հաղորդում են, որ Կամբյուսեսը Եգիպտոսում 

դաժանություններ և բռնություններ է կատարել, ավերել է եգիպտական աստվածների 

բոլոր տաճարները: Սրա հետ մեկտեղ պահպանվել է Նեյտ աստվածուհու տաճարի 

քրմի արձանգրությունը, որտեղից իմանում ենք, որ Կամբյուսեսը Եգիպտոսի 

գրավումից հետո շարունակել է հոր քաղաքականությունը` հենվելով եգիպտական 

քրմության որոշ շրջանների վրա: Տե՛ս Авдиев В. И., История древнего Востока, 

Москва, 1970, с. 542. 
36 Մոգ եղբայրների ապստամբության և հաջորդած դեպքերի մանրամասները տե´ս 

Հերոդոտոս III, 61-87: 
37 Փաստորեն՝ մոգերը հանդես են գալիս որպես մարական ցեղ: Տե´ս Հերոդոտոս, III, 65: 
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հնարավոր էր: Չխորանալով այն հարցի մեջ, թե Գաումատան 

Կամբյուսեսի եղբայրն էր, թե ինչ-որ ինքնակոչ38`արքան Եգիպտոս 

արշավելուց առաջ մոգ եղբայրներից մեկին թողել էր որպես իր 

տան խնամակալ: Ըստ Հերոդոտոսի` մոգը այն քչերից մեկն էր, որը 

տեղյակ էր Կյուրոսի որդի Սմերդիսի39 սպանության մասին40: Մի 

բան պարզ է. եթե արքունիքը թագավորի բացակայության 

ժամանակ հանձնվում էր մոգերի կառավարմանը, սա վկայում է 

նախ Կամբյուսեսի և մոգերի բարիդրացիական 

փոխհարաբերությունների, ապա մոգերի բարձր հեղինակության և 

պարսից արքաների վրա ունեցած ազդեցության մասին: Չենք 

բացառում, որ մոգերը որոշակի հակասություններ կարող էին 

ունենալ կենտրոնական իշխանության հետ, քանզի դժվար թե 

Սմերդիսը մեկ կամ երկու հոգու աջակցությամբ կարողանար 

զավթել գահը: Պարզ է, որ նա ուներ համախոհների լայն բանակ 

թե´ իշխանության մեջ, թե´ ժողովրդական զանգվածներում: 

Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև Դարեհ Ա-ի և 

մոգերի փոխհարաբերությունները: Հին պարսկական սեպագիր 

արձանագրություններում մոգերն առաջին անգամ հիշատակվում 

են Դարեհ թագավորի Բեհիսթունյան արձանագրությունում41: 

Արձանագրությունից պարզ է դառնում, որ Դարեհ Ա-ի համար 

ամենավտանագավոր թշնամին եղել է Գաումատա մոգը, որի 

սպանությամբ նա կարողացավ իշխանությունը կրկին 

                                                 
38 Հերոդոտոս, III, 61, 64; Ctesias’ History of Persia, pp. 177-178. Տե´ս նաև Дандамаев 

М. А., Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н. э.), Москва, 1963, с. 121-122; 

Дьяконов И. М., История Мидии, с. 426. 
39Հույները Բարդիային հիշատակում են տարբեր անուններով՝ Մարդիս, Սմերդիս, 

Մարութիոս, Մերթիս, Թանիակսարքես կամ Թանաոքսարես: Տե´ս Հերոդոտոս, III, 

30; Էսքիլոս, Ողբերգություններ, թարգմ. Ա. Թոփչյան, Երևան, 1991, Պարսիկներ, 774; 

Эсхил, Трагедии, Персы, пер. С. К. Апта, Москва, 1971, 774; Ctesias’ History of Persia, 

p. 178; Քսենոփոն, Կյուրոպեդիա, VIII, 7: 
40 Հերոդոտոս, III, 61: 
41 Մանրամասն տե´ս Olmstead A. T., Darius and his Behistun inscription, The American 

Journal of Semitic Languages and Literatures, vol. 55, No. 4, The University of Chicago 

Press, 1938; pp. 392-410. Դարեհ Վշտասպի Բեհիսթունյան արձանագրությունը, 

թարգմ. Գ. Մ. Նալբանդյանի, Երևան, 1964, էջ 9: 
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վերադարձնել պարսիկներին: Ընդ որում, իր դերն այդ գործում 

ավելի ընդգծելու համար Դարեհը հայտարարում է, որ չկար մեկը, 

որ կարողանար մոգից վերցնել իշխանությունը42: 

