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چکیده

اشکانیان ارمنستان ،در معاهده صلحی که بین ایران و روم در اواخر قرن سوم میالدی منعقد شد ،بار دیگر
سلطه خود را بر ارمنستان  ،در نتیجه اتحاد با امپراتوری روم و تقابل با شاهنشاهی ساسانی ،احیا کرد .هدف
روم از اتحاد با اشکانیان ارمنستان ،تحت فشار قرار دادن ساسانیان بود .زیرا ارمنستان بهدلیل موقعیت خاص
جغرافیایی ،برای حفظ سلطه بر میان رودان و سرزمینهای ماورای فرات ،برای روم و ساسانیان بسیار مهم
بود .اهمیت ارمنستان برای ایران و روم در قرن چهارم میالدی ،باعث اثرپذیری خاندان اشکانی حاکم در
ارمنستان از هریک از دو قدرت شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم شد .این مقاله با بررسی حوادث تاریخی
این دوره ،با تحلیل داده های منابع ،نه تنها بر نقش موثر ایران و روم در تداوم و انقطاع حیات سیاسی این
خاندان تاکید می کند ،بلکه به تبیین روابط ایران و روم ،با در نظر گرفتن نقش این خاندان ایرانی حاکم بر
ارمنستان ،نیز می پردازد.
واژگان کلیدی :ایران ساسانی ،امپراتوری روم ،اشکانیان ارمنستان و ارمنستان
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مقدمه

پس از روی کار آمدن شاهنشاهی اشکانی ،که میراثدار و داعیهدار سلطه بر مناطق پیشین
هخامنشیان بود ،ارمنستان بیش از پیش مورد توجه اشکانیان و نیز امپراتوری روم ،که داعیه سلطه
بر مشرق زمین را داشت ،قرار گرفت .سقوط سلسله محلی آرتاکسی (  ) Artaxiadارمنستان توسط
امپراتوری روم در آغاز قرن یکم میالدی ،موجب شد تا اشکانیان بهویژه در دورۀ اردوان دوم (-37
11م ).و بالش یکم (  51-77 /79م ،).به سلطه و نفوذ امپراتوری روم بر این سرزمین واکنش نشان
دهند و با پشتوانه ناخارارهای ارمنی مانع نفوذ و سلطه روم بر این منطقه شوند.
اردوان طی چند دوره مانع سلطه شاهان دست نشاندۀ امپراتوری روم بر ارمنستان شد و در عوض
فرزندان خود را بر تخت ارمنستان نشاند .در مقابل ،امپراتوری روم نیز ،با تحریک اقوام مهاجم به
ایران و تقویت شاهزادههای اشکانی ساکن در روم ،موجبات گرفتاری اردوان را بهگونهای فراهم کرد
تا نتواند به امور ارمنستان بپردازد.
در دوران شاهنشاه بالش یکم (  77-51 /79م ،).مقاومت روم در عدم پذیرش برادر شاهنشاه
اش کانی ،اسباب و علت جنگ و جدال بین دو قدرت بر سر ارمنستان شد و اهالی این سرزمین به
دلیل روابط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دیرینهای که از دیرباز با ایرانیان داشتند ،آشکارا جانب
اشکانیان را گرفتند و پس از زد و خوردهایی که در دو مرحله انجام گرفت ،نرون امپراتور روم مجبور
به پذیرش تیرداد به عنوان شاه ارمنستان شد.
شکل گیری سلسلۀ اشکانیان ارمنستان ،اگرچه با توافق ایران و روم صورت گرفت ،اما از آنجایی که
امپراتوری روم تنها با زور اسلحۀ اشکانیان راضی به این کار شده بود ،از هر فرصتی استفاده میکرد،
تا بار دیگر سلطه و نفوذ خود را در ارمنستان برقرار کند .امپراتوری روم ،بهصورت مستقیم و غیر
مستقیم ،از طریق تحریک اقوام بیابانگرد و چادرنشین برای هجوم به قلمرو ارمنستان و ایاالت شمال
غربی ایران ،در اواسط نیمه دوم قرن یکم و سپس سراسر قرن دوم ،بهدنبال سلطه و نفوذ در ارمنستان
ب ود تا از این طریق ،ایاالت غرب و شمال غربی ایران را تحت فشار قرار دهد.
حمله ترایان (  ) Trajanبه ارمنستان ،که به زعم برخی از مورخان به دلیل نقض عهد اشکانیان در
به تخت نشاندن فردی از خاندان شاهی اشکانی بدون موافقت روم در ارمنستان بود ،در واقع به دلیل
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گسترش مطامع ارضی بود که رومیها از سالها پیش در سیاست توسعه قلمرو خود بهسمت شرق در
پیش گرفته بودند و این سیاست با انعقاد پیمان راندیا (  ) Rhandiaو رویکرد جانبدارانه ارمنستان به
ایران عمالً متوقف شده بود .شاهد مدعای یاد شده این است که امپراتوری روم پس از پیمان راندیا،
بارها به صورت غیر مستقیم از طریق تحریک اقوام مهاجم از جمله آالنها برای حمله به سرزمین
ارمنستان ،نارضایتمندی خود را از این پیمان نشان داد و تنها پس از عدم موفقیت آنها در این
زمینه بود که دست به اقدامات نظامی

زدند1 .

امپراتوری روم ،در طول ق رن دوم ،به بهانه حل مسئله ارمنستان با تحمیل سه جنگ بر ایران،
خسارات مالی و جانی فراوان و بی حاصلی برای دو قدرت به بار آورد .در سه نبردی که بین امپراتوری
روم و شاهنشاهی اشکانی در طول قرن دوم اتفاق افتاد بهجز جنگ سوم که بر سر میانرودان اتفاق
افتاد و آن هم ریشه در دو جنگ پیشین داشت ،نقش کانونی و محوری ارمنستان در شعلهور شدن
نائره جنگ بین دو قدرت شرق و غرب انکارناپذیر است.
پس از روی کار آمدن شاهنشاهان ساسانی در اوایل سدۀ سوم میالدی و سقوط شاهنشاهی
اشکانی ،هم پیمان و همتبار اشکانیان ارمنستان ،رویکرد اشک انیان ارمستان نسبت به ایران به شکل
خصمانه ای تغییر کرد و در عوض آنها را به سمت اتحاد با امپراتوری روم ،که همواره دشمن مشترک
ایران و ارمنستان در دوران فرمانروایی اشکانیان بود ،سوق داد 2 .این اتحاد ،سرنوشت اشکانیان
ارمنستان را به شکست و پیروزی امپراتوری روم گره زد ،بهگونهای که با پیروزی شاهنشاهی ساسانی
بر امپراتوری روم ،ارمنستان در اواسط سدۀ سوم میالدی برای چند دهه تسلیم بی چون و چرای
ایران شد ،اما امپراتوران روم به نقش کانونی و مهم ارمنستان به عنوان متحد روم بیش از پیش واقف
 1رجوع کنید به مقاله :حسینطالیی ،پرویز و محمد ملکی« ،پیامدهای صلح راندیا؛ تهاجم ترایان و
جانشینانش به ارمنستان» ،مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان ،دوره  9شماره ،4
زمستان  ،1396صص 163-176
 2برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به :زرین کوب ،روزبه و محمد ملکی " ،1396 ،جایگاه اشکانیان ارمنستان

در روابط بین شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم در قرن سوم میالدی" ،مجله پژوهش های تاریخی ایران
و اسالم ،شماره 51-80 :20؛ ملکی ،محمد« ،ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ارمنستان در دوران
اشکانیان ارمنستان» ،پژوهشنامه تاریخ ،دوره  13شم اره  49زمستان  ،1396صص 137-164
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شد و همواره مترصد فرصتی بود تا با به کارگیری شاهزادگان اشکانی ارمنستان به عنوان دشمنان
شاهنشاهی ساسانی تسلط یا نفوذ دوباره خود را بر این خطۀ مهم احیا کند .این فرصت در اواخر
نیمه دوم سدۀ سوم در دوره شاهنشاهی نرسه فراهم شد و امپراتوری روم توانست به کمک و اتحاد
با تیرداد ،شاهزادۀ فراری اشکان یان ارمنستان ،نه تنها خطر پیشروی ساسانیان را سد کنند ،بلکه بر
خطۀ مهم ارمنستان و چندین ایالت از میان رودان شمالی دست پیدا کند .هدف از نگارش پژوهش
حاضر بررسی جایگاه ایران و روم در تداوم و انقطاع حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان و فعل و
انفعاالت آنها نسبت به این خاندان ،و همچنین اثبات نقش اثرگذار اشکانیان و به تبع آن سرزمین
آنان برای ایران و روم در سراسر قرن چهارم میالدی است.

