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چکیده
حکومت اشکانیان ارمنستان پس از توافق شاهنشاهی اشککانی و امپراتکوری روم بکه سکال 36
میالدی ،در سرزمین ارمنستان شکل گرفت .هدف از این توافق که پس از رقابتهای طکوالنی ایکران
و روم بر سر سلطه و نفوذ در ارمنستان با رضایت هر دو طرف درگیر حاصکل شکد ،خاتمکهدادن بکه
جنگ و درگیری بود .اما حاصل ایکن توافکق یعنکی حکومکت اشککانیان ارمنسکتان ،مسکلله اصکلی
رقابتهای ایران و روم در قرن دوم میالدی شد .تالش امپراتکوری روم بکرای نادیکدهگکرفتن پیمکان
راندیا و محدودکردن نفوذ شاهنشاهی اشکانی در ارمنستان ،با نپذیرفتن شاهزادگان اشکانی حاکم بکر
ارمنستان و اصرار شاهنشاهی اشکانی برای به تختنشاندن شاهزادهای از خاندان خود بکر ارمنسکتان،
به جنگ و درگیری بین دو قدرت شرق و غرب در سراسر قرن دوم مکیالدی منجکر شکد .پکووهش
حاضر ،ناظر بر این است که تهاجم امپراتوران روم به قلمرو شاهنشاهی اشکانی در سراسر قکرن دوم
میالدی ،به دنبال پذیرش و یا عدم پذیرش شاهزادهای از خاندان اشکانی در ارمنستان از جانب ایکران
و روم صورت گرفت و اشکانیان ارمنستان در جنکگهکای بکین دو کشکور ،ابتکدا بکهعنکوان متحکد
شاهنشاهی اشکانی و دوشادوش او بر ضد امپراتوری روم میجنگیدند ،امکا بکا آشکارشکدن ضکع
شاهنشاهی اشکانی در اواخر قرن دوم و در جریان جنگ سوم ایران با امپراتوری روم در این قرن ،بکه
عنوان متحد روم در جهت استقالل خود از شاهنشاهی اشکانی اقدام کردند.
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مقدمه
ارمنستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و پایگاه راهبردی خود در تااریخ ،هماواره همچاون
گذرگاهی برای سیطره بر قفقاز و آناتولی از یک ساو و میاانرودان و مااورای فارا از ساوی
دیگر عمل میکرد .با پیشروی شاهنشاهی اشکانی به سمت سرزمینهای غربای شاهنشااهی
هخامنشی و گسترش امپراتوری روم درجهت مشرق زمین ،سرزمین ارمنساتان بارای هار دو
قدر اهمیت دوچندان یافت .به همین دلیل وقتی امپراتوری روم بارها از جانبداری خانادان
محلی ارمنستان از اشاکانیان در برخوردهاای کراساوس ( 20ق .م ).و آنتاوان ( 06ق .م ).باا
شاهنشاهی اشکانی سرخورده شد ،با بهره گیری از ضعف اشکانیان در سالهای آغاازین قارن
یکم میالدی دودمان محلی آرتاکسی در ارمنستان را برانداخت .اما این عمل روم باا واکانش
سااریع اشااکانیان در دوران اردوان دوم ( 99 -08م ).کااه بااه دنبااال ا یاای اقتاادار پیشاین
شاهنشاهی هخامنشی باود ،مواجاه شاد و اشاکانیان در ایان دوران هار زماان کاه مناسا
میدیدند ،با پشتوانه ناخارارهای ارمنی برای براندازی نفوذ روم در این منطقه مایکوشایدند.
اردوان که از اهمیت ارمنستان به خوبی آگاه بود ،در رقابت با روم توانسات چناد باار شااهان
دستنشانده روم را از ارمنستان متاواری کناد و باه جاای آنهاا فرزنادان خاود را بار تخات
ارمنستان بنشاند .اما امپراتوری روم نیز ساکت نمینشست و با تحریک اقوام مهاجم به ایاران
و پشتیبانی از شاهزادگان اشکانی ساکن در روم ،موجبا گرفتاری اردوان را فراهم میکرد تا
از پرداختن به امور ارمنستان عاجز شود.
تااالشهااای اردوان دوم ساارانمام در دوران بااالش یکاام ( 29-99/90م ).منماار بااه
شکلگیری اشکانیان ارمنستان با موافقت امپراتوری روم شد .اما از آنمایی که امپراتاوری روم
با دیپلماسی و زور اسلحه اشکانیان به ناچار به این توافق تن داده بود ،از هر فرصتی اساتفاده
میکرد تا از زیر بار این توافق شانه خالی کند و بتواناد باار دیگار سالطه و نفاوذ خاود را در
ارمنستان بازگرداند .به همین دلیل ،امپراتاوری روم پا

از شاکلگیاری سلساله اشاکانیان

ارمنستان برای رهایی از توافق ،به صور غیر مستقیم از طریق برانگیختن اقوام کاو نشاین
برای مله به قلمرو ارمنستان و ایاال شمال غربی ایران و سپ