Եթե հարցը դիտենք այն տեսանկյունից, որ Գաումատան 

ինքնակոչ էր, և զավթել էր թագավորական իշխանությունը 

մարական գերիշխանությունը վերականգնելու համար, Դարեհի 

գլխավորությամբ մոգի սպանությունը կարող ենք դիտել որպես 

պարսիկների իշխանությունը վերականգնելու փորձ: Իսկ եթե 

Գաումատան Կյուրոս Մեծի որդի Բարդիան էր, ապա հարցը ավելի 

շատ ներքաղաքական բնույթ է ստանում: Հնարավոր է` 

պատճառները թաքնված են Գաումատայի վարած ներքին 

քաղաքականության մեջ, որը միտված էր պարսկական ցեղային 

ազնվականության և տաճարների` չափից ավելի մեծ 

արտոնությունների ու իրավունքների սահմանափակմանը: Հենց այս 

դիրքերից էլ կարելի է բացատրել ժողովրդական զանգվածների 

բարյացակամ վերաբերմունքը արքայի նկատմամբ: «Դարեհը չի 

հիմնադրել նոր կրոն, և չի պայքարել մոգերի դեմ43», հետևաբար 

Դարեհի պայքարը Գաումատայի դեմ կարող ենք դիտարկել որպես 

հոգևոր իշխանության գերագույն առաջնորդը դառնալու ձգտում: 

Դարեհի ցանկությունը բնական էր, եթե հաշվի առնենք այն, որ 

հոգևոր իշխանություն ունենալը ժողովրդի աչքում կբարձրացներ 

Դարեհի հեղինակությունը և կնպաստեր նրա քաղաքական 

ծրագրերի իրագործմանը: Նկատի ունենալով այն, որ տվյալ 

ժամանակաշրջանում կրոնապաշտամունքային իրողությունները 

մեծ ազդեցություն ունեին հասարակական տրամադրությունների 

վրա, Դարեհի` հոգևոր գերագույն առաջնորդ դառնալու 

ցանկությունը ավելի քան հասկանալի է. դա հնարավորություն էր 

ներկայանալ որպես աստվածընտրյալ թագավոր, որի 

իշխանությունը օրինական էր և արդարացի: Հոգևոր իշխանությունը 

                                                 
42 Տե´ս Դարեհ Վշտասպի Բեհիսթունյան արձանագրությունը, էջ 10: 
43 De Jong A., The Contribution of the Magi, p. 89. 
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կենտրոնացնելով իր ձեռքում, Դարեհը նպատակ ուներ ամրապնդել 

կառավարման ապարատը: 

Հերոդոտոսի պնդումը մոգերի` մարական ցեղ լինելու մասին44, 

հաստատվում է նաև Դարեհի թողած արձանագրությամբ, որի 

տարբեր մասերում արքան ոչ միայն ձգտում է ապացուցել 

Գաումատայի ինքնակոչ լինելը, այլև իրադարձությունները փորձում 

է ներկայացնել որպես մարական մոգերի ապստամբություն: 

Արձանագրությունից իմանում ենք, որ Գաումատան պարսիկներից 

պաշտպանվելու համար ապաստան է գտել Մարաստանի բերդերից 

մեկում45: Ասվածը հաստատում է նաև Մարաստանում տեղի 

ունեցած ապստամբությունը46, որը ճնշվեց առանձնակի 

դաժանությամբ47: Այս տեսանկյունից Դարեհի և Գաումատայի 

հակամարտությունը ենթադրում է դինաստիական խնդիր` 

ամրապնդել պարսիկների գերիշխանությունը` թույլ չտալով 

մարերին վերականգնել իրենց նախկին դիրքը: Ինչ վերաբերում է 

Դարեհի և մոգերի ընդհանուր հարաբերություններին, դրանք 

թշնամական չեն եղել: Ըստ Մ. Դանդամաևի ` սկսած Դարեհ Ա-ի 

ժամանակներից մոգերը եղել են Աքեմենյան թագավորների 

պաշտոնական քրմերը48 :  

Այստեղ կարևորվում է Դարեհի հոր՝ Վշտասպի գործունեությունը: 

Սկզբնաղբյուրները նրան ներկայացնում են որպես 

զրադաշտականության հետևորդ: Հետաքրքիր է Ամմիանոսի 

հաղորդումն այն մասին, որ Վշտասպը, շարունակելով Զրադաշտի 

գործունեությունը, Հնդկաստանի բրահմաներից կրոնական 

                                                 
44 Հերոդոտոս, I, 101: Տե`ս Фрай Р., Նշվ. աշխ., էջ 111; Элиаде М., История веры и 

религиозных идей, т. 1, Москва, 2001, с. 294; Albert de Jong, Traditions of Magi…, p. 391. 
45 Դարեհ Վշտասպի Բեհիսթունյան արձանագրությունը, էջ 10: Տե´ս նաև von 

Voigtlander E. and Benedict W. C., Darius' Bisitun Inscription, Babylonian Version, Journal 

of Cunieform Studies, vol. 10, no. 1, Michigan, 1956, pp. 1-10. 
46 Դարեh Վշտասպի Բեհիսթունյան արձանագրությունը, էջ 13: 
47 Հավանաբար, Դարեհը նաև փորձել է ցույց տալ, որ Մարաստանի 

