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Abstract
With bounding the borders of Iran and Rome at the time of Parthian Mithradates II (124-87
BC), a frequent confrontation started between the two superpowers in order to achieve
important bordering areas, especially Armenia. This confrontation led to sign a peace treaty
called Rhandeia in 63 AD. According to treaty a branch of the Parthian Royal family
(Arshakuni dynasty) took the power in Armenia on the condition of verification and
commitment the Roman Empire. The success of the Parthian in investing the kingdom of
Armenia to prince of their family, and starting Arshakuni dynasty of Armenia, led to irritate
Rome later, because this treaty apparently had put an end to the issue of Armenia in favor of
Rome, but indeed it was in favor of Iran so that The Romans were seeking an opportunity to
reclaim the lost benefits in Rhandeia Treaty, and the chance was taken in the era of Traian, the
power full Roman emperor. The result of this study reveals that the invasion of Traian in the
early second century AD, was formed after the failure of Rome from Rhandeia Treaty. Although
at first his campaign was successful and could capture Armenia and Mesopotamia, but
following that, Parthian defeated Romans by their own way of war and escaped. Hence once
again Parthian could gain their impact on this important area, although the tension between the
two superpowers and Romans lasted to the end of this dynasty on capturing Armenia.
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چکیده
با هممرزشدن ایران و روم در زمان مهرداد دوم اشکانی (421تا78پ.م) ،رویاروییهای پیو ﺳﺘﮥ دو قودر

بوگرب بورای

دﺳﺘیابی به مناطق مهم مرزی ،به ویژه ارمنسﺘان ،آغاز شد .در ﺳال 36میالدی ،این رویواروییهوا بوه انادواد پی وان و
راندیا منجر شد .طبق این پی ان شاخهای از خاندان شاهنشاهی اشکانی ،یانی ﺳ س ﮥ آرشاک نی ،به این شور قودر
در ارمنسﺘان به دﺳت گرفﺘند که به تختنشسﺘن آنها با تﺄیید و تنفیذ امپرات ری روم

ر

را

گیرد .م فدیوت اشوکانیان در

بهتختنشاندن شاهگادهای از خاندان خو د بور تخوت ارمنسوﺘان و بوهوجو دآوردن ﺳ س ﮥ آرشواک نی ارمنسوﺘان ،باودها
زمینه های ناخرﺳندی روم را فراهم آورد؛ زیرا این پی ان مسﺌ ﮥ ارمنسﺘان را در ظاهر بهنفع روم ،اما درواقع بوهنفوع ایوران
خات ه داده ب د؛ چنانکه رومیها بهدنبال فر ﺘی ب دند که منافع ازدﺳت رفﺘوه در پی وان رانودیا را بواز پون گیرنود .ایون
فر ت در زمان ترایان ،امپرات ر قدرت ند روم ،مهیا شد .نﺘیجﮥ این پژوهش ناظر بر این اﺳت که تهاجم ترایوان در اوایو
قرن دوم میالدی ،بهدنبال بهرهمندنب دن روم از پی ان راندیا

ر

گرفت؛ لشکرکشی او نخست ،م فدیتآمیگ بو د و او

ارمنسﺘان و بینالنهرین را به تصرف خ د درآورد؛ اما بهدنبالآن ،اشکانیان بات جه بهشی ﮤ جنگوگریگ خ د ،م فوق شودند
رومیها را با شکست بدرقه کنند .بنابراین اشکانیان بار دیگر بر این منﻂدﮥ مهم تس ﻂ یافﺘند؛ ولی تنش میوان دو قودر
بگرب تا اواخر ع ر ﺳ س ﮥ اشکانی بر ﺳر دﺳﺘیابی بر ارمنسﺘان ادامه پیدا کرد.
واژههای کلیدی :شاهنشاهی اشکانی ،امپرات ری روم ،ارمنسﺘان،
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امووا گارﺳوو یان ) (Garsoianدربووارﮤ آغوواز ﺳ س ﮥ

مقدمه
ﺳرزمین ارمنسﺘان بوه ع وت م قایوت جارافیوایی و

آرشاک نی آورده اﺳت که ﺳ س ﮥ آرشاک نی ارمنسﺘان را

راهبووردی و داشووﺘن دشووتهووای صا وو خیگ و منووابع

ون ن ) (Vononesدر ﺳال 42میالدی پایهگوذاری کورد.

زیرزمینی و نیگ واقعشدن در مسیر راه تجارتی ابریشوم،

ون ن از فرزندان فرهادچهارم ب د که در زمان پادشواهی

هووم بوورای شاهنشوواهی اشووکانی و هووم امپراتو ری روم

پدرش به روم فرﺳوﺘاده شود؛ پون از مورب جانشوینان

مویشود کوه

فرهادچهارم ،یانی فرهادپنجم (2پ.م توا1م) و اُرُدﺳو م

اه یت بسگایی داشت .این اه یت باعو

ایران و روم ه اره به این منطده ط ع کنند.

(1تا8م ،)Orodes III .به درخ اﺳت دربار ایوران ونو ن

اشووکانیان پوون از اﺳووﺘدرار نلووم داخ ووی و ت کوویم

در جایگاه شاه ،اشو هفدهم ،به ایران آمد؛ اموا اردوان،

صک مت خ د ،در زمان مهرداددوم (421تا78پ.م) ایون

اشو هجدهم ،ونو ن را کوه دارای ت وایال

ی نوانی و

ﺳرزمین مهم را به ق رو خ د ضو ی ه کردنود (بیو ار،

رومووی شووده ب و د ،از صک مووت برداشووت .پوونازایوون

412 :4676؛ ژاﺳ ن98 :4672 ،؛ مشک ر.)482 :4638 ،

رخدادها ،ون ن خ د را به ارمنسوﺘان رﺳواند و در ﺳوال

این اقدام ،آغاز درگیریهای مداومی میوان ایوران و روم

42میالدی ،خ د را در صکم پادشواه بور ایون ﺳورزمین

بر ﺳر دﺳﺘیابی به ارمنسﺘان ب د؛ چنانکوه ایون ﺳورزمین

ت

یوو کوورد )(Garsoian, 1997a: 64؛ امووا پوون از

پنازآن میان ایران و روم دﺳتبهدﺳت میشد .در ایون

موودتی ،ونوو ن از پادشوواهی ارمنسووﺘان برداشووﺘه شوود

عصر باﺳﺘان میک شیدند توا صواکم

(ورﺳﺘاندیو )297 :4673 ،و تا ﺳوال 56مویالدی ،ایون

زمان ،هر دو قدر

دﺳتنشاندﮤ خو د را در ارمنسوﺘان بوه تخوت ﺳو طنت

ﺳرزمین در اخﺘیار دﺳتنشاندﮤ رومیها ،یانی آرتاشس

بنشووانند .ایوون روال ادامووه یافووت تااینکووه بووالشیکووم

بوورادر پادشوواه ایبریووا ،بوو د (Garsoian, 1997a: 64؛

(54تا87م) پن از بهﺳ طنت رﺳیدن ،پادشاهی ﺳورزمین

پاﺳدرماجیان90 :4639 ،و.)94

ارمنسﺘان را بوه بورادر ک چوو خو د ،تیورداد ،بخشوید
(ورﺳﺘاندیو667 :4673 ،؛ بی ار487 ،4676 ،و.)489

بوههرصوال بایود گو اهی داد کوه ازج وه نخسووﺘین
اقداما

بالشیکم پون از بوه تخوتنشسوﺘن ،انﺘخوا

تیرداد در ﺳوال 56م ،صک موت ایون ﺳورزمین را در

تیرداد به پادشاهی ارمنسﺘان ب د .این مسوﺌ ه نشوان موی

دﺳووت گرفووت .م رخووان ایوون صوو زه ،شوورو ﺳ س ﮥ

دهد بالش از ه ان ابﺘدا به اه یوت اﺳوﺘراتژیو منﻂدﮥ

آرشاک نی ارمنسﺘان را ه ین ﺳال میدانند .این ﺳ سو ه

قفداز ،بهویژه ارمنسﺘان ،واقف بو د و در ودد بو د کوه

که شاخهای از صک مت اشکانیان ایوران بوه شو ار موی

امپراتو ری روم را در ایون منطدوه بگیورد.