به صور مساتقیم باا باه

راهانداختن جنگ و درگیری و کشاندن جنگ به ارمنستان و میاان رودان ،سراسار قارن دوم
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میالدی را در جنگ با اشکانیان برای سلطه و نفوذ در ارمنستان سپری کرد تاا شااید از ایان
طریق شاهنشاهی اشکانی را به زانو در بیاورد .اما اشکانیان با پایداری در مقابال روم و اصارار
بر بهکارگیری شاهزاده ای از خاندان اشکانی بر ارمنستان در جهت خنثیسازی نقشه های روم
عمل کردند .پرداختن به جایگاه اشکانیان ارمنساتان در رواباس سیاسای باین ایاران و روم و
عملکرد آنها در این قرن پرتنش ضرورتی است که این جستار به آن پرداخته است.
اشکانیان ارمنستان و آغاز مناقشات ایران و روم در نیمه نخست قرن دوم میالدی
ساالطنت طااوالنی و صاال آمی از تی ارداد یکاام ( 60-88م ).و ساانتروک ( 88 -999م،).
نخستین و دومین شاهان اشکانی در ارمنستان ،نشانگر چرخش مذهبی و فرهنگی ارمنساتان
به سمت اشکانیان است .زیرا در ارمنستان همچون ایران که تا سال  89میالدی ،باالش یکام
پادشاهی میکرد ،اصول شرقی در بسیاری از وزههای کومتی و زنادگی عماومی قاویتار
نمایان شد 9و بسیاری از این اصول در جهت فظ سنن اشکانی در ارمنستان تاداوم یافات.
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ا تماالً همین رویکرد جانبدارانه اشکانیان ارمنستان نسبت به ایران ،نخستین رویارویی ایران
و روم را در سال های آغازین قرن دوم میالدی ،در دوره زمامداری ترایان 08 -999( 0م ).رقم
زد و امپراتور روم در دود سال  991مایالدی ،در ظااهر باه بهاناه عادم تعیاین فرماانروای
ارمنساتان از جانا

روم ( Arrian, 1968: frs. 37 & 40; Dio Cassius, 1955: LXVII.

 ،)17.1اما در واقع به دلیل گسترش مطامع ارضی ،به ارمنستان برای سلطه بار مشارقزماین
مله کرد ( .)Longden, 1931: 25-29البتاه اتماام جناگ در مرزهاای غربای امپراتاوری و
اختالفا درونی اشکانیان پ

از مرگ بالش یکم در تصامیم امپراتاور روم بارای ملاه باه

مشرق زمین مؤثر بود ،زیرا پ

از قدر نمایی اشکانیان در رقابت با روم بر سر ارمنستان ،روم

ناچار به پذیرش و تأیید کمرانی شاهزادگان اشاکانی در ارمنساتان شاد و نفاوذ روزافازون
 .9تاکیتوس در کتاب خود سیاست شرقی اشکانیان را مورد بررسی قرار داده و در این رابطه نوشته است کاه ایان سیاسات در
دوران اردوان دوم که که در صدد بازگرداندن سرزمینهای ساابق هخامنشایان باود ،تشادید یافات(Tacitus,1959: 6, 31؛
برای اطالعا بیشتر بنگرید به.)Olbrycht, 2010: 721-722 :
2

;. Burney&Lang, 1971: 202

برای اطالعا بیشتر در این باره نگاه کنید به:
Wolski, 1966: 66-89; Wolski: 1988: 30, 161-166; Shayegan, 2011: 330-333
3
). Traianus(98-117
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اشکانیان در ارمنستان پ

از گذشت نیمقرن ،امپراتاوری روم را کاه باه خاوبی از اختالفاا

درونی اشکانیان باخبر و به توانایی خود برای ملاه باه قلمارو اشاکانیان مطمانن باود ،باه
واکنش واداشت.
پیش از مله ترایان ،خسرو شاهنشاه وقت اشکانی ،سفارتی نزد امپراتور فرستاد تا شااید
مانع از مله او به مشرقزمین گردد ( .)Dio Cassus, 1955: LXVIII, 17دیو کاسایوس باه
پیشنهاد خسرو به ترایانوس ،مبنای بار خلاع پسارش آکسایدارس 999-990(9م ).از تخات
ارمنستان و پیشنهاد نص پسر دیگرش پارثاماسیری  990-991( 5م ).بر مسند فرماانروایی
ارمنستان توسس امپراتور برای رفع مسنله ارمنستان ،همچون دوران نرون و بالش یکم ،اشاره
میکند ( )Dio Cassus, 1955: LXVIII, 17و در ادامه هدف ترایانوس را نه تنها ل مسنله
ارمنستان نمیداند ،بلکه مقاصد دیگری را که منشاء آن جااهطلبایهاای شاخ

امپراتاور از

جملااه شااهر و کشورگشااایی اساات ( ،)Dio Cassus, 1955: LXVIII, 17در علاال ملااه
ترایانوس به ارمنستان ذکر میکند .با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک ارمنستان برای توساعه
فتو ا امپراتوری روم به سمت مشرقزمین و مانعتراشی شاهنشاهی اشکانی با تحمیل پیماان
راندیا ( 66م ).به امپراتوری روم و سلطه شاهزادگان اشکانی بر ارمنستان در جهت فظ مناافع
اشکانیان در دوران تیرداد یکم ،سنتروک و آکسایدارس ،کاه گویاا ایان دو شااه آخاری بادون
تفویض و تأیید از سوی رومیها بر تخت شاهی ارمنستان تکیه زده بودند و با توجاه باه اوضاا
پریشانی که شاهنشاهی اشکانی پ

از مرگ بالش یکم به آن مبتال شاده باود ،تردیادی بااقی

نخواهد ماند که امپراتور ترایانوس نه تنها خواهان سلطه دوباره بر ارمنستان بود ،بلکاه هادف او
با توجه به الحاق نمودن ارمنستان به امپراتوری روم ،استفاده کردن از موقعیت اساترتژیک ایان
سرزمین برای تسهیل فتو ا خود و تسخیر سراسر مشرقزمین بود.
استقبال ترایان از شاهنشینهای دستنشانده اشکانی در مرزهای شاهنشاهی که با تغییار
موضع خاود باه اطاعات از امپراتاوری روم تان داده بودناد ( ;Debevoise, 1938:219-221

)Longden, 1936: 241-242موج شد تا شاه ارمنستان ،پارثاماسیری ،به سمت مصالحه با
امپراتور که در این زمان با قدر در ال پیشروی در ارمنستان باود ،متمایال و باه ساخنان

). Axidares(Ashkhadar
. Parthamasiris
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فرساتادگان ترایاان ،مبنای بار بساتن قارارداد باا روم اعتمااد کناد ( Dio Cassus, 1955:

 .)LXVIII,18-19اما بر خالف انتظار ،وقتی شاه اشاکانی ارمنساتان بارای ماذاکره ،تنهاا باا
اندکی از محافظان شخصی خود ،به بارگاه ترایان در الِیگیا 9رهسپار شد ،امپراتور ناه تنهاا باه
وعاده خاود وفاا نکارد ( ،)Dio Cassus, 1955: LXVIII,19-20بلکاه از تارس اینکاه مباادا
شاهزاده اشکانی در آینده بارای رومایهاا خطرسااز شاود ،دساتور داد پا

از دور شادن از

لشگرگاه ،وی را به قتل رساانند ( Arian, 1968: Fr. 38-39;Dio Cassius, 1955:LXVIII,

 .)20; Gutschmid, 1888: 105; Debevoise,1938 : 224رومیهاا پا

از کشاتن پادشااه

دستنشانده اشکانی با ارمنستان ،با نیرنگ و فری  ،ارمنستان را بدون دردسر صا

شدند و

خساارو شاهنشاااه اشااکانی در ایان زماان هایچ رکتای مبنای باار انتقااام پارثاماسایری

و

بازپ گیری ارمنستان انمام نداد ( .)Dio Cassius, 1955:LXVIII, 26این کار او ا تماالً به
دلیل شرایس متزلزل داخلی شاهنشاهی و مدعیانی باود کاه عرصاه را بار خسارو بارای یاک
واکنش منطقی در برابر زیادهخواهی روم تنگ کرده بود .در عوض ،سلطه بایچاون و چارای
روم بر ارمنستان نقطه آغازی برای بلند پروازیهای ترایان شد و در نتیماه ایان پیشارویهاا
میاانرودان همچاون ارمنساتان یکای از ایااال

روم شاد ( Dio Cassus, 1955: LXVIII,

 .)22,23زیرا تسلس هر یک از قادر هاای شارق و غارب بار منطقاه اساتراتژیک ارمنساتان
معادال قدر را به نفع طرف پیروز رقم میزد و اکنون رومیهاا باا سالطه بار ارمنساتان و
تبدیل آن به یک ایالت رومی ،میانرودان را پ

از تصرف دولتهای دساتنشاانده صافحا

غربی شاهنشاهی ،در مد کمی پیش از زمستان به زیر سلطه خود در آوردند.
باا آگااهی از وضاعیت ناامطلوب ااکم بار شاهنشااهی اشاکانی ( ;Bivar, 1983: 88

 )Debevoise, 1938: 228به سهولت میتوان فهمید کاه چارا در برابار قاوای روم مقاومات
چندانی از طرف اشکانیان صور نگرفتاه اسات( 5.)Debevoise, 1938: 229اماا گساتردگی
برنامهریزی اشکانیان که در ضد مله خسرو مشاهده میشود ،عنصار مهمای در تأییاد ایان
فرضیه است که واگذاری بدون نبرد سرزمین های وسیعی در آسیای غربی به رومیان جزئی از
نقشه ای بوده تا ترایانوس را به عمق کشور پار بکشانند و همانگونه که قبالً باا آنتیوخاوس

. Elegeia/Aegea
. Debevoise, 1938: 229
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هفتم ( 950-908ق .م ).در قرن دوم قبل از مایالد رفتاار کارده بودناد ،رومیاان را قاطعاناه
فراری دهند .دلیل دیگر اینکه همه عملیا اشکانیان طبق نقشهای از پیش طرحریازی شاده
انمام گرفت و آنها از سه سو به سرزمین های اشغال شده توسس رومیان مله بردناد .ملاه
اصلی را اشکانیان از ماد به سمت ارمنستان و آدیابن و مله دیگر را از طریق فرا  ،با هادف
قطع ارتباط رومیان با سوریه و باالخره مله از مرکز به سمت سلوکیه انمام دادند .ترایانوس
بیدرنگ واکنش نشان داد ،اما در این فاصله ،رومیان شکست های متعددی را متحمل شادند
و غنایم خود را از دست دادند (ولسکی .)595 :9080 ،نفااق فرسااینده میاان اشاکانیان باار
دیگر به کمک روم آمد و سنتروک ،برادرزاده خسرو کاه زماانی پادشااه ارمنساتان باود و بار
رومیان تلفا

زیادی وارد کرده بود ( Arian, 1968: Fr77; Dio Cassius, 1955: LXVIII.

 ،)29-30; Bivar, 1983: 91با پارثاماسپا  9،فرزند خسرو ،از جان شاهنشاه مأمور شدند تاا
در شمال میانرودان با دو سپاه بزرگ تحت فرمان خود همزمان بار ضاد رومیاان وارد عمال
شوند .اما ترایان از اختالف بین دو شاهزاده اساتفاده کارد و پارثاماساپاترا شابانه باه صاور
مخفی پذیرفت و وی را با وعده پادشاهی ایران فری داد .در نتیمه ترایان توانسات نیروهاای
ایرانی را شکست دهد و سنتروک را دستگیر و به قتل برساند .آنگاه ترایان برای اینکه از ایان
پیروزی باد آورده بیشتر بهره برداری کند ،به همراهی طرفداران روم در تیسفون ،پارثاماسپا
(پسر خسرو) را شاه اعالم کرد و دستور داد که به میمنت این کار بازرگ ،ساکههاایی ضارب
کنند که بر روی آنها عنوان پادشااهی اعطاایی باه پاار

اک شاود( Dio Cassus, 1955:

 .)LXVIII,30; Debevoise, 1938: 237بنابراین ،نفاق درونی اشکانیان کاه ترایاان پایش از
مله به قلمرو اشکانی ساب ویژهای بر روی آن باز کرده بود ،نزدیاک باود اساباب ساقوط
تیسفون را فراهم و زمینه را برای موفقیت روم هموار کند.
اما پ