اشکانیان ارمنستان ،در تقابل با ایران و پیوند با روم

تیرداد چهارم ( 330-298م ،).با کمک دیوکلسین (  305-284م ).امپراتور روم در معاهدۀ صلحی
که بین امپراتور روم و نرسه منعقد کرد ،توانست ارمنستان را از چنگ ایرانیان خارج کند .روم با این
اقدام ،یک منطقه گسترده فرهنگی در ارمنستان ،به صورت شبه مستقل ،تحتالحمایه خود در آورد
تا در حمالت آتی ساسانیان از آن به عنوان یک سپر دفاعی استفاده کند ( .) Barnes, 1981: 18زیرا
قصد روم از این کار ،دور کردن اشکانیان ارمنستان از ایران بود و به هر وسیلهای میخواست گسستی
را در پیوند دیرینه این دو سرزمین به وجود آورد و با این کار تا حدودی همچنان که شرح خواهم
داد به صورت مقطعی موفق شد و در طوالنی مدت نتوانست این دستاورد را حفظ کند.
مهمترین واقعهای که در دورۀ تیرداد بزرگ اتفاق افتاد ،پذیرش مسیحیت  3به عنوان دین رسمی
حکومتی در ارمنستان بود (سارکسیان و دیگران ،) 130 :1360 ،که دالیل او برای این کار مشخص
نیست ( ،) Russell, 1987: 39اما بدون شک این بزرگترین رویداد دوره این پادشاه و تنها واقعۀ مهمی

 3با وجود اینکه این رخداد در حدود سال  300میالدی تاریخگذاری شده است ،اما محققین اخیر
به ویژه آنانیان (  )Ananian, 1961: 43-73, 317-60تمایل دارند این تاریخ را تا  314و  315میالدی پیش
ببرند .این فرضیه صرف اً یک احتمال است ،مولف دالیل قانع کنندهای برای اثبات آن ارائه نمی کند .استدالل
مک درمو ( ،)MacDermotبرای مطرح ساختن سال  294مبتکرانه است اما قانع کننده به نظر نمیرسد
(.)Chamount, 1986: 424
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است که از دورۀ او ثبت شده است ( .) Garsoyan, 1997: 84بنا بر تاریخ ارمنیان آگاتانگغوس
( ) Agathangelos, 1976: 47-49, pp.60-62تیرداد در آغاز بر دین پادشاهان قبلی و همچو مردم
سرزمینش به پرستش ایزدان اوستایی مشغول بود تا اینکه در اواخر سلطنت شاهنشاه نرسه ،تحت
تاثیر گریگور به مسیحیت گروید و این مسئله سرنوشت ارمنستان را ،بهخصوص پس از گرویدن
کنستانتین به مسیحیت در سال  312م که ارمنستان را به متحد دینی روم مبدل نمود

( Frye,

 ،) 1983: 131در مسر نزدیکی به خط و مشی سیاسی روم و دوری از ایران قرار داد .به همین دلیل
ایران بعدها به شدت مخالف این حرکت ارمنیها شد و در مواردی تالش کرد ارامنه را مجبور به
بازگشت به دین مزدیسنایی متداول در ارمنستان کند ( .) Russell, 1987: 39زیرا اشکانیان
ارمنستان ،با استفاده از ضعف ساسانیان پس از شکست از امپراتوری روم و مشکالتشان در مرزهای
شرقی ،با قدرت و بدون دخالت ایران ساسانی به این کار مهم دست زده بودند و حتی امپراتور روم
علیرغم تعقیب و شکنجه مسیحیان در این دوران ،هیچ سختگیری در این مورد از خود نشان نداد.
احتماال سکوت رومیها به این دلیل بود که آنها این حرکت اشکانیها را به نوعی در تقابل ایران
تفسیر می کردند و حتی شاید برای همدلی با اشکانیان ،آنها نیز مسیحیت را دین رسمی خود اعالن
کردند.
شاهد این مدعا این است که مسیحیت ،با اینکه در قر ون دوم و سوم در جنوب از سوریه و در غرب
از کاپادوکیه و ارمنستان کوچک ،به ارمنستان نفوذ کرد ،اما با مخالفت اشکانیان مواجه شد و تیرداد
چهارم در ابتدا علیه مسیحیان به شدت سختگیری می کرد و این عمل او ،مصادف با سرکوبهای
ظالمانه روم توسط قیصر دیوکلتیان بر علیه مسیحیان بود (سارکسیان و دیگران  .) 131 :1360 ،از
آنجایی که سیاست روم و ارمنستان در این دوره با مخالفت عناصر مسیحی گره خورده بود ،این کار
باعث پناهنده شدن مسیحیان فرای به دربار ساسانی و استقبال شاهنشاه ساسانی از آنها شد .احتماال
شاهنشاه ساسانی به این دلیل از آنها حمایت می کرد تا از وجود آنها در ضربه زدن به روم استفاده
کند .اما با رسمیت مسیحیت در امپراتوری روم همین مسیحیان مورد اذیت و آزار ساسانیان قرار
گرفتند (کلمان هوار .) 147 :1379 ،با در نظر گرفتن این موضوع مهم شاید هدف اولیه اشکانیان
ارمنستان در پذیرش مسیح یت ،جلوگیری و ممانعت ساسانیان در به کارگیری مسیحیان فراری علیه
هیأت حاکمه اشکانی در ارمنستان بود و شاید هم با این کار میخواستند از نفوذ مذهبی ساسانیان
رهایی یابند و هم مانع دخالت روز افزون امپراتوری روم را فراهم آورند .اما زرنگی کنستانتین امپراتور
153

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال  14شماره  /.54.پائیز 98
روم در رسمیت دادن به مسیحیت در امپراتوری روم قابل مالحظه است .زیرا او با این کار هم خطر
روزافزون فراریان مسیحی را که مورد حمایت شاهنشاه ساسانی بودند خنثی کرد و هم پیوند خود را
با ارمنستان برای خطرات آتی از جانب ساسانیان محکم کرد.
افزون بر این مسیحی کردن مردم ارمنستان به دست تیرداد چهارم ،به دلیل عالقه شدید بخشی از
ساکنان سرزمین ارمنستان به اعتقادات دیرین خود ،بدون زحمت و بدون روی دادن حوادث خونین
انجام نشد و در این بین مردم ارمنستان ،بهخصوص در تارون (  ،) Tarawnمقاومت سرسختانهای از
خود نشان دادند .در این کشاکش معابد قدیمی که شاهکار معماری کهن ارمنیان بود ویران شد و بر
خرابه های آنها نخستین کلیسای ارامنه توسط گریگور روشنگر بنا شد (پاسدرماجیان.)125 :1369 ،
در نتیجه این عمل تیرداد ،بعضی از طوایف فئودال ارمنی (ناخارارها) ،به دین مسیح گرویدند و در
میان طوایف بسیاری از ناخارارهای ارمنی و به ویژه خاندان اشراف ،که تاریخ و دین پیشین برای آنها
اهمیت زیادی داشت ،پذیرش مسیحیت به آسانی انجام نگرفت و به مقاومت طرفداران دین سنتی
در برابر نوخاستگان انجامید (دریایی .) 32 :1383 ،بنابراین پذیرش مسیحیت مشکالت بیشتری برای
ارمنستان به بار آورد و جامعه ارمنستان را تا مدتی به دو پاره تقسیم کرد .زیرا در جامعۀ ارمنستان
ناخارارهایی وجود داشت که برای حفظ قدرت خود به هر وسیلهای حتی تضعیف سلطنت ،متوسل
می شدند و همین موجب شد تا برخی ناخارارها با مخالفت با مسیحیت ،در جهت تقویت پایگاه خود
و تضعی ف سلطنت عمل کنند.
پس از مرگ تیرداد  ،4پسرش خسرو بر تخت پادشاهی ارمنستان نشست

( Pawstos

 .) Buzannd ,1985: III, 3خسرو در قبال مناطق تجزیه شده ،که پیش از او توسط سپاهیان رومی

 4موسی خورنی ( )Book II, 92به صورت تلویحی ،مرگ تیرداد را با توطئه طرح ریزی شده از ناحیه
ناخارارهای بزرگ و کسانی که با نظر پادشاه راجع به آیین مسیح مخالف بودند ،مرتبط می داند و غیر مستقیم
ابراز می دارد که آنها ابتدا او را برکنار کردند و سپس با خوراندن زهر وی را از سر راه برداشتند .دربارۀ زمان
مرگ دقیق تیرداد نیز بین محققین اختالف نظر وجود دارد ،بر اساس منابع مرگ او بیش از سال  320میالدی
رخ نداده است

(17 , 37

) Peeters, 1931:؛ این در حالی است که برخی معتقدند که سلطنت او تا سال 330

میالدی به طول انجامیده است (

Grousset, 1947: 120; Ananian,1961: 353

حتی آسدوریان مرگ تیرداد را سال  337میداند

(143
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;)Markwart, 1895:220؛ و

 .)Asdourian, 1911:البته در این بین ،بعضی این
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تصرف شده بود ،مخالفتی از خود نشان نداد و نیز با پادشاه ایران پیمان صلح منعقد کرد و به حدود
و ثغور باقی مانده اکتفا کرد ( .) Moses Khorenatsi, 1978: Book III, 8در زمان همین پادشاه ،دو
ناخارار و ساالر بزرگ ،یکی ساالر دودمان ماناوازیان ( ) Manawaseanو دیگری رئیس دودمان ورتونی
( ،) Vertuniخاک ارمنستان را به آشوب کشاندند .پادشاه ،واچه پسر آرتاوازد را که سر دودمان
مامیکونیان (  )Mamikkoneanو سردار بزرگ سپاه بود مامور کرد تا هر دو دودمان را سرکوب کند.
واچه پس از نابودی آن دو دودمان ،سرزمین