ج ی نفو

صک مت اشوکانیان ایوران ،توا نی ﮥ

بره یناﺳاس ،بات جه به اه یت این م ض  ،پوژوهش

قرن پنجم میالدی و زیر ﺳ ﻂﮥ صک موت ﺳاﺳوانی ،بوه

صاضر برآن اﺳوت بوا اﺳوﺘفاده از شوی ﮤ پوژوهشهوای

ع ر خ د ادامه دادند .ﺳرانجام کشو کشهوای داخ وی

توواریخی و براﺳوواس شوو اهد م جوو د و نلریووههووای

میان ناخارارها و پادشاه و مﺘ ﺳ شدن به پادشاه ایوران،

پژوهشگران ،واکنش امپرات ری روم را در قبال بهتخوت

یانووی بهوورامپوونجم ﺳاﺳووانی ،بووه از میووان رفووﺘن ﺳ س ﮥ

نشسووﺘن تیوورداد در ارمنسووﺘان و رویکارآموودن ﺳ س ﮥ

آرشاک نی ارمنسوﺘان در ﺳوال 127مویالدی منجور شود

آرشاک نی واکاوی کند.

آمدند پن از ﺳد

).(Henzel, 2008: 77; Parpecis, 1991: part One,13
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پیامدهای

به ط ر ع ده در هنگام نگا بین شرق و غر

مسﺌلﮥ ارمنستان و صلح راندیا

اطالعا

زمانی که بالش یکم تیرداد را به پادشواهی ارمنسوﺘان

درخ ر ت جهی از وضایت مشرقزمین ارائه میکردنود.

برگگید ،چالشی در روابﻂ ایران و روم بوه وجو د آمود

اطالعووا

م جوو د از رخوودادها و صوو ادو ایووران و

) (Bournoution, 1995: 54و امپراتو ری روم بوه ایون

ارمنسﺘان در این دوره چنان جسﺘه وگریخﺘوه و پراکنوده

تاییروت

ل بهﺳرعت واکنش نشان داد؛ به این

ر

که مشاوران نرون (51Neroتا37م) ،امپرات ر روم ،م فق
شدند ﺳپاهی به فرماندهی ک رب ل ) (Corbuloبهﺳ ی

اﺳت که از تاریکی تاریخ این دوره چنودان ن ویکاهود.
تیرداد در بازگشت از روم ،برای تالفی خسار
آرتاشا

ویرانی

(آرتاکساتا ،)Artaxata/مب غ هنگفﺘی از نورون

روم

دریافت کرد و برای بازﺳازی پایﺘخوت ،وناﺘگرانی از

درآورند .در این زمان ،تیرداد نیگ به ص ﮥ مﺘدابو روی

روم ه راه خ د آورد .تیرداد در ه ان روزهای نخسوت

آورد و در یکسووری درگیووریهووا ،ﺳوورانجام در ﺳووال

بووه مسووائ مه ووی ماننوود تد یووت صک مووت مرکووگی،

32موویالدی م فووق شوود نیروهووای رومووی را در رانوودیا

بازﺳازی ق اههای تضایفشده و خسار دیوده ،بهبو د

) (Rhandeiaشکست دهود .پونازآن ،امپراتو ری روم

وضع دفاعی کش ر و تنلویم ا و ل ﺳیاﺳوت خوارجی

مسووال تآمیووگ مسﺌ ﮥ

ارمنسﺘان ت جه کورد .وی در جایگواه یکوی از اخوالف

ارمنسﺘان را ص کند؛ بنابراین درخ اﺳت مصوال ه کورد

خاندان شاهنشاهی اشکانی که ﺳابدﮥ ﺳه ﺳده صک موت

و در ﺳال 36میالدی ،و ی بوه نوام رانودیا میوان دو

موداوم را در کارنووامﮥ خو د داشوﺘند ،بووهطو ر مسو م از

طرف بسﺘه شد .طبوق ایون و  ،تیورداد توا وتخوت

فرهنگ صک مﺘی ایرانیان مﺘﺄثور بو د و ایون مسوﺌ ه بور

ارمنسﺘان را به ایون شور بوازپن گرفوت کوه آن را از

ع کرد وی بیتﺄثیر نب د؛ چنانکه باید تﺄکید کرد که در

دﺳﺘان امپرات ر روم دریافت کند و بوهدنبوال آن ،پادشواه

زموان ه وین پادشواه ،فرهنوگ و شوی ههوای صکو مﺘی

ارمنسﺘان در ﺳال 33میالدی طی مسافرتی به روم ،توا

اشکانی در ارمنسﺘان چنان ریشه گرفت که مردم نهتنهوا

ارمنسﺘان بفرﺳﺘند و آنجا را بار دیگر زیور نلوار

تص و یم گرفووت کووه بووه و ر

را از امپرات ر روم دریافوت کورد (ورﺳوﺘاندیو:4673 ،

او را دوﺳت داشﺘند ب که بهزودی او را به

667و655؛ کوووال 15 :4670 ،؛ ولسوووکی479 :4676 ،؛

از قهرمانان خ د درآوردنود و او را بوه شخصویتهوایی

Toumanoff, 1963: 76-77؛ Dio Cassius, LXIII.

ه چو ن آرتاشسویک یا آرتاکسویاس یکوم (Artaxias I

1-8؛ بی ار471 :4676 ،و.)475

490تا459پ.م) نگدیوو کردنود و ﺳوپن بوا او ت فیوق

اناداد پی ان

راندیا و صو مسﺌ ﮥ ارمنسوﺘان در

ﺳال 36میالدی ،بهنفوع دو قودر

ر

یکوی

کردند (ﺳارگسیان95 :4630 ،و..)93

ایوران و روم بو د و

آخرین اشارههوای منوابع بوه تیورداد ،از گرفﺘواری و

درگیری بین شاهنشاهی اشکانی و امپرات ری روم را که

اﺳار

وی به دﺳت آالنها صاکی اﺳت .آالنها کوه بوا

از مد ها پیش بر ﺳر ارمنسﺘان درگرفﺘه ب د ،بوه مود

ایبریها ﺳاختوپاخت کورده ب دنود ،از دروازﮤ داریوال

پنجاه ﺳال به تا یق انداخت.
مشرقزمین مفید ب د و باعو

راندیا برای ﺳواکنان
آﺳوایش بو د؛ اموا بورای

که در تس ﻂ گرجیها ب د ،گذشﺘند و به جنو
ﺳرازیر شدند و در آنجا قﺘ و غار

قفدواز

و چپاول کردنود.