از مرگ سنتروک ،فرزندش بالش در ارمنستان علیه رومیها به جنگ برخاست و

کارتلیوس سوروس سردار رومی که از جان ترایان اکم ارمنستان باود ،در وضاعی بحرانای
قرار گرفت و درخواست متارکه جنگ کرد .در نتیمه ترایان ماأمورینی نازد باالش فرساتاد و
یک قسمت از ارمنستان را در ازای برقراری صل باه او واگاذار کارد تاا هام وضاعیت وخایم
ساوروس و هام خطاار محاصارهای کااه ترایاان را تهدیاد مایکارد ،از باین بارود و از خطاار
. Parthamaspates

1
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مسدودشدن خطوط انتقال نیرو ،کماک و پشاتیبانی از او در میاانرودان ممانعات باه عمال
آید( .)Boissevain, 1890: 329;Longden, 1931: .17; Chaumont,1986: 427ترایاان کاه
در بهار سال  999میالدی از راه شمال از مسیر دجله قصاد بازگشات باه ساوریه داشات ،در
هنگام عبور از شهر هاترا 9با مقاومت سخت اشکانیان مواجه شد ،تاا جاایی کاه ایان امار باه
عق نشینی تمام نیروهایش از سرزمین های مفتو ه منمر گردیاد .پا
داشت دوباره به میان رودان لشکرکشی کناد ،اماا بیمااری او پا

از آن ترایاان قصاد

از شکساتی کاه در هااترا

متحمل شد ،مزاج او را به کلی دگرگون کارد و ناچاار شاد از خیاال لشکرکشای منصارف و
تصمیم به بازگشت به ایتالیا گرفت .اماا اجال او را مهلات ناداد و در ساال  999مایالدی در
کیلیکیه جان سپرد .اشکانیان نیز طی این مد  ،پارثاماسپا را از سالطنت خلاع کردناد 5و
دوباره خسرو زمام شاهنشااهی را باه دسات گرفات (.)Dio Cassus, 1955: LXVIII,31-33
ا تماالً از دست رفتن سلطه رومیها در بخشهایی از ارمنستان و نفوذ دوبااره اشاکانیان بار
این سرزمین ،در شکست ترایان و پیروزی رومیان بیتأثیر نباود .زیارا سالطه بار ارمنساتان باه
معنای فظ سرزمینهای میانرودان و فرصت تهدید سوریه از جان اشاکانیان باود و ا تمااال
ترایان پ

از ناکامی در بخشهایی از ارمنستان و شکست در هاترا دیگر ادامه جنگ بارای روم

را مفید نمیدانست و در این مد از پیوند نزدیک شاهکنشینهای باین قلمارو ایاران و روم و
بهویژه ارمنستان به خاندان اشکانی چنان سرخورده شد که تصمیم گرفت به رم بازگردد.
با وجود موفقیت های بزرگ نظامی ترایان ،فرجام جنگ او با اشکانیان با شکسات قطعای
وی پایان پاذیرفت( Lepper, 1948: 211-213; Eadie 1985: 407-423; Lightfoot, 1990:

 .)115-126; Wylie 1990: 37-43چرا که مد زماان زیاادی از موفقیاتهاای نظاامی وی
نگذشته بود که در سرزمین های مفتو ه ،شورش هایی علیه وی صور گرفت تاا جاایی کاه
مناطق ارمنستان ،میانرودان از دست رومیها خاارج شاد ( Birley, 1956: 25-33; Birley,

 .)1998: 66-76; Magie 1950: 607-11جانشین ترایان ،هادریان 908-999( 0م ).نیز چااره
را در فظ امپراتوری در درون مرزهای خود و ترمیم رابطه با شاهنشاهی اشکانی و بازگشات
باه مرزهاای پایش از جناگ دیاد( Birley, 1956: 25-33; Birley, 1998: 66-76; Magie
1

. Hatra

 .5پارثاماسپا به روم گریخت (.)Dio Cassus, 1955: LXVIII. 31
. Hadrian
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 .)1950: 607-11از پایان نافرجام لشکرکشای ترایاان مایتاوان اینگوناه اساتدالل کارد کاه
اشاکانیان از تمامیات ارضای شاهنشااهی خاود ،بااا وجاود منازعاا
شاهنشاهی دست بر نداشته و با یک استراتژی مناس پ

اااکم بار ایان دوره از

از کشااندن نیروهاای رومای باه

داخل میانرودان و عق نشینی موقت خود به داخل سرزمین های اصلی ایران ،نیروهاای او را
قتل عام و ممبور به فرار کردند و ارمنستان را دوباره به وضعیت پیشین خود ،این باار تخات
پادشاهی بالش ،در آوردند.
با جلوس هادریانوس ( 999 -908م ).تغییرا بنیادینی در سیاست خاارجی رومایهاا باا
اشکانیان به وجود آمد .بیگمان هادریانوس به گستردگی همراهی ارمنستان با اشکانیان هنگاام
لشکرکشی ترایان و تی بیهاودگی لشکرکشای او پای بارد و یگاناه راه مناسا بازگشات باه
سیاست فظ تعادل را برگزید .عامل دیگاری کاه دو قادر بازرگ عصار باساتان را وادار باه
میانهروی کرد ،امور اقتصاادی باود .یعنای ا یاای تماار پار ساود میاان شارق و غارب کاه
میتوانست برای هر دو طرف بسیار سودمند باشد .در این بین خسرو که خود را در این مباارزه
پیروز میدانست ،از ثمرا این کامیابی برخوردار شد و رودخانه فرا بار دیگار باه عناوان مارز
میان دو کشور انتخاب و ارمنستان نیز به قلمرو اشکانیان ضمیمه شد(ولسکی.)591 :9080 ،
پ