آنان را به کلیسا هدیه کرد ( Pawstos Buzannd ,1985:

 .) III, 4احتماال کلیسا با مصادره زمینهای دودمانهای ناخارای مخالف بر قدرت خود به تدریج افزود
و شاید همین عملکرد کلیسا بعدها ،باعث تقابل سلطنت و کلیسا شد.
در اواسط فرمانروایی خسرو ،ارمنستان مورد تهاجم اقوام ماساژت ( ) Massagetaeقرار
گرفت .ماساژتها با عبور از رود کر به نواحی مرکزی ارمنستان رسیدند و والرشاپات () Valarshapat
را تسخیر کردند .خسرو که غافلگیر شده بود پا به فرار گذاشت .اما در نهایت سپاه ارمنستان به
فرماندهی واچه ،توانست والرشابات را پس بگیرد و شکست خردکنندهای بر پیکره ماساژتها وارد
کند و

پادشاه آنها سانسان ( ) Sanesanرا به قتل رساند ( Pawstos Buzannd ,1985: III, 7; Moses

 .) Khorenatsi, 1978: BookIII, 9موسی خورنی ( ،) Moses Khorenatsi, 1978: BookIII, 9تهاجم
ساکنان قفقاز شمالی به ارمنستان را ،به فرمان پنهانی شاپور دوم ( 379-309م ).منتسب میکند.
شاید شاپور با تحریک اقوام شمالی قفقاز زمینه نفوذ و تهاجم خود به ارمنستان را فراهم میکرد .زیرا
شاپور در این زمان موفق شد تا بخش هایی از آذربایجان را که بر اساس عهدنامه نصیبین به ارمنستان
ملحق شده بود باز پس گیرد .وجود دژی در ناحیه آذربایجان ،نشان میدهد که شاپور از حدود سال
 330میالدی ،به فکر تأسیس استح کامات نظامی در آن ناحیه بود تا در آینده بهتر بتواند بر نواحی
شمال غربی قلمرو خود تسلط داشته باشد (زرین کوب .) 504 :1393 ،با مرگ کنستانتین کبیر در
سال  337میالدی ،که در بحبوحۀ تدارک جنگ با ایران بود ( ،) Blockley, 1989: 468شاپور
شاهنشاه ساسانی ،که کنستانتیوس دوم (  ،) Constantinus IIجانشین کنستانتین در مناطق شرقی
امپراتوری روم را ،حریف چندان مقتدری نمی دانست ،به ارمنستان حمله کرد و آن را به تصرف خود
درآورد ( .) Chaumont, 1986: 426-427بدین ترتیب از  338میالدی بدنبال تسخیر ارمنستان دور
نظر را مطرح می کنند ،که بر اساس آن ،تیرداد سوم ،در توالی پادشاه دیگری به همین نام ،که تیرداد چهارم
باشد قرار می گیرد؛ این نظریه توسط تومانوف به صراحت شرح داده شده است (.)Toumanoff,1969: 263
155

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال  14شماره  /.54.پائیز 98
جدیدی از برخوردهای نظامی ایران و روم آغاز شد (زرین کوب ،) 504 :1393 ،که با حمله ایران به
قلمرو امپراتوری روم ،صلح و آرامش در ارمنستان را ،که در سایۀ انعقاد پیمان نصیبین ایجاد شده
بود ،مختل کرد و خسرو پادشاه ارمنستان نیز کشته شد (سارکسیان و دیگران.)7-136 :1360 ،
احتماال قدرت گرفتن دو باره ایران در زمان شاپور دوم بار دیگر حیات سیاسی اشکانیان در ارمنستان
را تحت تاثیر خود قرار داد و شاید همین نزدیکی دوباره ارمنستان و ایران باعث شد که روم سرزمین
ارمنستان را برای ممانعت از نفوذ دوباره ساسانیان بر آنجا اشغال کند.
تیران ،فرزند خسرو در سن شانزده سالگی (پاسدر ماجیان ،) 124 :1369 ،زمانی که پدرش در
سال  339درگذشت ،به عنوان پادشاه ارمنستان ،جانشین پدر شد و خط و مشی سیاسی او را ادامه
داد و در برابر کلیسا موضع مخالفی از خود نشان داد (سارکسیان و دیگران .) 137 :1360 ،تیران با
روحانیت و خانواده بزرگ م امیکونیان ،که تکیه گاه محکم حکومت بود مخالفت کرد .پادشاه ،هوسیک
(  ،) Husikهیراپت (  ) Hyraptکل ارمنستان را ،به بهانه این که مانع ورود پادشاه به کلیسایی در سوفنه
( ) Sopheneشده بود ،به قتل رساند ( .) Korkjian, 2008: 102تیران پس از مرگ هوسیک ،از جانب
دانیل ( ،) Danielشاگرد و خدمتگذار گریگور ،مورد سرزنش و نفرین قرار گرفت و دانیل نیز به
سرنوشت هوسیک دچار شد ( .) Moses Khorenatsi, 1978: BookIII,14بهنظر میرسد اقدامات
تیران در سرکوبی سران کلیسا در راستای محدود کردن و از بین بردن قدرت آنها بود زیرا با افزایش
قدرت کلیسا اقتدار شاه نیز خدشهدار میشد.
کلیسای ارمنی ،که از ابتدای شکلگیری توسط اخالف گریگور رهبری میشد ،در مدت کمی ،چه
از نظر مسلک و چه از نظر اقتصادی ،چنان راه ترقی و قدرت را پیمود ،که نمیتوانست با اعتراض
پادشاه روبرو نشود .به همین دلیل بین پادشاه و سران کلیسا اختالف باال گرفت و تیران ،هوسیک را
به قتل رساند و مقام رهبری کلیسا را از خانواده گریگور سلب و به شخص ناشناسی به نام پارن
(  ) Parhenسپرد (سارکسیان و دیگران .) 137 :1360 ،عالوه بر سرکوبی کلیسا ،ناخارارها نیز از گزند
تیران در امان نماندند و دو خانواده بزرگ شورشی رشتونی ( ) Rheshtuniو آرسرونی ( ) Arcruniنیز
با کمک شخصی به نام هایر مارتبد (  ) Haier Martbadاز دم تیغ

گذرانده شدند ( Pawstos Buzannd

 .) ,1985: III, 18بهنظر می رسد اقدامات تیران علیه کلیسا و ناخارارهای سرکش در جهت تقویت
حکومت مرکزی بود ،که با این کار می خواست از اتحاد اشراف کلیسای نوپا با ناخارارهای سرکش که
در آن روزگار برای تقویت پایگاه خود چارهای جز تضعیف حکومت مرکزی نداشتند ،جلوگیری کند.
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در سیاست خارجی ،عمده رفتار تیران در جهت رضایت شاپور بود

(Chaumont, 1986: 418-

 ،) 438که جنگ با روم و م تحدانش را ،با آزار و اذیت مسیحیانی که در ایران و میانرودان زندگی
می کردند ،آغاز کرد و این جنگ همراه با تسخیر نواحی مختلف ضربه شدیدی به اعتبار روم در شرق
وارد نمود ( .) Kurkjian, 2008: 103در همین زمان شاپور با ارتش خود به ارمنستان حمله کرد و
در نهایت تیران ،ملکه و خانوادهاش را به عنوان گروگان گرفت؛ که در این ماجرا خیانت پیشکار تیران
بیتاثیر نبود ( .) Chaumont, 1986: 418-438تیران و خانوادهاش زندانیان سیاسی ساسانیان شدند و
تیران ،بعد از آنکه از جانب شاپور متهم به تبانی با روم شد ،چشمانش کور و به زندان انداخته شد
( .) Kurkjian, 2008: 103گویا سیاست فریبکاری تیران میان ایران و روم موجبات دستگیری و
سقوط وی شد (فرای .) 496 :1380 ،احتماال تیران برای حفط استقالل ارمنستان در برابر نفوذ
روزافزون قدرت های ایران و روم ،مجبور بود در برابر هر یک از آنها نقش بازی کند .اما سرانجام دست
او برای شاپور شاهنشاه ایران رو شد و جان خود را از دست داد.