تاریخنگاری دولتهای مشرقزمین چندان مساعد نبو د

در نﺘیجﮥ ص ﮥ آالنهووا ،پوواکر پادشوواه دﺳووتنشوواندﮤ

منابع غربی ب د کوه پویشازایون

اشووکانیان در آ ربای ووان مداومووت نکوورد و از آنجووا بووه

و ع ت آن هم ﺳک

 /433پژوهشهای تاریخی ،ﺳال پنجاه و ﺳ م ،دوره جدید ،ﺳال نهم ،ش اره چهارم (پیاپی  ،)63زمسﺘان 4693

مناطق مرتفع ک هسﺘانی فرار کرد .پونازآن ،آالنهوا در
ج گههوا بوه غوار کوردن مشوا ل شودند و ﺳوپن از
آ ربایجان به ارمنسﺘان ص ه کردند و تیرداد را شکست
دادند و اﺳویر کردنود (FlaviusJosephus, Book VII:
).7.4

بَالشیکم ،شاهنشاه اشکانی ،از امپرات ر وقوت روم،

ﺳپن بینالنهرین چارهای ن اند.
تهاجم ترایان به ارمنستان اشکانی
گذشﺘه از هج م آالنها به ارمنسﺘان و ایاال

ش الی

ایران که گاه به ت ریو روم آن هم به ع تهایی که بوه
بهره نبردن رومیان از پی ان راندیا مرب

ب د ،تا نیم قرن

وﺳووپازیان (39Vespasianتووا89م) ،درخ اﺳووت ک ووو

پن از این پی ان میان دو قودر

کرد؛ اما وﺳپازیان درخ اﺳوت او را بویپاﺳوخ گذاشوت

برای ﺳ طه بر ارمنسﺘان زدوخو ردی و ر

) .(Dio Cassius, LXV: 15آالنهووا پوون از غووار

بههرصال بهع ت ک ی م اد اطالعاتی که بهطو ر ع وده

آ ربایجان و ارمنسﺘان و گرفﺘن اﺳورای بسویار و غنوایم

م رخان رومی به نگارش درآوردهاند ،آشفﺘگی هایی بور

فوراوان ،بوه خورو از ایوران راضوی شودند (Flavius

تاریخ این دوران ﺳایه افکنده اﺳت؛ اما از اندک شو اهد

).Josephus, Book VII: 7.4

م ج د اینگ نه اﺳﺘنبا میش د که در ایون نویم قورن،

برتور شورق و غور
نگرفوت.

از ص ﮥ آالنهووا بووه پادشوواهیهووای دﺳووتنشوواندﮤ

ارمنسووﺘان از وجوو د فرمانروایووان زیوورک و باه شووی

شاهنشاهی اشکانی ،یانی آ ربایجوان و ارمنسوﺘان ،ایون

ه چ ن تیردادیکم و ﺳناتروک ) (Sanatrucesبهره برد.

این ص ادو به ت ریوو

ﺳیاﺳوی و فرهنگوی خو د،

گ نه اﺳﺘنبا میش د که وق
روم

ر

فرمانروایانی که با اقوداما

گرفﺘه ب د؛ زیرا دروازههوای ورود آالنهوا

تاصدودی بارقﮥ امیود را در دل موردم ارمنسوﺘان روشون

در صفاظووت پارﺳ و انیکم (4 Pharasmanes Iتووا57م)،

کردند و بهانﮥ دخالت نلامی را از قدر هوای برتور آن

پادشاه دﺳتنشاندﮤ روم در گرجسﺘان ،ب د .روم با ایون

روزگار گرفﺘند .عالوهبرآن ،ازﺳ یی باید گفت که زمان

کار در ودد بو د کوه تالفوی پی وان رانودیا را درآورد.

ﺳ و طنت ط و النی و و آمیووگ تیووردادیکم اشووکانی و

پی انی که بهﺳو د ایوران ت وام شود و نارضوایﺘی روم و

جانشین وی در ارمنسﺘان نشان دهندﮤ چرخش مذهبی و

گرجسﺘان را در پیداشت .،به ه وین ع وت روم کوه بوا

فرهنگی ارمنسﺘان بهﺳ ی شرق ،یانی اشکانیان ،بو د و

ه دﺳﺘی پارﺳ ان بوه تهواجم آالنهوا بوه آ ربایجوان و

ازدیگرﺳ  ،باید گفت که در خ د ایران نیگ که توا ﺳوال

ارمنسﺘان رضایت داده ب د ،به درخ اﺳت بوالش بورای

70میالدی برادر تیرداد ،یانی بالشیکم ،پادشواهی موی

ک ووو بووه دفووع تهوواجم ایوون اق و ام اعﺘنووایی نکوورد و

کرد ،ا

ل شرقی در بسیاری از ص زههای صکو مﺘی و

درخ اﺳت شاهنشاه ایران بوا بویتو جهی امپراتو ر روم

زندگی ع می ن ایانتر شده ب د.

4

م اجووه شوود .ایوون ع کوورد روم بووا تهوواجم ترایووان

چنانکه در این دوران ،بر روی ﺳکهها بهجای خوﻂ

(97 Traianusتا448م) ،امپرات ر روم ،بویارتبوا نبو د؛

ی نانی بار دیگر خﻂ آرامی به کار برده شود و در میوان

زیرا تا پیش از ص ﮥ ترایان ،امپرات ری روم بوه و ر

ندشمایﮥ ﺳکهها آتشدان صو شد و چنین ﺳکههایی به

غیرمسﺘدیم با درپیشگرفﺘن چنوین رفﺘارهوایی بوهدنبوال

وف ر در ارمنسﺘان روا پیدا کورد ( Burney & Lang,

اشوکانیان در ارمنسوﺘان بو د .پون از بوی

بیشﺘر بنگرید بهWolski, :

کاهش نفو

تﺄثیرب دن این ﺳیاﺳت و با نف

بیشازپیش اشکانیان در

ارمنسﺘان ،جگ دخالوت مسوﺘدیم نلوامی در ارمنسوﺘان و

1971: 202؛ برای اطالعا

;1966: 66-89; Wolski: 1988: 30, 161-166
 .)Shayegan, 2011: 330-333ه وووین رویکووورد
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ارمنسﺘان تکیه زده ب دند .چنین اقداماتی باع

شد که

امپراتوو ری روم را واداشووت کووه در صوودود ﺳووال

امپرات ر ترایان برای ت جیه ص ال

441میالدی و به رهبوری ترایوان ،در ظواهر بوه بهوانﮥ

زمین ،ارمنسﺘان را دﺳت آویگ قرار دهد .درواقع بات جه

تایین نشدن فرمانروای ارمنسوﺘان ازجانور روم ( Dio

به اوضا پریشانی که شاهنشاهی اشکانی پن از مرب

 Cassius, LXVII: 17.1؛ Arrian Parthica frs. 37

بالش یکم با آن م اجه شده ب د ،ترایان در دد ب د که

 ،)and 40اما درواقع به ع ت گسﺘرش مطوامع ارضوی،

ارمنسﺘان را به روم ال اق کند و از م قایت اﺳﺘرتژیو

در دد ص ه به مشورق زموین و ﺳو طه بور ارمنسوﺘان

خ د در شرق بهوره

برآید ).(Longden, 1931: 25-29

2

این ﺳرزمین برای تسهی فﺘ صا

خو د بوه مشورق

ببرد.

خسرو ،شاهنشاه وقت اشکانی (440تا429م) ،پون

بات جه به مطالبی کوه عنو ان شود ،تردیودی بواقی

امپرات ر روم ،ﺳفیری نوگد ترایوان

ن ی ماند که ترایان خ اﺳﺘار جنگ ب د .ایون در صوالی

از آگاهی از خیاال

فرﺳﺘاد که بهتازگی از جنگ داکیه ) (Dacia3خال وی

اﺳت که اشکانیان به ع ت نداشوﺘن انسوجام در داخو

یافﺘه ب د و در آتن اقامت داشت .خسرو به دنبوال ایون

شاهنشاهی خو د ،بیشوﺘر بوه دنبوال پرهیوگ از جنوگ و

ب د که شاید این گ نه ﺳفر جنگی ترایوان بوه شورق را

خ اهان مصال ه با امپرات ری روم ب دند .ترایان بورای

خ د

رﺳیدن به اهداف خ د ،پارتامازیر را بهگ نهای فریور

اشاره کرده اﺳت؛ چنانکوه درایون بواره

داد که تص ر کند اگر به ط ر مسﺘدیم با ترایان مااهوده

آورده اﺳت که خسرو ،پادشاه اشکانی ،پیشنهاد کرد که

ای ببندد ،چنان که پیش از او تیرداد چنین کاری کورده

صاضر اﺳت پادشاه فا وی ارمنسوﺘان ،یانوی اکوگدارس

ب د ،و داوط بانه و با پای خ د نوگد وی بورود و توا

) (Axidaresپسر پاک ردوم را که برادرزادﮤ وی ب د ،از

شاهی را مداب او روی زمین قرار دهد ،امپراتو ر روم

ﺳ طنت خ وع کنود و بورادرزادﮤ دیگورش پارتاموازیر

بالفا ه تا را به وی پن خ اهد داد و از تصادما

) ،(Parthamasirisپسر تیورداد ،ماننود دوران نورون و

و درگیووری هووای باوودی ج وو گیری خ اهوود شوود.