از کشمکش و نزا بین خسرو و بالش سوم بر سر کمرانای و مملکتاداری ،باالش

سااوم( 919-950م ).توانساات باار ریااف پیااروز شااود و عرصااه را باارای خااود مهیااا
کند( .)McDowell, 1935: 195روابس اشکانیان و روم در سالهاای آغاازین سالطنت باالش
بدون تنش بود و از آن جا که مورخان رومی نسبت به امور داخلی اشکانیان بیعالقه بودهاند،
آثارشان فاقد اطالعاتی درباره این دوره است 9.تسلس همزمان بالش بر ایاران و ارمنساتان در
سالهای نخستین کومتش و عدم تنش در روابس ایران و روم ا تماال در عدم آگااهی ماا از
اخبار این دوره ،از جان مورخان رومی ،بیتاثیر نیست .زیرا مورخان رومی وقتی باه اواد
تاریخ اشکانیان اشاره میکردند که تنش و برخوردی در روابس دو کشور پدید میآمد.
بالش ،مرکز فرمانروایی خود را در شمال غربی ایران قرار داد و از آنما باا قبائال آالن در
اادود سااال 906م ایالدی مشااغول نباارد و زد و خااورد شااد( ;Gutschmid, 1888: 146
 .9واقعه مهم دوره بالش سوم این است که مهرداد چهارم در این زمان مدعی سلطنت شده باود ،اماا نتوانسات در مقابال
بالش موفقیتی کس کند (.)Chaumont, 1988: 574–580.
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 .)Mcdowell, 1935: 195; Debevoise 1938: 242آالنهاا همچاون دفعاه پایش ،بااز باه
تحریک گرجیها ،از دربند داریال گذشته به آذربایمان و ارمنستان تماوز کردناد .باه دنباال
این واقعه بالش سفیری به روم فرستاد تا درباره عملکرد گرجیها به روم شاکایت کناد( Dio

 ،)Cassius, 1955: LXIX.15اما دولت روم با وجود آنکه پادشاه گرجستان را به روم ا ضاار
کرد تا در محکمه امپراتور جواب پ

دهد ،پا

از اضرشادن او ناه فقاس وی را سارزنش

نکرد ،بلکه مساعدتهایی به وی نماود و بار خااک ایباری نیاز سارزمینهاایی را افازود( Dio

 .)Cassius, 1955: XXXIX.15البته این رفتار امپراتوری روم در مقابل شاهنشاهی اشاکانی
تازگی نداشت؛ چرا که پیش از این نیاز روم باه اغاوا و تأییاد عملکارد گرجیاان در تحریاک
آالنها به تهاجم به قلمرو شاهنشاهی اشکانی در دوره تیرداد یکم پرداخته بود و باه ا تماال
زیاد این اقداما به دلیل موفقیت بالش در اداره همزمان ایران و ارمنساتان باود .زیارا در دوره
این پادشاه اشکانی ،که هم زمان بر ایران و ارمنستان فرمانروایی میکرد ،سارزمین ارمنساتان از
صل و ثبا سیاسی برخوردار بود ،تا جایی که بالش در این دوره توانسات دسات باه اقاداما
عمرانی زند که از جمله آنها می توان به ساخت شهر واغارشاپا  9اشاره کرد که پا

از آن در

دوره این پادشاه ،شهر از جمعیت زیادی برخوردار شد( )Hubschmann, 1904: 470و این شهر
بعدها جای آرتاکساتا پایتخت شاهی در ارمنستان را گرفت.

5

پاایش از ماارگ بااالش ،روماایهااا بااار دیگاار در دوره جانشااین هادریااان ،آنتونیااوس
پیوس 908-969(0م ).درصدد تصرف ارمنستان برآمدند .1به عبارتی بالش برای فظ قوق
اشکانیان در ارمنستان و آنتونیوس ملق به زاهد ،امپراتور جدید روم برای دفا از مناافع روم
بر سر ارمنستان به صور غیرمستقیم در ال مبارزه بودند .بنابراین در این دوره جناگ باه
شکل آشکار در نگرفت؛ شاید عمده دلیل آن روش بردباری شخ

بالش بود کاه بادان خاو

گرفته بود و نمیخواست آغازکننده جنگ باشد .اما سیاست تسام طلبی بالش دوام چنادانی
نیاورد و رومیها پیش از مرگش ،به ارمنساتان ملاه کردناد و توانساتند ایان منطقاه را از
1

. Vagharshapat

 .5برای اطالعا بیشتر درباره شهر واغارشاپا بنگرید به :
Asdourian, 1911: 110; Manandian, 1965: 84-86
3
. Antoninus Pius

 .1برای اطالعا بیشتر بنگرید به :
The Scriptores historiae augustae, 1991: 3-101
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اشکانیان بازپ

گیرند و شاه دستنشانده جدیدی بر تخت ارمنستان بنشانند .در دود سال

 911میالدی بود کاه از طارف رومایهاا ساوهه ماوس 969-911( 9م ).باه عناوان پادشااه
ارمنستان جانشین بالش شد .از اوضا و شرایطی که منمر به نص وی بر تخات ارمنساتان
شد اطالعاتی در دست نیست و دوران کومت وی که کمتر از بیستسال به طاول انمامیاد،
ناشناخته باقی مانده است( .)Birley, 1999: 71اشکانیان نیز در این زمان ا تماال به دالیلای
از قبیل ناکافی بودن نیرو و یا به منظور فظ صل و شکوفایی کاروان های تماری که در بین ایان
دو در رفاات و آمااد بودنااد ،از خااود واکاانش نشااان ندادنااد( ;Toumanoff, 1986: 525–546

 .)Chaumont,1976: 146-47ا تماالً روم باز ،با استفاده از بحاران ساالهاای پایاانی فرماانروایی
بالش سوم و روی کارآمدن بالش چهارم و با تکیاه باه ثباا سیاسای خاود در دوره فرماانروایی
آنتونیوس ،که در بین رومیها بسیار محبوب بود ،خواستار دوباره ارمنستان میشاود و باا اساتفاده
از وضعیت اشکانیان در هنگام روی کارآمدن بالش چهارم ،ارمنستان را دستنشانده خود میکند.
درگیری اشکانیان با امپراتوری روم و احیای دوباره پادشاهی اشکانی بر ارمنستان
پ

از مرگ بالش سوم ،پادشاه جدید اشکانی بالش چهارم (  919/918م .تاا  900م،).