نقش ایران و روم در حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان

پس از آنکه شاپور دوم به کمک عوامل داخلی در ارمنستان موفق شد تیران و خانوادهاش را
دستگیر کند ،اشراف ارمنی به جنگ ادامه دادند و امپراتوری روم را به کمک طلبیدند و با کمک
امپراتوری روم موفق شدند سپاه شاپور را در محلی به نام اوسخا (  ) Oshkaواقع در ارمنستان شکست
دهند (پاسدر ماجیان .) 124 :1369 ،پس از پایان درگیری میان روم و ایران هر دو کشور به این
توافق رسیدند که خاک ارمنستان را رها و اس یران را نیز آزاد کنند .در این بین شاپور شاهنشاه
ساسانی ،ارشک ،فرزند تیران را بر تخت ارمنستان نشاند و تیران و همراهانش را از بند آزاد کرد
( .) Pawstos Buzannd ,1985: III, 20در واقع شاپور ،شاهنشاه ساسانی ،ارشک ،فرزند تیران را به
احترام سپاهیان ارمنی پادشاه کرد تا به هیچ وجه مخل اقدامات وی نگردند .شاپور با این کار در پی
متمایل نمودن ارمنستان به جانب خویش بود و با گرفتن گروگان از تمامی خاندانهای ناخاراری و
انتصاب افراد وفادار به خود در پستهای مهم از جمله سپهبدی ارمنستان ،میخواست با خیال آسوده
به جنگ با امپراتوری روم بپردازد ( .) Moses Khorenatsi, 1978: Book III,18در حقیقت هدف
شاپور آن بود که با کمک ناخارارها ،ارمنستان را از اتحاد با امپراتوری روم باز دارد و با سپردن
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حکومت به خاندان اشکانی ،که نفوذ زیادی در دل ملت ارمنی ایجاد کرده بودند ،ارمنستان را در
مسیر ات حاد با شاهنشاهی ساسانی نگاه دارد.
ارشک دوم که حدود سال  350به سلطنت رسید 5؛ اولین دهه پادشاهیاش با صلح و آرامش سپری
شد .او سیاست مالیم تیرداد چهارم را در پیش گرفت و کوشید روابط نزدیکی با کلیسا و ناخارارها
ایجاد کند .وی رهبری کلیسا را دوباره به خانواده گریگور لوسارویچ برگرداند و نرسس () Nerses
بزرگ ،نوه هوسیک را که تا پیش از تصدی این مقام در لباس نظامی بود به این مقام منصوب کرد
(سارکسیان و دیگران .) 138 -37 :1360 ،پاوستوس ( ) Pawstos Buzannd ,1985: Iv,1-2گزارش
می دهد که در این دوران صلحی پایدار برقرار شد و کلیه فراریان دوباره به خاک ارمنستان برگشتند
و آسوده و آرام در پناه ارشک ،پادشاه ارمنستان ،زندگی کردند .پادشاه ،دودمان مامیکونیان را ،که به
وسیله پادشاه پیشین طرد شده بود ،دوباره به دربار فراخواند و برادر بزرگشان وارتان را به ریاست
دودمان مامیکونی و واساک (  ) Vasakبرادر میانی را که دایاک (  ) Dayakپادشاه بود به سپاهبدی و
سرداری در کار جنگ گماشت .همچنین برادر کوچک را به ساالری سپاه منصوب کرد .وی سپاهیان
دیگر سردودمانهای بزرگ را به اندازه ایشان برکشید .واقعیت این است که سالهای نخست پادشاهی
ارشک دورانی همراه با آرامش بود زیرا شاپور شاهنشاه قدرتمند ساسانی در جنگ با خیونیها،
کوشانها و دیگر اقوام شرقی به سر می برد و با امپراتوری روم مخاصمهای نداشت؛ و به درستی دوران
آرامشی که پاوستوس و دیگر مورخان ارمنی از آن یاد میکنند مربوط به همین دوران است.
اما این آرامش زیاد دوام پیدا نکرد و در اواخر سالهای  350میالدی ،پادشاه با طرد نرسس ،رهبری
کلیسا را به شخصی به نام چوناک (  ،) Chunakکه تابع و مطیع دربار بود واگذار کرد (سارکسیان و
دیگران .)138 -39 :1360 ،او بسیاری از ناخارارها را کشت و زمینهای زیادی به نفع دربار مصادره
ک رد .ارشک خانواده کامساراکان را که ساالر شیراک (  ) Shirakو آرشارونیک (  ) Arsharunikبود ،به
علت عدم فرمانبرداری ،نابود ساخت و شهر یروانداشاد (  ،)Eruandashstپایتخت آنان را به امالک
دربار و قلمرو شخصی دودمان اشکانی ضمیمه کرد

( Pawstos Buzannd ,1985: Iv,19; Moses

 .) Khorenatsi, 1978; Book III, 31ارشک دوم ،احتماالً با برکناری نرسس ،که پیوند نزدیکی با

 5البته بر اساس استنتاجات برخی از محققین این امکان وجود دارد که جانشینی ارشک دوم در
 339-338میالدی اتفاق افتاده باشد (.)Gelzer, 1895: 118 n. 2; Baynes, 1910: 629; Peeters, 1931: 10
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اشراف ناخاراری برقرار کرده بود ،سعی در محدود کردن قدرت اقتصادی کلیسا و ممانعت از اتحاد
اشراف نو ظهور کلیسایی و اشراف ناخاراری داشت .او با این کار ،نه تنها آشکارا سیاست تیرداد
چهارم را در اعطای اراضی به کلیسا کنار نهاد ،بلکه به مصادره امالکی که تیرداد به برخی اشراف
ناخاراری بخشیده بود ،دست زد ،تا قدرت دربار شاهی را افزایش دهد.
در این دوران ،کشاکش گروههای طرفدار ایران و روم ،نه تنها در سطح دربار و خاندان شاهی رخنه
کرده بود ( ،) Moses Khorenatsi, 1978; Book III,23-25بلکه این جریان در درون خانوادههای
ناخاراری هم نفوذ کرد ،به گونه ای که خانواده مامیکونیان که متمایل به روم بود به دو دسته تقسم
شد .یک جبهه را واساک سپهدار ،نزدیکترین همرزم پادشاه ارشک رهبری کرد و دیگری را برادر وی
واهان مامیکونیان عهده دار شد که به ایران رفت و به شاپور دوم پیوست (سارکسیان و دیگران:1360 ،
.) 139
پس از آنکه شاپور از جانب مشرق آسوده خاطر شد و توانست به آن مناطق سر و سامانی
دهد ،در سمت مغرب به منظور جبران توافقات صلحی که رومیان با بهرام دوم و نرسه منعقد کرده
بودند و در نتیجه آن قسمت اعظم ایاالت غربی از دست ایران خارج شده بود ،جنگ را آغاز کرد
(گریشمن .) 354 : 1366 ،پیش از شروع جنگ بنا بر گفته آمین مارسلن ( Ammianus Marcellinus,

 ) 1950: Book XVII, 5, 3نامههایی بین طرفین رد و بدل شد که نتیجهای نداد و به همین دلیل
شاپور ،آمد (دیار بکر کنونی) را محاصره کرد که شهر پس از هفتاد و سه روز سقوط کرد

( Ibid,

 .) Book, XVIIII, 9سال بعد شاپور سنجار را با شماری شهرهای استوار تسخیر کرد ،اما جنگ ادامه
یافت تا آنکه در پایان سال  361میالدی ژولیان مرتد (  )Julian the apostateامپراتور روم شد؛ و
تدارک لشکرکشی پر دامنهای را بر ضد ساسانیان فراهم دید (فرای .) 497 :1380 ،ارشک دوم پادشاه
ارمنستان ،که در آغاز روی کار آمدنش به دنبال مصالحه بین ایران و روم بود ،با حمله ژولیان امپراتور
روم ،سرانجام به اردوکشی

ژولیان علی ه ساسانیان پیوست ( Ammianus Marcellinus, 1950: Book

 .) XXIII, 3.5, Book XXIV, 7.8ارتش روم و متحدینش به سمت تیسفون پیش رفتند ،اما راه
پیشرفت آنان را یک لشکر نیرومند ایرانی به فرماندهی سرداری از دودمان مهران سد کرد و در خالل
جنگهایی که درگرفت ،ژولیان در سال  363میالدی کشته شد و جانشینش ژویان (  ) Juvianلشکر
روم را از سر حد باز گرداند و به زودی صلحی به مدت سی سال بین طرفین منعقد شد که به موجب
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این معاهده ،ایرانیان ،نصیبین ،سنجار و والیات ارمنستان کوچک را پس گرفتند و امپراتور روم متعهد
شد که از ارشک پادشاه ارمنست ان حمایت نکند (کریستنسن .) 262 :1383 ،در سال بعد در 364
میالدی ،شاپور در حالی که خود را در قبال دخالت در روم بیرقیب میدید به ارمنستان حمله کرد.
جنگ چهار ساله ایران و ارمنستان شروع شد .اما با مشاهده نتیجه نامطلوب قریب الوقوع جنگ
بسیاری از ناخارارها اردوی ارشک را ترک کردند ،گروهی به ایران رفته و جمعی نیز موضع
بیطرفانه ای اتخاذ کردند که اختالف چندانی با کار گروه اول نداشت (سارکسیان و دیگران:1360 ،
 .) 41-140سرانجام ،ارشک دوم ،پادشاه ارمنستان و سردار سپاهش واساک مامیکونیان ،پس از چهار
سال مقاومت ،توسط شاپور ،شاهنشاه ساسانی دستگیر و راهی زندان شدند .شاپور پس از قتل واساک
مامیکونیان ،با زور و وعده و وعید به تجزیه و تفرقه در ارمنستان پرداخت (پاسدرماجیان:1369 ،
 .) 125پس از این ،شاپور شاهنشاه ساسانی ،دو تن از سرداران خود به نامهای کارن (  ) Karenو زیک
(  ) Zikبه ارمنس تان فرستاد تا کار ارمنستان را یکسره کند .پارانتزم (  ،)Paranjemزوجه آرشاک شاه،
با مشاهده سپاه ساسانی که تمام خاک ارمنستان را به تسخیر خود در آورده بودند ،به همراه یازده
هزار تن از جنگجویان مسلح به دژ آرتاگراس ( ) Artagerasدر شهرستان آرشارونیک رفت و در آنجا
ت وسط سپاهیان پارسی محصور و پس از پانزده ماه مقاومت سرانجام تسلیم سرداران ساسانی شد و
به همراه گنجینه های شاهی که در دژ بود به پارس نزد شاپور فرستاده شد و در آنجا شهبانو به فرمان
شاپور به قتل رسید