بالش یکم تا را از دﺳﺘان امپرات ر روم دریافت کنود.

باوج داین ،شاه ارمنسﺘان مردد ب د و بیشﺘر به ات اد و

مسال تآمیوگ

انسجام درونی شاهنشاهی اشکانی چشم داشت که این

مسﺌ ﮥ ارمنسﺘان را ص کنود؛ اموا ازآنجواییکوه هودف

امر میسر نشد .دراینمیان ،صﺘی شاهنشینهوای دﺳوت

ترایان ص مسﺌ ﮥ ارمنسوﺘان نبو د و مدا ود دیگوری،

نشاندﮤ اشکانی در مرزهای شاهنشاهی با تاییر م ضوع

مانند فﺘ مشرق زمین ،در ﺳر داشت که منشاء آن جواه

خوو د بووه اطاعووت از امپراتوو ری روم توون دادنوود

مانع ش د .دی کاﺳی س ) (Dio cassiusدر کﺘا
به این ﺳفار

خسرو در دد ب د تا این گ نه به

ط بی های وی ،ازج ه شوهر

ر

و کش رگشوایی ،بو د

(Debevoise, 1938:219-221; Longden, 1936: .

) ، (Dio Cassius, LXVIII: 17با این خ اﺳﺘه مخالفت

) . 241-242از میان آنها باید به شواه ادﺳوا )(Edessa

1

کرد.

اشاره کرد که اولین کسی ب د که تابایوت رومویهوا را

البﺘه دراین باره باید بیان کرد که پون از تیورداد دو

پذیرفت و برای دیدن ترایان به انطاکیه رفت .اﺳﺘدبالی

تون از پادشواهان اشوکانی در ارمنسوﺘان ،بوه نوامهوای

که امپرات ری روم از شاه ادﺳا کرد ،تردید پارتامازیر را

ﺳووناتروک ) (Sanatrucesو اکووگدارس )،(Axidares

برطرف کرد و وی را به ﺳو ت مصوال ه بوا امپراتو ر

و تﺄییوود روموویهووا بوور تخووت شوواهی

در صوال پیشوروی در

بوودون تفو ی

کشاند که در این زمان با قدر
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انﺘدام پارتامازیر و بازپن گیری ارمنسﺘان کوه م ضو

ارمنسﺘان ب د ).(Dio Cassius, LXVIII: 18-19
شاه اشکانی ارمنسﺘان کوه بوه ﺳوخنان فرﺳوﺘادگان

ا ی جنگ های میان اشکانیان و رومیها بو د ،انجوام

ترایان اعﺘ اد کرده ب د ،به بسﺘن قرارداد با روم امیدوار

نداد .دی کاﺳی س آورده اﺳت که این کوار او بوهطو ر

ب د؛ بنابراین تنها با اندکی از م افلان شخصی خو د،

صﺘم بوه ع وت اوضوا مﺘگلوگل داخ وی شاهنشواهی و

5

مدعیان صک مت ب د که عر وه را بور خسورو ،بورای

رهسپار شد؛ اما بورخالف انﺘلوار ،در هنگوام باریوابی،

نشان دادن واکنشی منطدی در برابر زیوادهخو اهی روم

امپرات ر به وعدﮤ خ د وفا نکرد و تا پارتامازیر را که

تنگ کرده ب د ).(Dio Cassius, LVIII: 26

برای مذاکره بوه بارگواه ترایوان در الِیجِیوا )(Elegeia

به امید دریافت دوبارﮤ آن پیش پای وی گذاشوﺘه بو د،

تسخیر ارمنسﺘان ت ﺳﻂ رومی ها پایان یافﺘه ب د؛ اما

پن نداد و با اشارهای ،ه ه ﮥ ﺳپاهیان را خ اﺳﺘار شود

هن ز کارهای بسیاری مانده بو د کوه ترایوان بایود بوه

تا یو دا برای پیوروزی بودون خو نریگی وی هو را

انجام می رﺳاند .وی برخی از امیران م ی را مجازا

بکشند .به دنبال این رخدادها ،گفﺘگ هایی بین طورفین

کرد و برخی دیگر را با مالمت و ت بیخ کیفر کرد .هم

گرفت که برای شاه نگ ن بخت ارمنسﺘان فایده

زمان با این رویدادها ،اخبار دروغینی نیگ منﺘشر میشد

بوه

که اغ ر به امر خ د قیصر انﺘشار مییافت تا ﺳوپاهیان

شاه فریرخو ردﮤ ارمنسوﺘان پرخواش کورد و بوه وی

خ د را مونلم و آمواده صرکوت و نبورد کنود .ترایوان،

کرد که ازاین پون ،ارمنسوﺘان دیگور پادشواهیِ

امپرات ر روم ،به تصرف ارمنسﺘان و تبدی آن به ایالﺘی

مسﺘد ی نخ اهد ب د و باید صکام رومی آنجوا را اداره

رومی اکﺘفا نکرد ،ب که در پی این ب د که از این منطده

کنند و اکن ن که ارمنسوﺘان بوه پادشواه نیواز نودارد ،او

در صکم ﺳک یی برای ب نودپروازیهوای خو د ،یانوی

اجازه دارد بدون م افلانش که به ط ر ع ده از ارامنوه

تصرف شاهنشاهی اشوکانی ،اﺳوﺘفاده کنود و شورق و

ر

ای دربرنداشت؛ تاجایی که ترایان با غرور و نخ
خطا

ب دند ،بازگردد؛ چ ن ازاینپن ارامنوه جوگو رعایوای
روم ب دند ).(Ibid. 19, 20

را زیر ل ای امپرات ری روم درآورد.

غر

ازآن پن ،کش ر ارمنسوﺘان والیﺘوی از والیوا

روم

باوج داین ،ترایان از تورس اینکوه مبوادا شواهگادﮤ

ش رده شد و صﺘوی بورای آن صک وران روموی ماوین

اشکانی در آینده برای رومی ها خطرﺳاز ش د ،به خ ع

کردند که نام ﺳه تون از ایون صک رانوان اولیوه ،یانوی

او از ﺳ طنت ارمنسﺘان اکﺘفا نکرد .چنانکه بوه هنگوام

کاتی ی ﺳسوو روس ) ،(Catilius Severusآتی یوو س

بیوورون رفووﺘن شوواهگاده از اردوی رومیووان ،در ظوواهر

ک دیو س ) (Atilius Claudiusو هوواتری س نپو س

گروهی از ﺳ ارانش را برای ه راهی وی فرﺳﺘاد؛ اموا

) (Haterius Neposدر منابع ثبوت شوده اﺳوت .ایون

درواقع دﺳﺘ ر داد پن از دورشدن از لشگرگاه ،وی را

صک رانان در ه ان زمان بوه دﺳوﺘ ر قیصور ،ﺳوکهای

به قﺘ

رﺳواندند (Arian, Parthica, Fr: 38-39; Dio

;Cassius, LXVIII: 20; Gutschmid, 1888: 105
) .Debevoise, 1938: 224رومویهوا پون از کشوﺘن

پادشاه دﺳتنشاندﮤ اشکانی ارمنسﺘان ،آن هم با نیرنگ
و فریر ،ارمنسﺘان را بدون دردﺳر تصاصر کردند .در
این زمان ،خسرو شاهنشاه اشکانی هیچ صرکﺘی مبنیبر

ضر

کردند .در این زمان لدور جدیودی بوه الدوا

ﺳابق ترایان افگوده شد و او را اُپﺘی و س )،(Optimus
یانی عالی و بگرب ،نامیدند و ترایان بابوت ایون لدور
بس یار به خ د فخر و مباها

میورزید (Debevoise,

1938: 224-225; Arrian Parthica frs. 86-87; Dio
).Cassius, LXVIII: 23
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).Bivar, 1983: 88