ապստամբությունը ոչ այլ ինչ էր, քան պատասխան Գաումատայի սպանությանը: 
48 Дандамаев М. А., Луконин В. Г., նշվ. աշխ., էջ 315: 
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գիտելիքները փոխանցել է մոգերին49: Պլինիոս Ավագը վկայում է, որ 

մոգեր էին նշանակված Պասարգադայում և Նաղշե-Ռոստամում` 

Կյուրոսի և Դարեհի դամբարանները հոգ տանելու համար50 : Այս 

մարդկանց նկատմամբ հարգանքը այնքան մեծ էր, որ Դարեհը 

պատվիրել էր իր գերեզմանին, ի թիվս այլ բաների, գրել, որ ինքը եղել 

է «մոգություն» գիտության ուսուցիչ51: Դարեհ Ա-ի կառավարման 

շրջանում մոգերը պետության պաշտոնական քրմերն էին, որոնք 

շարունակում էին պահպանել իրենց դերը պետության հասարական, 

կրոնական և քաղաքական կյանքում:  

Այսպիսով, ելնելով կատարված ուսումնասիրությունից` կարող 

ենք եզրակացնել, որ մոգերը սերտորեն կապված էին պարսից 

արքայի, նրա արքունիքի և առհասարակ կայսրությունում և նրանից 

դուրս ընթացող գործընթացների հետ: Ելնելով ժամանակաշրջանի 

տրամաբանությունից և հին հասարակությունների բնույթից` կարող 

ենք եզրակացնել, որ մոգերը, զրադաշտական ուսմունքի 

հետևորդներ լինելով, բաց էին նաև այլ կրոնական գաղափարների և 

մոտեցումների համար: Նրանք դարձան սինկրետիկ ավանդույթների 

ստեղծողներ. այն նույն սինկրետիզմի, ինչը դրսևորվեց Աքեմենյան 

պետության ամբողջ կրոնամշակութային համակարգում: Մոգերը 

եղել են զրադաշտական կրոնի հոգևոր պաշտոնյաները, որոնք մեծ 

դեր են խաղացել Մարաստանի և Աքեմենյան տերության 

կրոնապաշտամունքային և քաղաքական կյանքում:  

Ի վերջո, պարսից տերության համար բնութագրական էր 

ակտիվ միախառնումների գործընթացը, տարբեր մշակույթների և 

կրոնական պատկերացումների սինկրետիզմը: Այդ պատճառով 

մարական մոգերը հեշտութամբ սերտաճեցին կայսրության 

սոցիալական և տնտեսական կյանքին` ժամանակի ընթացքում 

                                                 
49 Ammianus Marcellinus, XXIII, 6, 32-33. 
50 Pliny, Natural History, Vol. II, with an English translation by H. Rackham, Cambridge-

Massachusetts-London, London, 1947, VI, 26, 29, 116, p. 427; Ctesias’, History of Persia, p. 180. 
51 Порфирий, Сочинения, О воздержании от одушевленных, пер. Т. Г. Сидаш, С.-

Петербург, 2011, IV, 16, 1. 
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կարողանալով իրենց բացարձակ գերակայությունը հաստատել 

արքունական և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:  
 

ПЕРВЫЕ АХЕМЕНИДЫ И МАГИ 

Ани Нагапетян 

(Резюме) 

Маги, будучи духовными служителями зороастрийской религии, 

сыграли важную роль в религиозно-культовой, политическй и 

административной жизни мидийского и ахеменидского государств. 

Мидяне и персы называли магами жрецов, мудрецов и философов, 

которые занимались наукой и медициной. Они были тесно связаны с 

персидским царем, его королевским двором и, в общем, процессами 

внутри и вне империи. Мидийские маги легко слились в социальную и 

экономическую жизнь ахеменидской империи, с течением времени 

сумев установить свое абсолютное превосходство в различных сферах 

королевской и общественной жизни.Они стали создателями 

синкретических традиций: это был тот же синкретизм, который 

проявился во всей религиозно-культурной системе ахеменидского 

государства. 
 

THE FIRST ACHAEMENIDS AND MAGIS 

Ani Nahapetyan 

(Summary) 

Magis, being spiritual officials of Zoroastrian religion, have played a 

major role in the religious, administrative-economic and political life of 

Media and the Achaemenid Empire. The Medes and the Persians called 

priests, wise men and philosophers as a magi, who were engaged in science 

and medicine. They were closely connected with the Persian king, his royal 

palace and, in general, with the processes taking place in and out of the 

Empire. Median magis easily embraced with the social and economic life 

of the Achaemenid Empire, gaining their absolute primacy in various 

spheres of royal and social life. They became creators of syncretic 

traditions, it was the same syncretism that was manifested in the whole 

religious-cultural system of the Achaemenid Empire.  