( Ammianus Marcellinus, 1950: Book XXVII, 12. 5-8; Pawstos

Buzannd ,1985: IIII,55; Baynes 1955: 199-200; Blockley 1987: 225; Gutmann 1991:

.) 172.
شاپور پس از مرگ ارشک ،مهروژان ) Mehrujan (،یکی از ناخارارهای ارمنی را به همراه سپاهی
راهی ارمنستان کرد و خواهرش هرمزدخت را به عقد وی در آورد و به او وعده پادشاهی ارمنستان
را داد به شرطی که بتواند شاهزادگان و اشراف را مطیع و ارمنستان را به دین مزدیسنی درآورد
( .) Mosess Khorenatsi, 1978: Book III,36مهروژان آرتسرونی به همراه واهان مامیگونیان در
خاک ارمنستان ،با ویران کردن کلیساها و پرستشگاه مسیحیان ،مردم را وادار به پ ذیرش کیش
مزدیسنی نمودند ( .) Pawstos Buzannd ,1985: IIII,59آنها در سال  369میالدی شهرهای بزرگ
ارمنستان ،آرتاشات ،والرشاباد ،زارهاوان (  ،)Zarehawanزاریشات (  )Zarishatو وان را تصرف و ویران
کردند (سارکسیان و دیگران .) 142 :1360 ،با این وجود مردم ارمنستان هرگز توانستند در برابر
حمله شاپور دوم در سال  371در نزدیکی باگوان

(  )Baguanمقاومت کنند (Garsoian,1997: 90-
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 .) 91آنها با کمک یکی از سرداران خود به نام موشغ مامیکونیان ،و با کمک رومیان توانستند ایرانیان
را از ارمنستان بیرون و پاپ ،پسر ارشد ارشک را بر تخت ارمنستان بنشانند (پاسدرماجیان:1369 ،
 .) 126البته در گیر و دار حمله ایرانیان به ارمنستان ،والنس ( ،) Valensامپراتور روم ،خواهان نشاندن
پاپ ،شاهزاده ارمنی ،بر تخت ارمنستان بود که با مقاومت و مخالفت شاپور مواجه شد و تا زمانی که
موشغ سردار ارمنی توانست ایرانیان را شکست دهد و والیت ارزنان (  ) Arzanenو سایر والیاتی را که
شوریده بودند با کمک قوای روم و اتحاد با نرسه ،جاثلیق ارمنی متحد و یکپارچه کند (کریستنسن،
 ،) 262 ،1383موفق نشد پاپ را بر تخت ارمنستان بنشاند .بنابراین رقابت روم با ایران بر سر ارمنستان
در این دوره نه تنها م وجب تداوم حکومت پوشالی اشکانیان ارمنستان میشود ،بلکه مانع تصاحب
این سرزمین به وسیله ساسانیان نیز میشود.
نخستین اقدام پاپ الحاق سرزمینهای جدا شده در پایان سلطنت ارشک و مطیع نمودن
ناخارارهای مخالف حکومت مرکزی بود .پاپ مالیات پرداختی به کلیسا را ممنوع و امالک آنان را که
از زمان تیرداد در مناطق مختلف کشور مقرر شده بود ،محدود کرد (سارکسیان و دیگران:1369 ،
 .) 43-142وی با تطمیع فئودالهای بزرگ و محدود کردن ثروت و اختیارات کلیسا بر قدرت سلطنت
افزود (پاسدرماجیان .) 127 :1369 ،تمام این اقدامات که با منافع حیاتی کلیسا در تضاد بود سبب
دشمنی و نفرت روحانیون نسبت به پاپ شد همین نفرت در گزارش مورخان ارمنی در قرن پنجم
بازت اب یافت (سارکسیان ودیگران .) 143 :1360 ،به نظر می رسد اقدامات پاپ در جهت تقلیل قدرت
ناخارارهای سرکش طرفدار دولت ایران که پیش از این با همکاری با شاپور موجبات سقوط ارشک
دوم و پیش از آن خسرو کوتاک را به وجود آورده بود از یک طرف و افزایش قدرت روز افزون اشراف
ک لیسا که در جهت کاهش قدرت مرکزی تحت تأثیر امپراتوری روم قدم بر میداشت از طرف دیگر
زنگ خطری در دل پاپ ایجاد کرد به همین دلیل شاید وی برای در امان ماندن از نفوذ بیش از
اندازه ناخارارها و اشراف کلیسا که موجبات نفوذ قدرتهای خارجی را فراهم میکرد ،ناگزیر به این
اقدامات شد.
پاپ که با کمک نظامی امپراتوری روم به قدرت رسیده بود به خوبی میدانست که رومیان تا وقتی
هم پیمان او هستند که ارمنستان و پادشاهش حاضر به انجام خواستههای آنان باشد .بنابراین وی
پس از اقداماتی که در داخل کشور در جهت افزایش قدرت نظامی به منظور تکیه حکومت به آن
انجام داد به شیوه های سیاسی متوسل شد و با ایران رابطه برقرار کرد تا نیروها را توازن بخشد و به
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استقالل مورد نظر خود دست یابد (همان ،پیشین) .به همین دلیل نیروهای طرفدار روم در ارمنستان
پاپ را به خیانت به رومیان متهم ساختند و والنس امپراتور روم او را به طرسوس ( ) Tarsusخواند و
تحت نظر بود تا اینکه نیروهای طرفدار پاپ او را به ارمنستان باز گرداندند که در نهایت پاپ به فرمان
والنس در یک مهمانی توسط سرداران رومی در سال  374میالدی به قتل رسید

( Ammianus

;Marcellinus,1950: Book XXX,1, 21; Baynes 1910: 204-5; Hewsen 1978-9: 115-16

 .) Blockleyدر واقع پاپ قربانی اختالفات داخلی و جنگ میان ناخارارها و از همه مهمتر اعتماد و
اتکاء بیش از اندازه به سپهبد موشغ مامیکونیان ،که از طرفداران روم بود ،شد و از آنجای که پاپ
برای توازن قدرت در کشور به دنبال اتحاد و را بطه با ایران بود ،به تحریک امپراتور روم و با کمک
برخی سران طرفدار روم جان خود را از دست داد.
امپراتور روم ،پس از مرگ پاپ ،ورازدات (  ،)Varazdatنوه ارشک دوم و برادر زاده پاپ را ،که مدت
طوالنی در قلمرو امپراتوری روم زندگی کرده بود ،به نیابت موشغ مامیکونیان ،که طرفدار اتحاد با
امپراتوری روم بود ،بر خاک ارمنستان فرمانروا

کرد (lenski, 2003:181-185; Baynes 1955: 204-

 .) 5; Hewsen 1978-9: 115-16; Blockley 1987: 226-7ناخارارهای ارمنی ،از جوانی ورازدات
استفاده کردند ،هر یک به دنبال نفوذ در دستگاه شاهی بودند .بات ،سردودمان ساهارونی () Saharuni
و دیاک ورازدات ،برای به دست آوردن سمت سپاهبدی و سرداری ارمنستان ،با دسیسه و بدگویی از
موشغ نزد پادشاه ،زمینه قتل موشغ و روی کار آمدن خود را به عنوان سپاهبد و سردار کل ارمنستان
فراهم کرد ( .) Pawstos Buzannd ,1985: V, 34,35ورازدات که تنها سه سال فرمان راند نتوانست
دل بزرگان را به دست آورد بهخصوص اینکه شاپور او را به عنوان فرمانروا به رسمیت نشناخت و
سپاهی به ارمنستان گسیل کرد و از آنجایی که دو فرمانروای ساسانی و روم در موقعیتی نبودند که
دست به حمله بزرگ بزنند ،از این زمان ارمنستا ن به دو بخش کوچک هوادار روم و بخش بزرگ زیر
حمایت ایران تقسیم شد (فرای .) 498 :1380 ،این واقعه به گونهای تقسیم غیر رسمی ارمنستان را
به دنبال داشت و حتی شاپور در سال  375میالدی موضوع براندازی سلسله اشکانیان ارمنستان و
انتقال قدرت به ناخارارها را به والنس امپ راتور روم پیشنهاد کرد ،اما امپراتور این پیشنهاد شاپور را
رد کرد ( .) Blockley, 1987: 226-227; lenski, 2003:181-185شاپور بر خواسته خود مبنی بر
جنگ با امپراتوری روم اصرار داشت و امپراتور والنس که در اوایل سال  377میالدی با شورش
گوتها مواجه شد ،به اجبار به مذاکره تن داد و نیروهای نظامی خود را از ارمنستان فرا خواند
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( .) Terian, 2005: 18وضعیت ارمنستان بیش از پیش رو به وخامت گذاشت .پس از خروج نیروهای
رومی از ارمنستان ورازدات موشغ مامیکونیان را کشت ( ) lenski, 2003:181-185و خود ورازدات
نیز که از پایگاه چندانی در داخ ل کشور برخوردار نبود توسط یکی از اعضاء خاندان مامیکونیان بهنام
مانوئل که از کمک ایران برخوردار بود از کشور راند و به نزد رومیان رفت که دستگیر و تبعید شد
( .) Baynes 1910: 206; Grousset 1947: 154-6اما از آنجایی که امپراتوری روم از ورازدات به دلیل
گرایش به ش اهنشاهی ساسانی و جلب رضایت شاپور ،و شاید به دلیل قتل موشغ مامیکونیان که
بالفاصله بعد از خروج نیروهای رومی توسط ورازدات و احتماالً برای جلب توجه شاپور اتفاق افتاد،
ناخرسند بود نه تنها از وی حمایت نکرد بلکه از وی روی برتافت و دستور تبعید او را صادر کرد.