پیامدهای تهاجم ترایان به ارمنستان
ﺳ ﻂﮥ بیچ نوچرای روم بر ارمنسﺘان ندﻂﮥ آغازی

برخووووی دیگوووور از پژوهشووووگران ،آشووووفﺘگی و

برای ب ندپروازیهای ترایان شد؛ زیرا تسو ﻂ هریوو از

آمادگی نداشﺘن شاهنشاه اشکانی را از ع تهوای ا و ی

بوور منﻂدﮥ اﺳووﺘراتژیو

مداومتنکردن اشوکانیان کور کوردهانود (Debevoise,

را بهنفع طرف پیروز رقم می

رتیکوه واقایوت مسﺌ ﮥ دیگوری را

قوودر هووای شوورق و غوور
ارمنسﺘان ،ماادال

قدر

) .1938: 229در

زد .چنانکه رومیها با ﺳ طه بور ارمنسوﺘان و تبودی آن

نشان میدهد؛ چنانکه ضد ص ههای گسﺘردﮤ اشوکانیان

به ایالﺘی رومی و پن از شکستدادن دولتهای دﺳوت

در بسیاری از ﺳرزمینهوای تسخیرشوده ت ﺳوﻂ روم و

زمان

ناب دی بسیاری از واصدهای رومی مسﺘدر در آن منواطق

خ د درآوردند .در نﺘیجﮥ این فﺘ صوا ،

میرﺳاند که واگذاری بدون نبرد

نشاندﮤ شاهنشاهی اشکانی ،بینالنهرین را در مد
اندکی زیر نف

این فرضیه را به اثبا

بینالنهرین ه چ ن ارمنسﺘان یکی از ایالتهای روم شد

ﺳرزمینهای وﺳیای در قفداز و بینالنهرین بوه رومیوان

و بووه ه ووین ع ووت ،ﺳوونای روم عنوو ان پووارتیک س

جگیی از ندشﮥ خسرو ،شاهنشاه اشکانی ،ب د توا ترایوان

ترایان

بکشواند و ه اننود درگیوری بوا

) ، (Parthicusبهمانی فات پار

را نیگ به الدا

را به ع ق کش ر پار

افوگود ()Dio Cassus, LXVIII: 22-23؛ البﺘوه اعطوای

آنﺘی خووو س هفوووﺘم اورگوووﺘن

این لدر پنازآنکه به تص یر ﺳنای روم رﺳید ،بوه او

) Euergetesدر قوورن دوم پوویش از موویالد ،رومیووان را

داده شد .ترایان پنازآن دﺳﺘ ر داد که الدوابی ه چو ن

تارومار کند .ع ت دیگر در تﺄیید این ادعوا اینکوه ت وام

پارتیان شکستخ رده ) (Parthia captaبور ﺳوکههوای

ع یا

اشکانیان طبق ندشهای انجام گرفت که از پویش

روموی صوو شو د (Lepper, 1948: 123; Brosius,

طرحریگی شده ب د و آنها از ﺳه طرف به ﺳرزمینهوای

).2006: 137

اشاالشده ت ﺳﻂ رومیان ص ه بردند؛ بهاینترتیور کوه

3

(Antiochus VII

در جریان لشکرکشی ترایان به بینالنهرین ،ه چو ن

ص ﮥ ا ی از ماد شرو شود و بوهﺳو ی ارمنسوﺘان و

فﺘ ارمنسوﺘان ،گگارشوی مبﺘنویبور دخالوت خسورو یوا

آدیابن ) (Adiabeneجهت گرفت .ص ﮥ بادی ازطریق

ﺳپاهیانش داده نشده اﺳت .ه چنانکه پیشازاین اشواره

فرا

شک گرفت که هدف آن قطع ارتبا رومیوان بوا

شد ،بهگفﺘﮥ برخی پژوهشگران ،این امر بهع ت کشاکش

ﺳ ریه ب د و بواالخره ص ﮥ آخور از مرکوگ و بوه قصود

میان مدعیان تا وتخت شاهنشاهی اشکانی بو د.

بازپنگرفﺘن ﺳرزمین ﺳ کیه ب د .ترایان بویدرنوگ در

ﺳوکههوای اشوکانی ضور شوده در

مداب این ص هها واکنش نشان داد؛ اما در ایون فا و ه

ﺳکههوا

شودند و غنوایم

قدر

دراین باره به تن

ﺳ کیه اشاره کردهاند و عن ان کردهاند که تن
در این دوره ،از تداوم منازعا
بالشﺳو م بور ﺳور قودر

دودمانی بین خسورو و

رومیان شکستهای مﺘاددی را مﺘ

خ د را از دﺳت دادند (ولسکی..)202 :4676 ،

نشوان دارد .عوالوهبوراین،

رومیووان در منوواطق مﺘصوورفی در وضووایت مناﺳووبی

پاک ردوم (87تا440/407م) نیگ در این دوره هن ز زنوده

نب دند؛ اما بار دیگر نفاق فرﺳواینده میوان اشوکانیان بوه

ب د و ادعای پادشاهی میکرد .ﺳکههای مسوی ﺳو کیه

ک و قیصر رومی آمود .در ایون زموان مهورداد ،بورادر

که تاریخ آنها به ﺳال 441و 445میالدی مربو

اﺳوت،

این امور را تﺄییود مویکننود ;(Debevoise, 1938: 228

خسرو که ازجانر برادر در رﺃس ﺳپاه بگرگی به فورا
میانه اعگام شده ب د ،پن از شکستهای فاصشی که بور
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رومیان وارد کرد ،در صادثوهای درگذشوت و فرزنود او،

ﺳ روس بهب د یافت و هم خطر م ا رهای که ترایوان

ﺳناتروک ،فرماندهی را برعهوده گرفوت .ﺳوناتروک کوه

را تهدید میکورد ،از بوین رفوت؛ چراکوه اصﺘ وال ایون
انﺘدال نیروهای ک کوی و

زمانی پادشاه ارمنسﺘان ب د بر رومیوان تاخوت و ت فوا

می رفت که ﺳپاه ایران خط

چش گیری بر آنها وارد کرد ;(Arian, Parthica: Fr77

پشووﺘیبانی روموویهووا را در بووینالنهوورین مسوودود کنوود

).Dio Cassius, LXVIII: 29-30

).(Boissevain, 1890: 329; Longden, 1931: 17

ترایان برای مداب ه بوا اشوکانیان دو تون از ﺳوردارن

ترایان در بهار ﺳال 448میالدی قصد کرد کوه از راه

خ د را برای فﺘ دوبارﮤ مناطق ازدﺳترفﺘه اعگام کورد.

ش ال و از مسیر دج ه به ﺳ ریه بازگردد .زمانیکه موی

خسرو نیگ برای آنکه پیروزی رومویهوا را در ﺳو اص

خ اﺳت از شهر هﺘرا ) (Hatraعبو ر کنود ،بوا مداوموت

خنثی کند ،ﺳپاه تازهنفسی به رهبری پسور خو د،

ﺳخت اشکانیان م اجه شد؛ تاجاییکه این امر به عدور

فرا

) ،(Parthamaspatesبه ش ال بوینالنهورین

نشینی ت ام نیروهای او از ﺳرزمینهای مفﺘ صوه منجور

گسی کرد؛ بهن

یکه دو ﺳپاه بگرب همزمان بور ضود

شد .پنازآن ترایان قصد کرد که دوباره به بینالنهورین

رومیان وارد ع

ش ند؛ اما میوان دو شواهگادﮤ اشوکانی

پارثاماﺳپا

لشکرکشی کند؛ اما پن از شکسﺘی که در هاترا مﺘ

و

اخﺘالف درگرفت و ترایان از این م قایت اﺳﺘفاده کورد

شده ب د ،به بی اری دچار شد کوه موگا او را بوهک وی

مخفوی پوذیرفت و

دگرگ ن کرد و بهناچار از لشکرکشی منصرف شد و بوه

وی را با وعودﮤ پادشواهی ایوران فریور داد .درنﺘیجوه،

بازگشت به ایﺘالیا تص یم گرفت؛ ولی اج او را مه وت

ترایان م فق شود نیروهوای ایرانوی را شکسوت دهود و

نوداد و در ﺳووال 448موویالدی در کی یکیوه جووان ﺳووپرد.