تمایلی به پذیرش وضعیت پیشین نداشت .شاید او غیر از برنامه تصرف ارمنستان که اداقل
هدف او به شمار میآمد ،آرزوی تصرف سرزمین هایی را که متعلق به هخامنشیان بود در سار
داشت و شاید به همین دلیل عالوه بر ارمنستان تسخیر ساوریه و بنادرهای ارتبااطی آن باا
خاااور دور را باارای اجاارای برنامااه هخامنش ایسااازی و ا ی اای دوباااره قاادر ایااران الزم
میدانست(ولسکی .) 596 :9080 ،بالش چهاارم پا

از نشساتن بار تخات سالطنت قصاد

داشت به ارمنستان مله کند و با امپراتوری روم وارد جنگ شود ،اما بنا به دالیلای از جملاه
تهدیدا امپراتور آنتونیوس ،که از شهر خوبی در امپراتوری روم برخوردار بوده ،جنگ را به
موقع مناس دیگری موکول کرد که اوضا داخلی روم رومیها را سخت گرفتار کارده باود.

5

1

. Sohaemus

سوهه موس ،عضوی از خاندان سلطنتی م ( ،)Emesaمنتس به شاخه ارونتیدی کماگنه سوریه بود .همچنین عضاو
ممل سنای روم بود که نشستنش بر تخت ارمنستان برای اشکانیان غیر قابل تحمل بود و به همین دلیال اشاکانیان او
را در سال  969میالدی کنار گذاشتند(.)Barrett, 1977: 153-9
. Scriptores Historiae Augustae, 1991, Volum I, Antoninus Pius, 9.6
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این فرصت در سال  969محقق شد ،زیرا در این سال امپراتور زاهد روم مرد و جاای خاود را
به قیصر جدید مارکوس اورلیوس 969-989( 9م ).داد که با شاراکت فرزناد خواناده پیاوس،
لوسیوس وروس 5متفقا تا  960مایالدی و ساپ
میپرداخت .پ

تاا  999میلادی باه تنهاایی باه سالطنت

از جلوس این امپراتور جدید ،بالش از فرصت استفاده و به ارمنستان ملاه

کرد .سردار رومی سوریانوس 0که والی کاپادوکیه بود در برابار او باه میادان آماد و از طارف
شمال به ارمنستان راند و در آنما با قوای اشکانی که تحت امر سارداری باه ناام خسارو باود
مواجه شد .سردار رومی در شهر الیگیا متوقف و محاصره شد و در نهایت او و تمام افراد تحت
امرش باه کلای ناابود و از میاان رفتناد( Debevoise, 1938: 245-6; Dio Cassius, 1955:

 .)Book LXXi ,2پ

از تسخیر ارمنستان ،سپاه اشکانی به طرف جنوب رکت کرد و پا

از گذر از رود فرا  ،به کشور ساوریه ملاه کارد و هماهجاا موجا رعا و هاراس بسایار
شد( .)Dio Cassius, 1955: LXXi,2کمران رومی سوریه آتیدیوس کورنلیانوس 1که قصاد
داشت جلو مهاجمین را بگیرد ،خود شکست خورد و به عق رانده شد .از این رو وضع کومت
رومیان در شرق به مخاطره جادی افتااد 2.ا تمااالً باالش چهاارم باا آگااهی از وضاع آشافته
امپراتوری روم پ

از مرگ آنتونیوس ،نه تنها خواهان سلطه بر ارمنستان بود ،بلکه میخواسات

با تساخیر سارزمین اساتراتژیک ارمنساتان و ا یاای دوبااره قادر اشاکانی در آنماا ،سالطه
امپراتوری روم را در سوریه و ایاال ماورای فرا با خطر جدی روبرو سازد ،تا شاید با ایان کاار
فکر مله به ایاال غربی شاهنشاهی اشکانی را از سر امپراتوران سلسله آنتونین به در کند.
در مقابل ،امپراتور روم نیز ساکت ننشست و پا

از موفقیاتهاای اشاکانیان ،لوسایوس

وروس را ،که شریک سلطنت بود ،به فرماندهی قوای روم در شرق منصوب کارد و ساهتان از
بهترین سرداران روم ،به نامهای اویدیوس کاسایوس 6و ساتاتیوس پریساکوس 9و ماارتیوس
وروس 8را در تحت امر او قرار داد و راهی مقابله با شاهنشاهی اشاکانی کارد 0.وروس بعاد از
1

. Marcus Aurelius
. Lucius Verus
3
. Severianus
4
. Attidius Cornelianus
5
. Scriptores Historiae Augustae, 1991, Volum I, Marcus Antoninus ,8.6
6
. Avidius Cassius
7
. Statius Priscus
8
. Martius Verus
9
. Scriptores Historiae Augustae, 1991, Volum I, Verus, 6. 7; Ibid, Marcus Antoninus ,8. 10
2

  80فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی ،س  ،02ش  ،79پاییز 8991

ورود به سوریه چون اوضا لشکر های سوریه را نامناس

یافت با اشکانیان داخل مذاکره شاد

تا شاید از این طریق از جنگ جلوگیری کند اما اشکانیان چون در این جنگ بهره مند بودناد
اضر نشدند چنین کنند ،ناچاار وروس ممباور باه جناگ شاد و ساردارانش را فرساتاد تاا
اشکانیان را از سوریه و ارمنستان بیرون کنند .)Dio Cassius,1955: LXi,2( 9شاید ساازمان
جاسوسی اشکانی از وضع پریشان لژیونهای رومی آگاهی داشت و نمایخواسات باه آساانی
دستاوردهای خود را بدون صول نتیمه و تنها بر مبنای وعدههایی که روم برای صلحی کاه
چندان به آن پایبند نبود ،رها کند.
پ