تقسیم ارمنستان بین ایران و روم و انقطاع حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان

پس از بیرون راندن ورازدات از ارمنستان ،مانوئل ( ،) Manuelسردار ارمنی ،سراسر ارمنستان را به
همراه بزرگان و ناخارارها ،به اطاعت خود درآورد ( ) Pawstos Buzannd ,1985: V, 37و سپس
ارشک سو م و برادرش بالش را تحت نیابت اسمی مادرشان بر تخت سلطنت ارمنستان نشاند
( .) Hovanisian, 2004: 92اما چون نایب السلطنه مانوئل دوست ایرانیان بود ،از شاهنشاه ایران یاری
طلبید تا از دخالت روم در ارمنستان جلوگیری کند ،شاپور از فرصت استفاده کرد و لشکری به
فرماندهی سورن به ارمنستان فرستاد و این سردار را به مرزبانی ارمنستان منصوب کرد .اما شاپور
بالفاصله پس از این واقعه وفات یافت ( .) Christensen, 1944: 241پاوستوس ( Pawstos Buzannd

 ) ,1985: I, 38-42می گوید که مانوئل پس از اغوا شدن از جانب مهروژان آرتسرونی مبنی بر اینکه
شاه پارس دستور دستگیری و کشتن او را به سورن داده است ناگهان بر لشکر پارسی تاخت و همه
آنان بجز سورن مرزبان را کشت و اینگونه خود را محیای جنگ با شاه پارسی کرد .پس از آن چند
نوبت جنگ بین ایران و ارمنستان واقع شد که نتیجهای برای ایران در بر نداشت و پس از آن هفت
سال صلح میان ایران و ارمنستان برقرار شد .این دوره هفت ساله که پاوستوس از آن به دوره آرامش
ارمنستان یاد می کند ،احتماال پس از مرگ شاپور در سال  379میالدی بود ،زیرا جانشینان شاپور،
برادرش اردشیر دوم (  383-379میالدی) و دو پسرش شاپور سوم ( ) 388-383و بهرام چهارم
(  ،) 399-388درگیر مبارزه و ستیز درونی با بزرگان و اعیان ساسانی بودند
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) 1; Schippmann, 1990: 37, 40; Christensen, 1944: 253؛ و فرصت پرداختن به امور ارمنستان را
نداشتن د و شاید وجود شخص مقتدری همچون مانوئل که در حقیقت زمام امور ارمنستان را در دست
داشت در تعویق توافقی که شاهنشاه شاپور دوم و والنس امپراتور روم پیش از این کرده بودند و
فرصت اجرای آن را به علت فوت زود هنگامشان نیافته بودند ،بی تاثیر نبوده است.
فرمانروایی مانوئل در ارمنستان توأم با صلح و ثبات بود () Topchian, 2006: 42؛ و پس از درگذشت
مانوئل ،در سال  386میالدی ،اقتدار ارشک سوم در سال بعد ،به علت هجوم ساسانیان به ارمنستان،
تنها محدود به ارمنستان غربی شد ( .) Howannisian, 2004: 92; Toumanoff, 1971: 116گویی
پادشاهی ارشک پس از مرگ مانوئل ،چندان دوام و قوام نیافت زیرا بسیاری از ناخارارهای ارمنی از
او جدا شده و نزد شاهنشاه ساسانی رفتند و از او درخواست شاهی دیگر از خاندان اشکانی کردند.
فرمانروای ساسانی نیز یکی از خاندان شاهی اشکانی را به نام خسرو به سرپرستی زیک بر خاک
ارمنستان گماشت و ارشک نیز به روم رفت و از رومیان کمک طلبید .در نهایت لشکر روم به یاری
ارشک و سپاه پارسی به حمایت خسرو صف آرایی کردند که پس از مذاکراتی که بین ایران و روم
انجام گرفت ارمنستان را به دو قسمت تقسیم کردند و بر بخش رومی ارشک و بر قسمت ایرانی
خسرو  6را به حکومت نشاندند (.)Pawstos Buzannd ,1985: VI, 1; Toumanoff, 1971: 116
بنابراین عقد قرارداد تقسیم ارمنستان ،که در اواخر سالهای سلطنت شاپور و والنس مطرح شد و در
زمان اردشیر دوم ناتمام ماند ،در عهد شاپور سوم نتیجه داد و منجر به عقد قراردادی شد که ارمنستان
را به دو بخش تقسیم کرد و بخش کوچکتر به روم و بخش بزرگتر ،که حدود پنج برابر سهم رومیها
بود به ایران تعلق گرفت ( Schippamann, 1990: 37; Toumanoff, 1961: 5; Grosby, 1997: 18,

 .) 24با وجودی که برخی از پژوهشگران درباره تاریخ دقیق تقسیم رسمی ارمنستان اختالف نظر
دارند؛ اما با این وجود بیشتر آنان بر روی تاریخ  387میالدی اتفاق نظر حاصل کردهاند

6

( Blockley,

هرچند که ما به واسطه مورخان ارمنی از اصل اشکانی خسرو مطلع هستیم ،اما همین مورخان خسرو را

تنها شاهزاده ای از خاندان اشکانی معرفی کرده و به نسب او هیچگونه اشارهای نکردهاند .تنها الزار پارپسی که
پس از پاوستوس بوزند تاریخ ارمنستان خود را نگاشته به او به عنوان یک شاهزاده اشکانی که برادر بهرام
شاپور (ورامشاپو) و عموی اردشیر چهارم (ارشک چهارم) بوده اشاره می کند .مطابق شجره نامه جدید ،خسرو
چهارم در ردیف یکی از پسران ورازدات قرار می گیرد (76
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1987: 222-233; Chaumont, 1986: 426; Greatrex, and Lieu, 2005: 28; Toumanoff, 1971:

.) 116
تقسیم ارمنستان تنها معلول تمایل ایران و روم به این کار نبود ،بلکه درگیریهای داخلی و مداوم
پادشاه و اشراف ارمنی که در دوران پادشاهی پاپ (  )369-374و ورازدات (  )378-374شدت یافت
و موجبات چند دستگی در

کشور ارمنستان شد ( Baynes, 1910: 625-641; Bournoutian, 1995:

 ،) 67در این تصمیم دو قدرت شرق و غرب ،که عمده م جادالت آن بر سر ارمنستان بود ،نیز دخیل
بود و در نهایت این دو دستگی بین ناخاراهای ارمنی زمینه این تقسیم را که پیش از این در زمان
شاپور دوم مطرح شده بود در زمان شاپور سوم به مرحله اجرا رسید.
در توافقی که بین ایران و روم در سال  387م شد ،ارمنستان به گونهای تقسیم شد که سه چهارم
آن به ایران تعلق گرفت ،که شامل بخش شرقی و بزرگتر ارمنستان میشد و تنها بخش کوچکتر و
غربی آن نصیب امپراتوری روم شد ( .) Toumanoff, 1961: 5; Grosby, 1997: 18, 24در مشخص
کردن دقیق حوزههای نفوذ ایران و بیزانس در تقسیم ارمنستان ،عالوه بر گسترش قلمرو سرزمینی،
عالقه فرهنگی نیز دخیل بود ( .) Adontz, 1971: 9زیرا بخش رومی شامل قسمت کوچکتر
یونانی نشین میشد و شامل شهرهای تئودوپولیس ( ) Theodosiopolisدر غرب و مارتیروپولیس
( ) Martyropolisدر جنوب میشد و بیشتر تحت نفوذ فرهنگ یونانی-رومی شکل گرفته بود و بخش
ایرانی که ارمنستان بزرگ بود شامل شهرهای آرتاکساتا ( ) Artaxataو دوین (  ) Devinبود ( ،)Ibid
که از نظر فرهنگی و پیشینه تاریخی ،سنخیت بیشتری با ایران داشت.
تقسیم ارمنستان میان ایران و روم موجبات رفع تنش بین شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری
بیزانس را در قرن پنجم فراهم کرد (فرای،

241 :1383؛ شیپمانDignas & Winter, 542 :1384 ،

 .) 2007, 185-186Iعالوه بر این مطابق توافقی که صورت پذیرفت ،در هر دو بخش شاهزادگانی از
خاندان اشکانی به عنوان فرمانروایان دست نشانده به خدمت گرفته شد؛ ارشک سوم در بخش رومی
و با ح مایت امپراتوری روم پادشاه ارمنستان غربی شد و خسرو چهارم ،با انتخاب و کمک شاهنشاه
ساسانی ،در بخش ایرانی به قدرت رسید