ﺳناتروک را دﺳﺘگیر کند و به قﺘ رﺳاند .آنگواه ترایوان

اشکانیان نیگ در ایون مود

را از ﺳو طنت

برای اینکه از این پیروزی بادآورده بیشوﺘر بهورهبورداری

خ ع کردند 8و دوباره خسرو شاهنشواهی را بوه دﺳوت

کنووود ،طرفوووداران روم را در تیسوووف ن گووورد آورد و

گرفت ).(Dio Cassus, LXVIII: 31-33

و پارثاماﺳپا

پارثاماﺳپا

را شبانه و به

ر

پارثاماﺳوپا

را شاه اعالم کرد و دﺳوﺘ ر داد بوه می نوت

باوج د م فدیتهای بگرب نلامی ترایوان ،جنوگ او

این کار بگرب ﺳکههایی ضر

کنند کوه بور روی آنهوا

با اشکانیان با شکست قطای وی پایان پذیرفت؛ 7چراکه

عن ان پادشاهی اعطایی به پار

صو شوده بو د (Dio

چندانی از م فدیتهای نلوامی وی نگذشوﺘه بو د

).Cassius, LXVIII: 30; Debevoise, 1938: 237
بااینصال ،مرب ﺳناتروک پایان مخالفوت اشوکانیان

مد

که در ﺳورزمینهوای مفﺘ صوه شو رشهوایی ع یوه وی
ر

گرفت؛ تاجاییکه مناطق ارمنسﺘان و بینالنهرین

در برابر رومیها نب د ب که فرزند شایسﺘﮥ او ،بوالش ،در

از دﺳت رومیها خار شود (Dio Cassius, LXVIII:

ارمنسﺘان ع یه رومیها به جنگ برخاﺳت؛ بهطو ریکوه

) .28-29جانشووووین ترایووووان ،هادریووووان (Hadrian

کاتی ی ﺳس روس ) ،(Catilius Severusﺳردار رومی که

448تا467م) ،نیگ چاره را در این دیود کوه بوه ﺳیاﺳوت

به ﺳِ ت صاکم ارمنسﺘان تایوین شوده بو د ،در وضوای

دورﮤ آگ ﺳووﺘ س (28 Augustusپ.م تووا41م ،).یانووی

ب رانی قرار گرفت و درخ اﺳوت مﺘارکوه جنوگ کورد.

صفظ امپرات ری در درون مرزهای آن و ترمیم رابطه بوا

درنﺘیجه ،ترایان مﺄم رانی نگد بوالش فرﺳوﺘاد و در ازای

شاهنشاهی اشوکانی و بازگشوت بوه مرزهوای پویش از

برقراری

 ،قس ﺘی از ارمنسﺘان را بوه او واگذاشوت.

بهواﺳﻂﮥ ه ین ع

 ،هوم تاصودودی وضوایت وخویم

جنووگ ،بووازگردد Birley,

).1998: 66-76

;(Birley, 1956: 25-33

پیامدهای

دراین باره باید گفوت کوه بوا ج و س هادریوان ،در
ﺳیاﺳت خارجی رومیها با اشکانیان تاییورا

بنیوادینی

راندیا؛ تهاجم ترایان و جانشینان او به ارمنسﺘان 484

داخ ی اشکانیان بیعالقه ب دند ،آثارشان فاقد اطالعواتی
دربارﮤ این دوره اﺳت.

9

به وج د آمد .بیگ ان هادریان به گسوﺘردگی ه راهوی

بالش کوه در زموان ترایوان بخشوی از ارمنسوﺘان را

مردم شرق با اشکانیان هنگام لشکرکشی ترایان و صﺘوی

تصاصر کورده بو د ،مرکوگ ثدو صک موت خو د را در

بیه دگی لشکرکشی وی پی برده ب د؛ بنابراین به نلر او

ش الغربی ایوران قورار داد و از آنجوا مشوا ل نبورد و

یگانه راه مناﺳر ،بازگشت به ﺳیاﺳت صفظ تاادل ب د.

زدوخ و رد بووا قبای و آالنووی شوود کووه در صوودود ﺳووال

بوگرب

463میالدی بوه مرزهوای ایوران ص وهور شوده ب دنود

عصر باﺳﺘان را به میانهروی وادار میکرد؛ یانی اصیوای

;(Gutschmid,1888: 146; Mcdowell,1935: 195
) .Debevoise, 1938: 242در ایوون زمووان ه چوو ن

ام ر اقﺘصادی عام دیگری ب د کوه دو قودر
تجار

پرﺳ د میان شرق و غر

که م کن بو د بورای

هر دو طرف بسیار ﺳ دمند باشد .دراینبین ،خسرو کوه
خ د را در این مبارزه پیروز میدانست ،از ث رههای این
کامیابی برخ ردار شد و رودخوانﮥ فورا
صکم مرز میان دو کش ر انﺘخا

بوار دیگور در

شد و ارمنسﺘان نیگ بوه

ق رو اشکانیان ض ی ه شد (ولسکی.)201 :4676 ،
چنانکه در ﺳال 426میالدی ،امپراتو ر هادریوان بوه
مشوورق آموود و و ی را بووا اشووکانیان منادوود کوورد و
اخﺘالفا

داخ ی میوان دو کشو ر را صو وفصو کورد

) .(Spartianus, 12: 8ماریووا بروﺳووی س

(Maria

) Brosiusدربارﮤ ﺳیاﺳت خارجی هادریان با اشوکانیان
مین یسد که ع ت ا ی تص یم وی این بو د کوه روم
برای ادامﮥ صض ر در شرق فرا

منابع نلامی کوافی در

اخﺘیار نداشت (بروﺳی س.)467 :4677 ،
البﺘه باید ا عان کورد کوه در ت وام مود

پادشواهی

خسوورو ،بووین او و بووالشﺳ و م بوور ﺳوور صک رانووی و
م کتداری کش کش و نگاعی درگرفﺘه ب د .به اصﺘ ال
این نگا نیگ از ع ام ی بو د کوه اشوکانیان را بوه و
ترغیر میکرد .بالشﺳ م (429تا418م) پون از مودتی
بر صریف پیروز شد و عر ه را برای خ د مهیا کرد .به
ه ین ع ت اﺳت که باد از تواریخ 427و429م ﺳوکهای
به نام خسرو ضر

نشده اﺳوت (McDowell, 1935:

) .195روابﻂ اشکانیان و روم در ﺳالهای آغاز ﺳ طنت
بالش بدون تنش ب د و ازآنجاکه م رخان رومی به ام ر

گذشﺘه ،تاختوتاز آالنها به ت ریو پادشاه گرجیهوا،
پارﺳ ان دوم (448 Pharasmanes IIتا467م) ،و ر
پذیرفت؛ چنانکوه آالنهوا بوار دیگور از دربنود داریوال
گذشﺘند و به آ ربایجان و ارمنسﺘان تجواوز کردنود .بوه
دنبال این واقاه ،بالش ﺳفیری به روم فرﺳﺘاد تا دربوارﮤ
ع کرد پارﺳ ان شکایت کنود (Dio Cassius LXIX:

) .15; Arrian, VIII: Fr 6دولت روم پادشاه گرجسوﺘان
را به روم اصضار کرد تا در م ک ﮥ امپرات ر ج ا