از سماجت اشکانیان برای ادامه جنگ ،لشاکر رومای سارانمام در اوایال ساال 960

میالدی جنبه تهاجمی گرفت و به ارمنستان مله کارد و پایتخات آن آرتاکسااتا را تساخیر
کرد .پاکور شاه ارمنستان در نتیمه این پیکار معزول شد و سوهه موس،شااه جدیاد از طارف
رومیها بر آنما به سلطنت معین شد ( .)Debevoise, 1938: 249ساوههماوس شااه دسات-
نشانده روم بر ارمنستان ،که پیش از این بالش او را از آنما رانده بود ،اکنون دوباره باا کماک
رومیها این بار به مد طوالنیتری بر تخت ارمنستان به جای پااکر شااهزاده اشاکانی ،کاه
چندان برای ما شناخته نیست ،نشست ( .)Birley, 2000: 121پاکر شاه دستنشاانده باالش
بر ارمنستان تنها از یک کتیبه مراسم تشیع جنازه یونانی ،کاه باهعناوان یاک وقاف از او در
گرامیداشت خاطره برادرش بر جای مانده ،در رم شناخته مایشاود و خاود را در کتیباه ،باا
عنوان اورلیاوس پااکروس شااه بازرگ ارمنساتان معرفای مایکناد( ;De Jong,1997: 315

 .)Hovannisian, 2004: 70; Fronto & Van Den Hout,1999: 302از کتیباه اینگوناه
مشهود است که برادر پاکر در روم زندگی کرده و در آنما نیز درگذشته است .بنابراین کتیباه
همچنین نشان از آن دارد که پاکر برای یک مدتی در روم زندگی کارده و دوساتانی در آنماا
داشاته اسات و ناام اورلیاوس اشااره باه خانادان امپراتاوری دارد ( Fronto & Van Den

 .)Hout,1999: 302نکته جال توجه این است که پاکر و بارادرش شاهروندی روم را از یاک
امپراتور روم از سلسله نروا -آنتونی ،شاید از لوسیوس وروس قبل یا بعد از پادشاهی پااکر بار
ارمنیان دریافت کرده باشند( .)Braund,1984: 43&45در طی جنگهای اشکانیان و رومیان
 961-969میالدی بالش چهارم اشکانی در ساال  965/969مایالدی وارد ارمنساتان قلمارو
. Scriptores Historiae Augustae, 1991, Volum I, Verus, 7. 3; Ibid, Marcus Antoninus ,8. 12
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تحت مایت رومیان شد و پادشاه دستنشانده رومی آنماا را کاه ساوههماوس ناام داشات،
اخراج کرد و پاکر را به عنوان پادشاه دستنشانده اشاکانیان جاایگزین او نماود( & Fronto

 .)Van Den Hout,1999: 302; Birley, 2000: 121وی تا سال  961/960میالدی تا زماانی
که رومیان به ارمنستان وارد شدند و پایتخات آن را تساخیر کردناد ،از جانا اشاکانیان بار
ارمنستان فرمانروایی کرد .پ

از خلع او توسس رومیان و جایگزینشدن دوباره ساوهه ماوس

شاه دستنشانده پیشین روم بر ارمنستان سرنوشت پاکر برای ما ناشناخته مانده ،اماا باا ایان
ال ممکن است او به وسیله لوسیوس وروس به رم برده شده باشد و بااقی عمار خاود را در
آنما ساپری کارده باشاد ( .)Braund,1984: 43,45شااید کتیباه فاداکاری کاه از او در روم
برجایمانده مربوط به پ

ازدساتگیری او و انتقاالش باه رم باوده و او پا

از ازدساتدادن

فرمانروایی در ارمنستان ،شهروندی روم را پذیرفته است.
در نتیمه تسخیر و فت ارمنستان توسس پریسکوس رومی ،این بار ساردار دیگار روم باه
نام کاسیوس پ

از اینکه اشکانیان را از سوریه بیرون کرد و از اورلیاوس لقا سپهسااالری

گرفاات و بااا اختی اارا

تااامی کااه داشاات ،جنااگ را بااه منطقااه می اانرودان کشاااند( Dio

 .)Cassius,1955: LXXi,3کاسیوس پ

از تسخیر شهرهای سا لی و شکست اشکانیان در

قصبه دورا – اروپوس ،به سلوکیه یورش برد و قسمت عمده آن پایتخت بزرگ را طعمه آتش
کرد و ویران نمود ( .)Debevoise, 1938: 251سپ
یورش برد و پ

به سمت پایتخت شاهنشااهی اشاکانی

از تسخیر تیسفون ،قصار تابساتانی باالش را ویاران کارد ( Dio Cassius,

 .)1955: LXXi,2سردار رومی به این فتو ا اکتفا نکرد و قسمتی از ماد را نیز تسخیر کرد.
در نتیمه این بهرهمندی امپراتاوران روم عاالوه بار القااب آرمنیکاوس 9و پاارتیکوس 5لقا
0

مادیکوس را کاه باه معناای فاات مااد باود نیاز بار عنااوین خاود افزودناد( Ammianus

 )Marrcellinus ,1950: XXIII,6در همان زمانی که رومیان سرگرم غاار سالوکیه بودناد،
امراض عفونی که ظاهراً آبله بود ،لشکر رومی را مبتال و تلفا سنگینی بار آنهاا وارد آورد .در
این بین ،اوضا قشون روم به قدری وخیم شد که ممباور شادند کاه قسامت عماده غناائم
هنگفت خود را رها و عق نشینی کنند؛ در بین راه بسیاری از سپاهیان از مرض و قحطی باه
1