( ;Toumanoff, 1971: 116; Henzel, 2008: 76

 .) Blockley, 1987: 229-230در ارمنستان غربی دو سال پس از این واقعه ،ارشک سوم وفات یافت
و رومیان بدون اینکه برایش جانشینی تعیین کنند ،ارمنستان غربی را زیر نظر ناخارارهای ارمنی،
ضمیمه امپراتوری روم کردند و بساط سلطنت اشکانی از ارمنستان غربی چیده شد (
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 .) 1987: 233در بخش ایرانی ،خسرو نیز مدت طوالنی سلطنت نکرد .زیرا ناخارارهای ارمنی ناراضی،
او را مته م به تمایل به رومیان کردند و پادشاه ایران ،خسرو را به نزد خود خواند و او را از سلطنت
معزول و برادرش بهرام شاپور (ورامشاپوه) را بر تخت ارمنستان نشاند (سارکسیان و دیگران :1360 ،
 .) 145به نظر مبارزات طوالنی بین خاندان اشکانی ارمنستان و اشراف ناخاراری به تدریج زمینه
دخالت قدرتهای ایران و روم را در سرزمین ارمنستان به گونهای فراهم کرد که اتحاد این اشراف با
هریک از دولت های خارجی نام برده در سرنوشت قطعی این خاندان کارساز شد.
تقسیم ارمنستان تا حدودی نگرانیهای ساسانیان را به جهت از دست رفتن نفوذ در
ارمنستان ،برطرف کرد؛ زیرا روابط تنش آمیز با مسیحیان ،که در درگیریهای میان ایران و روم به
جانبداری از روم متهم میشدند ،به روابطی مسالمت آمیز تبدیل شد (احمدی و حسین طالیی،
 .) 7 :1392تا جایی که شاپور سوم در برخورد با مسیحیان قلمروش بردباری از خود نشان داد و آنان
را آ زاد گذاشت تا برای خود پیشوا انتخاب کنند (نولدکه .)101 :1378 ،پس از شاپور ،بهرام چهارم
(  399-388م ).نسبت به مسیحیان از خود انعطاف نشان داد و با رومیان روابط حسنهای برقرار کرد
و حتی رفتار او و رفتار بهرام شاپور ،فرمانروای ارمنستان که آزادمنشی و آزادی دینی را سرلوحه خود
قرار داده بودند ،احتماالً باعث شد روحانیون زردشتی از شاهنشاه ساسانی سرخورده شوند و او را در
توطئهای بکشند (شهبازی .) 420 :1389 ،در زمان یزدگرد یکم ( 420-399م) ،جانشین بهرام چهارم،
رابطه ایران با روم و مسیحیان بیش از پیش بهبود یافت .ایران در شرا یطی پایبند به صلح با روم بود
که از شرایط بحرانی روم و و درگیری با گتها و اختالفات داخلیشان باخبر بود و حتی روابط
دوستانه با امپراتوری روم شرقی تا بدان حد بود که یزدگرد قیمومیت تئودوسیوس () Theodosius
فرزند آرکادیوس ( ،) Arcadiusامپراتوری روم شرقی را

پذیرفت (Procopius, 2005: Book I, II: 1-

 .) 10I IIIIIII, 1969-1970: 127تسامح و تساهل یزدگرد نسبت به مسیحیان نیز تا جایی بود
که در  410م به آنها اجازه فعالیت رسمی داد و مسیحیان ایران در سایه حمایت فرستاده رومی،
ماروثا (  ) Maruthaو اسقف ماتیروپولیس قرار گرفتند ( .) Brock, 1982: 3این روابط دوستی تنها از
جانب ایران نبود بلکه روم هم وقتی که از دلخوری یزدگرد از بسته بودن شهرهای مرزی مطلع شد،
با ایرانیان معاهدهای (  408 -409م) بستند که به غیر از نصیبین ،شهرهای کالینیکوم () Callinicum
و آرتاکساتا ،هم جزو گمرکات دو کشور قرار گرفت (
.) 1992: 48
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در حدود سال  389میالدی بهرام چهارم شاهنشاه ساسانی ،خسرو چهارم ،پادشاه اشکانی
ارمنستان را از سلطنت خلع و در تیسفون زندانی کرد ( .) Kurkjian, 2008: 108چون خسرو چهارم
در جایگاه یک پادشاه دست نشانده ،اعمال مختلف در پادشاهی خود را بدون مشورت با سلسله
ساسانی انجام می داد .ارمنیان نیز از شاهنشاه ساسانی درخواست شاه دیگری از خاندان اشکانی
ارمنستان کردند .شاهنشاه ساسانی با درخواست آنان موافقت کرد و ورامشاپوه  7را برتخت ارمنستان
نشاند ( .) Ghazar Parpetsi, 8-12; Mosess Khorenatsi, 1978: Book III, 50-55دوران طوالنی
پادشاهی بهرامشاپور ( ،) 415-389صلح خارجی و آرامش داخلی برای ارمنستان به همراه داشت.
مسئله ارمنستان ،در دوران وی در نظر بیزانس و ساسانیان حل شده تلقی میشد .او همچنین از
سیاست سخت نسبت به ناخارارها پرهیز کرد و فقط نقش میانجی را بین ناخارارهای ارمنی و شاهنشاه
ساسانی ایفا کرد (سارکسیان ،همان ) .در این دوران روابط صلح آمیزی بین ایران و بیزانس حاکم شد،
که در تداوم صلح در میانرودان بسیار مؤثر افتاد ( .) Ouzounian, 2000: 160این آرامش سیاسی تا
حدودی معلول حل مسئله ارمنستان و تقسیم آن بود و حتی پادشاه اشکانی ارمنستان نیز به خوبی
از این سیاست برای تداوم حکومت خود در بخش ایرانی ،با کنار آمدن با ناخاراهای اشراف و رضایت
شاهنشاه ساسانی ،بهرهبرداری میکرد.
در این دوران امنیت ارمنستان در گرو حمایت شاهنشاه ساسانی قرار داشت زیرا ساسانیان با
حمایت از ارمنستان در مقابله با تاخت و تاز بزرگ هونها به شرق نزدیک ،که در بالکان و قفقاز قتل
و غارت کردند و در ارمنستانِ روم و میان رودان شمالی آشوب به پا کردند ،سرانجام سپاه ساسانی
قوای هون را در هم کوبیدند و اسیرانی را که عمدتاً رومی و مسیحی بودند از چنگال آنها رها کردند
و در تیسفون و اردشیرخره در فارس اسکان دادند ( Greatrex & Lieu, 2005:17; Blockley, 1992:

 .) 47در همین ایام تقسیم رسمی و قطعی امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی پس از مرگ
تئودوسیوس یکم اتفاق افتاد؛ و پسرانش در سال  395امپراتوری روم را میان خود تقسیم کردند .در
این تقسیم آرکادیوس امپراتور روم شرقی (بیزانس) و هونوریوس ( ) Honoriusامپراتور روم غربی شد
( .) Ostrogorsky, 1969: 52-54در ایران نیز بهرام چهارم در جریان نقشه عدهای از نجبا در سال
 399میالدی کشته شد؛ و جایش را به پسرش یزدگرد یکم (420-399م) داد ،که سلطنتش مدام

 7نام ورامشاپوه ترجمه ارمنی نام ایرانی بهرام شاپور میباشد (.)Daryaee, 2012: 194
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در کشمکش با بزرگان و دین مردان زردشتی گذراند تا از گسترش نفوذ ایشان جلوگیری کند (زرین
کوب .) 520 :1393 ،بهرام شاپور به تبعیت از شاهنشاهان ساسانی ،بهرام چهارم و یزدگرد یکم ،که
آزاد منشی دینی را سرلوحه خود قرار داده بودند (شهبازی ،)420 :1389 ،احتماالً توانست با تسامح
و تساهل پیوند نزدیکی میان کلیسا و دربار و اشراف ناخاراری ایجاد کند تا نه تنها در ارمنستان
آرامش حکمفرما شود ،بلکه از این طریق تداوم حکومت خود را تضمین کند.
سیاست مسالمت آمیزی که دربار ایران پس از تقسیم ارمنستان ،با مسیحیان در پیش گرفت ،باعث
شد تا مسیحیان ارمنستان و نسطوریان ،با خودداری از پذیرش مجمع شورای کلیساها در افسوس
( ) Ephesusو مستقل کردن کلیسای خود از آنان ،خود را از سیطره روم شرقی برهانند و با
سیاستهای دولت ساسانی همسو شوند ( .) Panossian, 2006: 43-44البته استقالل کلیسای ارمنی،
که مهمترین عنصر هویتی این قوم بود ،جدا از دالیل اجتماعی ،مذهبی ،دالیل سیاسی هم داشت.
زیرا همچانکه پیش از این نیز در آغاز همین مقاله گفته شد ،پذیرش مسیحیت به عنوان دین رسمی
در ارمنستان که در آغاز قرن چهارم ،توسط دودمان سلطنتی اشکانیان ارمنستان صورت پذیرفت ،در
جهت جلوگیری از ادغام هویت فرهنگی و ملی ارمنستان از ایران و روم شکل گرفت؛ و در واقع این
اقدام مهمترین تصمیم در حفظ هویت جداگانه ارمنستان در آن شرایط بود ،که آنان را تبدیل به
ملتی واحد و یگانه می کرد .اما با پذیرش مسیحیت به عنوان دین رسمی توسط کنستانتین در سال
 313میالدی در امپراتوری روم ،این امپراتوری روم بود که برای تداوم نفوذ خود در ارمنستان ،با
پذیرش مسیحیت ،بیشترین بهره را عاید خود ساخت .اما به نظر میرسد این بار ارمنستان با اعالم
استقالل کلیسای خود هم درصدد بود که از ادغام وحدت ملی و فرهنگی خود با روم و بیزانس
جلوگیری کند و هم با این کار خیال شاهنشاهان ساسانی را از بابت ارمنستان آسوده کند و از
حساسیت آنها درباره مسیحیت که دین رسمی ارمنستان و امپراتوری روم بود ،قدری کم کند.
افزون بر این در دوران بهرامشاپور ،ارمنستان موفق شد در سال  404میالدی با کمک مسروپ
ماشتوتس ( ) Mesrop Mashtotsبا ابداع الفبای ارمنی صاحب خط و کتابت شود