پن

دهد .اما امپرات ر روم نهتنها وی را ﺳیاﺳت نکرد ،ب کوه
مساعد هایی به وی کرد و بر خاک ایبری نیگ ﺳرزمین
هایی افگود ).(Dio Cassius, XXXIX: 15
البﺘه این رفﺘار امپرات ری روم در مدابو شاهنشواهی
اشکانی تازگی نداشت؛ چراکه پیش از این نیوگ در دورﮤ
تیردادیکم ،روم به اغو ا و تﺄییود ع کورد گرجیوان در
ت ریو آالنها ،به ق ورو شاهنشواهی اشوکانی هجو م
آورده ب د .بهاصﺘ وال بسویار ایون اقوداما

از تﺄثیورا

پی ان راندیا نشﺌت میگرفت؛ چو ن طبوق ایون پی وان،
شاهنشاهی اشوکانی در صو زﮤ ارمنسوﺘان کوه م قایوت
جارافیایی مناﺳبی داشت ،اصر چنان پیوروزی شوده
ب د که پن از این ه ه ﺳال ،هم رومیها و هم گرجیان
را به اتخا چنین تص یمهای خص انهای وامیداشت.
بووالش درنهایووت بووا پرداخووت مبووالای بووه آالنهووا،
م افدت آنان را به دﺳت آورد تا بودون جنوگ از ایوران
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خار ش ند .گوگارش لشکرکشوی بوالش ع یوه موردم

ﺳیاﺳت تسوام ط بوی بوالش دوام چنودانی نیواورد و

ش ال که م ﺳی خ رنی ارائه کورده اﺳوت (Movses

رومی ها پیش از مرب او به ارمنسﺘان ص وه کردنود و

) ، Khorenatsi, BookII: 65م کون اﺳوت بازتوابی از

این منطده را از اشکانیان باز پن گرفﺘند و شاه دﺳوت

این وقایع باشد که بادها بر هون و ق وم پودر تواریخ

نشاندﮤ جدیدی بر تخت ارمنسﺘان نشاندند .در صودود

ارمنسﺘان مناکن شد.

ﺳووال 411موویالدی بوو د کووه روموویهووا ﺳوو هه س

بههرصال در دورﮤ این پادشاه اشکانی که گ یی هم

(411 Sohaemusتوووا434م) را در جایگووواه پادشووواه

زمان بر ایران و ارمنسﺘان فرمانروایی میکرد ،ﺳورزمین

ارمنسﺘان جانشین بالش کردند .از وضایﺘی کوه منجور

ﺳیاﺳووی برخو ردار بو د؛

به نصر وی بر تخوت ارمننسوﺘان شود ،اطالعواتی در

ع رانی دﺳوت

دﺳت نیست و دوران صک مت وی که ک ﺘر از بیسوت

ارمنسووﺘان از و

و ثبووا

تاجایی که وی در این دوره به اقداما

زد که ازج ﮥ آنها باید به ﺳواخت شوهر واغارشواپا

ﺳال بوه طو ل انجامیود ،ناشوناخﺘه بواقیمانوده اﺳوت

) (Vagharshapatاشاره کرد که در دورﮤ ایون پادشواه

).(Birley, 1999: 71

ج ایت چشو گیری داشوت (Hubschmann, 1904:

اشکانیان نیگ در این زمان و به اصﺘ ال بهع ت هوایی

) 470؛ این شهر باودها جوای آرتاکسواتا )،(Artaxata

و

پایﺘخت شاهی ،در ارمنسﺘان را گرفت.

40

مانند ناکافیبو دن نیورو یوا بوهمنلو ر صفوظ و

شک فایی کاروان های تجواری کوه در بوین ایون دو در
را در

رفووت وآموود ب دنوود ،از خ و د واکنشووی نشووان ندادنوود

بخشووی از ارمنسووﺘان در دﺳووت گرفووت و در دورﮤ او،

(Toumanoff, 1986: 525-546; Chaumont,1976:
) .146-47; Ziegler,1964: 110-11در ﺳراﺳوور نی ﮥ

بالش ﺳ م از زمان لشکرکشی ترایان قودر

برقرار ب د؛ اما بااین صال دو صریوف بوه تودارک
جنگ ع یه یکدیگر ادامه می دادنود .چنوانکوه پویش از
مرب بالش ﺳ م و در دورﮤ جانشوین هادریوان ،یانوی
آنﺘ نیوو س پیوو س (467Antoninus Piusتووا434م)،
رومی ها بار دیگر در دد تصورف ارمنسوﺘان برآمدنود
(The Scriptores historiae augustae, 1921: 3) .101به عبارتی بالش برای صفظ صد ق اشوکانیان در
ارمنسﺘان و آنﺘ نی س ،م در به زاهد امپراتو ر جدیود
روم ،نیگ برای دفا از منافع روم ،به

ر

غیرمسﺘدیم

د وم قوورن دوم موویالدی تووا اواخوور ع وور شاهنشوواهی
اشکانی ،جدال میان ایران و روم برای ﺳ طه بر منﻂدﮥ
ژئ پ یﺘیو ارمنسﺘان ادامه پیدا کورد .طوی ایون مود ،
به ط ر ع ده ارمنسﺘان اشکانی در کنار اشوکانیان ع یوه
نف

امپرات ری روم در صال مداب ه و زدوخ رد ب د.
نتیجه
عصور باﺳوﺘان ،یانوی

تس ﻂ هریوو از د و قودر

بر ﺳر ارمنسﺘان در صال مبارزه ب دند .بنابراین در ایون

شاهنشوواهی اشووکانی و امپراتوو ری روم ،بوور منﻂدﮥ

دوره جنگ به شوک آشوکار درنگرفوت؛ شواید ع وده

اﺳﺘراتژیو ارمنسﺘان ماادال

را بوهنفوع طورف

ع ت آن روش بردباری شخص بالش ب د که بدان خ

پیروز رقم می زد؛ به این و ر

گرفﺘه بو د و ن ویخ اﺳوت آغازکننودﮤ جنوگ باشود؛

تصرف ارمنسﺘان ازﺳ یی بهراصﺘی بور بوینالنهورین و

چراکه آنﺘ نی س این امکان را داشت که بوا تخطوی از

منوواطق کنووار دریووای ﺳوویاه دﺳووت پیوودا موویکردنوود و

ﺳال  36میالدی (رانودیا) ،نوامگد مودنلر

اق ام وصشی را به ﺳرزمین

قرارداد

خ و د را بوور تخووت ارمنسووﺘان بنشوواند .درهر و ر

ازدیگرﺳ  ،ج ی ص ال

قدر

کوه ایوران و روم بوا

خ د می گرفﺘند .عالوه برآن ،این ﺳورزمین بوه مو ازا
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اه یت ﺳیاﺳی نلامی ،از ل اظ اقﺘصادی مانند داراب دن

مبﺘال شوده بو د و بوا درنلرگورفﺘن پیشونهاد خسورو،

منابع غنی زمینی و زیرزمینی و واقعشودن بور ﺳور راه

شاهنشاه اشکانی ،مبنویبور صو مسوال تآمیوگ مسﺌ ﮥ

ابریشم نیگ صائگ اه یت ب د .بنابراین از زموان ارتبوا

ارمنسوﺘان تردیوودی بوواقی نخ اهوود مانوود کووه امپراتو ر

ایران و روم در دورﮤ مهرداددوم ،رویواروییهوا بورای

ترایووان ،ارمنسووﺘان را تنهووا دﺳووﺘاویگی بوورای ت جیووه

تصرف ایون ﺳورزمین آغواز شود؛ توا اینکوه در ﺳوال

خ د به مشرق زمین قرار داد و درواقع هودف

36میالدی ،یانی زمان بالش یکم،

ی به نام رانودیا

میان آنها بسﺘه شد که طبق آن صک موت ارمنسوﺘان بوه

ص ال

وی از ال اق ارمنسﺘان به امپرات ری روم ،اﺳﺘفاده کردن
از م قایووت اﺳووﺘر تژیو ایوون ﺳوورزمین بوورای تسووهی
بادی خ د ب د .چنانکه ترایان پن از تسو ﻂ

شاهگادهای از اشکانیان میرﺳید؛ اما تﺄ یید و تنفیذ آنهوا

فﺘ صا

بهعهدﮤ امپرات ری روم ب د .درواقع با ان اداد این پی ان،

بر ارمنسﺘان بر بین النهرین ،ایاال

ج ی ﺳیاﺳت رومی ها برای گسوﺘرش ق روشوان در

پایﺘخت شاهنشاهی اشکانی مس ﻂ شد .ازﺳو یدیگور،

شرق گرفﺘه شد.

اشکانیان در این زمان از رویارویی مسﺘدیم بوا رومیوان

غربی ایران و صﺘوی

طبق این پی ان ،شاهنشاهی اشکانی نیوگ در صو زﮤ

ﺳر باز زدند و جنگهوای پوارتیگانی و چریکوی را در

ارمنسﺘان که از م قایت جارافیایی مناﺳوبی بهورهمنود

پیش گرفﺘند و با اﺳﺘراتژی مناﺳوبی ،پون از کشواندن

ب د ،اصر چنان پیروزی شد که پنازآن رومیها و

نیروهای رومی به داخ بوینالنهورین و عدورنشوینی

گرجی ها را به اتخا تص یمهای خص انهای واداشوت.

م قت خ د به داخ ﺳرزمین های ا ی ایران ،آمال و

شاهد این مودعا آنکوه امپراتو ری روم پون از پی وان

آرزوهای ترایان را به باد دادند و نیروهوای او را قﺘو

راندیا ،بارها به

ر

غیرمسﺘدیم و ازطریق صک موت

گرجسﺘان ،اق ام وصشی ازج ه آالنها را برای ص وه
به ﺳرزمین ارمنسﺘان ت ریو کرد تا بهن عی نارضایﺘی

عام و تارومار کردند .درایونمیوان ،ارمنسوﺘان نیوگ بوار
دیگر وض ایت پیشین خ د را باز یافت.
بجگ این مسوائ  ،اقوداما

امپراتو ران باودی روم

خ د را از این پی ان نشان دهد .دراین باره باید اضوافه

برای تسخیر ارمنسﺘان و بوینالنهورین شو الی و صﺘوی

کرد که تنها پن از ناکامی آنهوا درایونزمینوه بو د کوه

تهدید و تسخیر پایﺘخوت شاهنشواهی اشوکانی ع وت

نلامی افﺘادند.

نارضووایﺘی روموویهووا از پی ووان

رومی ها در زمان ترایان به فکر اقداما

دیگووری بوورای اثبووا

بنابراین باید گفت کوه بوه عدیودﮤ برخوی از م رخوان،

راندیاﺳووت .درنهایووت بایوود گفووت کووه جنووگهووای

عهود اشوکانیان

ریوت

ص ﮥ ترایان به ارمنسﺘان به ع ت ند

امپرات ری روم بوا ش اهنشواهی اشوکانی بوا م

در نشوواندن فووردی از خانوودان شوواهی اشووکانی بوودون

ارمنسﺘان ،چه در زمان ترایان و چه در زمان امپرات ران

م افدت روم در ارمنسﺘان ب د؛ اما درواقوع ع وت ایون

بادی طی قرن دوم میالدی ،در ﺳیاﺳوت آگ ﺳوﺘ س،

ص ه گسﺘرش مطامع ارضی ب د که رومیها از ﺳالها

امپرات ری روم ،تاییر اﺳاﺳوی ایجواد نکورد؛ زیورا روم

پیش در ﺳیاﺳت گسﺘرش ق رو خ د به ﺳ ت شورق

هربار پن از پیروزی با مداومت و ﺳرﺳخﺘی اشکانیان

در پیش گرفﺘه ب دند..
البﺘه باید اشاره کرد که بات جه به اوضا پریشوانی
که شاهنشاهی اشکانی پن از مرب بالشیکوم بوه آن

در برپاداشﺘن صاک یت خ د و ا رار بر نف

بیچو ن

وچرای اشکانیان در ارمنسﺘان م اجه مویشود و عدور
مینشست.
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).(Chaumont, 1988: 574-580

پینوشت
 .4تاﺳیﺘ س در کﺘا

خ د ﺳیاﺳت شرقی اشوکانیان را

م رد بررﺳی قرار داده و در این رابطه ن شﺘه اﺳوت

 .40بورای اطالعووا

بیشوﺘر دربوواره شوهر واغارشوواپا

بنگرید به.(Manandian, 1965: 84-86) :

که این ﺳیاﺳت در دروان اردوان دوم (.422-423م)
که کوه در ودد بازگردانودن ﺳورزمین هوای ﺳوابق

کتابنامه

هخامنشیان ب د ،تشدید یافوت( Tacitus, 1831: 6,

 .بی ار ،ا .د .ه« ،)4676( ،تاریخ ﺳیاﺳوی ایوران در دوره

بیشوﺘر بنگریود بوهOlbrycht, :

اشکانیان» ،تاریخ ایران ،گردآورنده اصسان یارشاطر،

31؛ برای اطالعا
.)2010: 721-722
 .2برای اطالعوا

ترج ووه صسوون ان شووه ،6 ،قسوو ت اول ،تهووران:

بیشوﺘر بنگریود بوه(Eadie, 1985: :

).407-23

امیرکبیر.
 .پاﺳدرماجیان ،هراند ،)4639( ،تاریخ ارمنسﺘان ،ترج ه

قرار گرفﺘه اﺳوت

 .6منطدهای اﺳت که در ش ال دان
(رومانیفع ی).

 .ژاﺳ و ن ،الچیبگیووان ،)4672( ،ارمنسووﺘان و ﺳ و کیان،

 .1این شهر در ش ال بینالنهورین ،بوین م

و و شوام

قرار گرفﺘه ب د که ی نانیان آن را اِدِﺳامی نامیدند.
 .5شهرﺳووﺘانی از ارمنسووﺘان دوران باﺳووﺘان کووه کنووار
ﺳرچش ههای رود فرا

م

د قاضی،تهران :زرین.

و در نگدیکی ارزروم فا ی

قرارگرفﺘه ب د ).(stark, 2012: 238

ترج ه گارون ﺳارکسیان ،تهران :نائیری.
 .ﺳارگسووویان ،ک،خو و و دیگوووران ،)4630( ،تووواریخ
ارمنسﺘان ،ترج ه گرمانیو ،4 ،تهران :بینا.
 .کووال  ،مووالک م ،)4670( ،اشووکانیان ،ترج ووه مسووا د
رجرنیا ،تهران :هیرمند.

 .3الدابی ماننود  Parthicusو  Parthia Captaو باودها

 .مشووک ر ،م

وودج اد و مسووا د رجوورنیووا،)4638( ،

 Parthicus Maximusنشان میدهند که رومیوان توا

توواریخ ﺳیاﺳووی و اجﺘ وواعی اشووکانیان؛ پارتیووان یووا

چه اندازه به پیروزیهای خ د بر دش ن ا یشوان

په یان قدیم ،تهران :دنیای کﺘا .

اه یت میدادند .ایون الدوا

بویگ وان در خودمت

تب یااتی ب دند که مویخ اﺳوت بوار ﺳونگین هوگینﮥ
لشکرکشیهایی را که چندان ﺳ دی نداشﺘند ،بورای
مردم ت جیه کنند (ولسکی.)200: 4676 ،
 .8پارثاماﺳووپا

بووه روم گریخووت

(Dio Cassus,

).LXVIII: 31
Lepper, 1948: 211-213; Eadie, 1985: 407-423; .7
Lightfoot, 1990: 115-126; Wylie, 1990: 3743.

 .9واقاﮥ مهوووم دوره بوووالشﺳو و م ایووون اﺳوووت کوووه
مهردادچهارم در این زمان مدعی ﺳو طنت شود؛ اموا
نﺘ انسووت در مداب و بووالش م و فدیﺘی کسوور کنوود

 .ورﺳوووﺘاندیو ،آنووودره ،)4673( ،تووواریخ امپراتو و ری
اشکانیان ،ترج ه م

د بهفروزی ،تهران :جامی.
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