( Walker, 1990:

 .) 25; Garsoian, 1997: 92-93موسی خورنی ( ) Moses Khorenatsi, 1978: Book: III,52میگوید
پیش از اینکه خط و الفبای ارمنی توسط مسروپ ماشتوتس ابداع شود بهرامشاپور که پیش از این
به فرمان شاهنشاه جهت نظم وآرامش به میان رودان رفته بود ،درباره حروف ارمنی با دانشمندان
آشوری و یونانی مباحثه کرده بود و حتی افرادی را برای این امر روانه میانرودان کرد که بنا به دلیل
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نقص در ضبط و کتابت تمام صداهای ارمنی ،این اقدام ناتمام ماند .ابداع الفبا و خط ارمنی گویی
زاده شرایطی بود که قرارداد تقسیم ارمنستان در سال  387میالدی ایجاد کرده بود .در نتیجه این
قرارداد ،وحدت ملی و فرهنگی ارمنستان ،مورد تهاجم شدید فرهنگ ایرانی و رومی قرار گرفت .زیرا
این تقسیم موجبات انشعاب مردم ارمنستان را فراهم کرد .بنابراین عدم وجود عاملی که بتواند وحدت
فرهنگی ارمنستان تجزیه شده و تداوم حیات هویت ملی ارمنی را تضمین کند ،به شدت احساس
میشد (احمدی و حسین طالیی . ) 10 :1392 ،در چنین شرایطی هیراپت کل ارمنستان ،ساهاک
پارتو ( ) Sahak Parthawو بهرام شاپور ،پادشاه ارمنستان ،که حساسیت موضوع را دریافت کرده بودند
به حمایت همه جانبه از مسروپ پرداختند و این امر نشان از تالش مشترک رهبران سیاسی و دینی
برای مقابله با خطر نابودی هویت ملی ارمنیان دارد ( .) Panossian, 2006: 45البته این خیزش
منحصر به فرد در ادبیات ارمنی ،اگر بهرام چهارم و باالتر از همه یزدگرد یکم سیاست تساهل مذهبی
را در مورد آزادی تماس بین روحانیون ارمنستان با قسطنطنیه را دنبال نمیکردند ،هرگز صورت
نمی پذیرفت ( .) Chamount, 1986: 428به نظر می رسد ابداع خط جدید ارمنی ،که پس از تقسیم
ارمنستان به دو پاره شرقی و غربی ،انجام یافت؛ بعدها بهمنزله حلقه رابط مهمی بین دو پاره سرزمین
ارمنستان شد .زیرا تقسیم ارمنستان موجبات تضعیف نیروهای تاثیرگذار داخلی (شاه ،ناخارارها و
کلیسا) را ف راهم آورد و حال با ایجاد خط مشترک و ملی ملت ارمنی توانست با خلق آثار ادبی و
کتابت آثار دینی در قرون بعد ،از دستآوردها و مشخصههای فرهنگی و ملی خود دفاع نماید .البته
همین اقدامات ارمنی ها ،بعدها یزدگرد را به این نتیجه رساند ،که با وجود خاندان اشکانی ارمنستان
که همواره با اتخاذ تصمیماتی از قبیل رسمیت دین مسیح و ابداع الفبای ارمنی در صددند که
ارمنستان را از حزم و جزم فرهنگی و وابستگی به ایران برهانند ،ایران نخواهد توانست به مقصود
اصلی خود که حفظ ارمنستان بود ،نایل آید .از طرف دیگر با رواج روزافزون مسیحیت در ارمنستان
و حمایت همه جانبه از آن و همسانی این کیش با آیین امپراتوری روم که نقطه مقابل شاهنشاهی
ساسانی بود ،همواره خطر الحاق ارمنستان به امپراتوری روم برای ساسانیان تداعی میشد ،به گونهای
که حتی استقالل کلیسای ارمنی از امپراتوری روم که شاید در جهت آسوده خاطر نمودن ساسانیان
صورت پذیرفت ،نمیتوانست نگرانی آنها را برطرف کند .
نتیجه گیری
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مواضع ایران و روم در قبال اشکانیان ارمنستان در قرن چهارم میالدی در تداوم و انقطاع حیات
سیاسی این خاندان موثر بود .تالش امپراتوری روم برای اتحاد با خاندان اشکانی ارمنستان و حمایت
همه جانبه از آنها در امور سیاسی و مذهبی تا حدودی در تداوم سلطنت این خاندان در ارمنستان
موثر افتاد و مانع عمدهای در مقابل پیشروی ساسانیان به داخل سرزمینهای قفقاز ایجاد کرد و
سوریه را از دستبرد ساسانیان محافطت نمود.
در مقابل سیاست همدلی و همراهی روم ،در امور سیاسی و مذهبی ،در ارمنستان ،ساسانیان نیز
بخصوص در دوره شاپور دوم ،ساکت ننشستند .وابستگی و سرسپردگی پادشاهان اشکانی به امپراتوری
روم در نیمه نخست قرن چهارم ،موجب شد تا شاپور دوم برای متمایل کردن ارمنستان به جانب
ایران ،از تمامی خاندانهای ناخاراری گروگانهایی بگیرد و افراد وفادار به خود را در پستهای مهم
در ارمنستان منصوب کند ،تا با خیال آسوده به جنگ با امپراتوری روم بپردازد .در حقیقت شاپور با
اسیر کردن پادشاهان اشکانی و انتصاب دوباره آنها بر تخت ارمنستان ،خواهان آن بود تا بدین وسیله
و با کمک ناخارارها ،ارمنستان را از اتحاد با امپراتوری روم باز دارد و با سپردن دوباره حکومت به
خاندان اشکانی ،ارمنستان را در مسیر اتحاد با شاهنشاهی ساسانی قرار دهد.
سیاست فعال ایران و روم در امور ارمنستان در این دوره باعث شد که شاهان اشکانی ارمنستان
خواه و ناخواه ،به دلیل جانب داری از یکی از دو قدرت در حال مخاصمه ،به ناچار وارد جنگ شوند و
درگیری بین ایران و روم ،نه تنها در درون خاندان شاهی دو دستگی ایجاد کرد بلکه حتی ناخارارها
نیز به دو دسته طرفدار ایران و روم تقسیم نمود .موفقیت شاپور در جنگ با روم موجب شد ،گروههای
ناخاراری پادشاه ارمنستان را رها کنند و به شاپور بپیوندند .شاهنشاه ساسانی حتی با استفاده از
برخی سران ناخاراری متمایل به ایران در صدد ایجاد دوباره کیش مزدیسنایی در ارمنستان برآمد.
اما مقاومت ارمنیها و کمک امپراتوری روم به مخالفان ،سبب شد که شا پور نتواند به هدف اصلی
خود برسد.
سرانجام ،کشمکش ایران و روم که به طور عمده بر سر سلطه و نفوذ در ارمنستان بود ،هر دو
قدرت را به توافقی کشاند که به عقد قرارداد تقسیم ارمنستان منجر شد .این تقسیم نتیجه سیاست
ایران و روم در قبال ارمنستان و معلول درگیریهای داخلی و مداوم پادشاه و اشراف ارمنی بود که
نقش قدرتخارجی در آن انکارناپذیر است .در نتیجه این قرارداد ،اگرچه تا حدودی درگیریهای
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میان ایران و روم ،به روابطی مسالمتآمیز تبدیل شد .اما با وجود خاندان اشکانی ارمنستان که همواره
با اتخاذ تصمیماتی از قب یل رسمیت دین مسیح و ابداع الفبای ارمنی در صدد بودند که ارمنستان را
از حزم و جزم فرهنگی و وابستگی به ایران برهانند ،ایران نیز نیز پس از درخواست ناخارارها مبنی
بر حکومت مستقیم ساسانی ،شاهنشاه ساسانی از خواسته آنها استقبال کرد و به حدود چهار سده
حکومت اشکانیا ن بر ارمنستان پایان داد.
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