. Armenicus
. Particus
3
. Medicus
2
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هالکت رسیدند و کسانی که باه روم برگشاتند ایان مارض واگیار را در سراسار روم منتشار
کردنااد( Debevoise, 1938: 252; Ammianus Marrcellinus ,1950: XXIII,6; Dio
Cassius, 1955: Book LXXi,2. 4; Scriptores Historiae Augustae, 1991: Vol I,

 .)Verus, 8. 2اشکانیان که با سلطه بر ارمنستان توانسته بودند امپراتاوری روم را در ساوریه
تحت فشار قرار دهند ،با از دستدادن ارمنستان این بار رومیها بودند که آنهاا را در منطقاه
میانرودان با مشکل مواجه کردند و آنها را ناچار به عق نشاینی از ساوریه و ایااال مااورای
فرا کردند و خود نیز ،با گرفتارشدن در باتالق قحطای و مارض کاه در میاان رودان ایمااد
کرده بودند ،ناچار به عق نشینی از میانرودان شدند.
اشکانیان پ

از آن با اینکه دیگر توانایی مال بزرگ را نداشتند و به ناچار میبایسات

از دسترفتن ارمنستان را میپذیرفتند ،اما با این همه سوههموس شاه دساتنشاانده روم در
ارمنستان را برای مد کوتاهی توسس تیرداد از کار برکنار کردند ،اما باا مداخلاه رومیاان در
سال  995میالدی بار دیگر سوههموس تاج و تخات ارمنساتان را باه دسات آورد (ولساکی،
 .)598 : 9080در نتیمه اخراج دوم ساوههماوس از ارمنساتان ،نیروهاای رومای باه جناگ
سربازان اشکانی رفتند .اشکانیان بیشتر خاک از دست رفتاه خاود را در ساال  966مایالدی
بازپ

گرفتند ،که سوههموس پ

از اخراج از ارمنستان به سوریه عق

نشست( Scriptores

.)Historiae Augustae, 1991: Vol. I, Verus 8.1-4; Dio Cassius, 1955: LXXI .2
همین عامل سب شد که رومیان دوباره به میان رودان مله کنند و به پیشرفت هایی دسات
یابنااد .در سااال  968م ایالدی ی اا چنااد سااالی پ ا

از آن ،هنگااامی کااه مااارتیوس وروس

فرمانفرمای ایالت کاپادوکیه بود ،یکی از سرداران خود به نام توسیدید را ماأمور کارد کاه باه
ارمنستان مله کند و سوههموس پادشااه فاراری آن کشاور را دوبااره بار تخات ارمنساتان
بنشاند ،اما ضرور اوضا ایماب کرد که وروس خود فرماندهی لشکر را به عهده بگیرد و باه
ارمنستان برود .پادگانی که پریسکوس در شهر کنوپولی

گذارده بود به یااغیگری و طغیاان

برخاستند و فرمانروای اشکانی موسوم به تیرداد دردسرهایی برای رومیان ایمااد کارده باود،
چنانچه وقتی قیصر او را توبیخ و مواخذه کرد و با جسار بار روی وروس شمشایر کشاید و
وروس نیز او را به جزایر بریتانیا تبعید کرد( Debevoise, 1938: 254 ; Dio Cassius, 1955:

 .)LXXI, 3پ

از این ،دود سه دهه امپراتوری روم و شاهنشااهی اشاکانی هایچ یاک باه
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صور جدی متعرض دیگری نمیشد و تقریبا در صل به سر میبردند .ارمنستان نیز در ایان
بین به عنوان یک دولت دستنشانده نیمهمستقل گاهی تابعیت روم و گاهی تابعیت اشکانیان
را میپذیرفت و در این بین تمایل او به شاهنشاهی اشکانی ،به دالیل روابس نزدیک سیاسی و
فرهنگی که از دیرباز بین آنها کمفرما بود ،بیش جزء امپراتوری روم بود.
ا تماالً همین ارتباط سیاسی و فرهنگی نزدیک ارمنستان با ایران اسباب نفاوذ و سالطه
دوباره اشکانیان را ،کاه از اوایال ساال هاای  989مایالدی ،باالش دوم بار مساند کومات
ارمنستان قرار گرفت ،فراهم کند .بالش دوم در لشکرکشی سپتیموس سوروس ،قیصر روم در
سال 901میالدی به طرف شرق موفق شاد باا تقادیم هادایا و تادابیر دیگار از ملاه او باه
ارمنستان ممانعات کناد .عاالوه بار ایان ،او ارمنساتان را از پادگاان رومیاان در والرشآبااد
پاکسازی کرد و از روم کمک های مالی برای تقویت نیروهای خود دریافت کرد .دلیال چناین
رفتاری خطر کوه نشین های شمالی بود که روم سعی در مقابله با آنها توسس نیروهاای ارمنای
داشت و پادشاه بالش دوم در جنگ با این اقوام کشته شاد و پسارش خسارو یکام جانشاین او
شد(سارگسیان و هاکوبیان .)00 :9069 ،شاید کمک روم در این دوره به ارمنستان به دلیال آن
بود که رومیان با شاهنشاهی اشاکانی وارد جناگ شاده بودناد و بایطرفای باالش فرماانروای
ارمنستان به نوعی کمکی بود به رومیان تا از اتحاد ارمنستان با شاهنشااهی اشاکانی جلاوگیری
شود .از زمان این پادشاه سلسله اشکانی ارمنستان به صور موروثی از پدر به پسر منتقل شاد،
ال آنکه تا پیش از این پادشاهان ارمنستان از بین اخالف اشکانیان ایران تعیین میشدند.
جنگ های موفقیت آمیز امپراتوری روم با شاهنشاهی اشکانی در زمان لوسایوس وروس و
سپتیموس وروس که پ

از مله ترایان برای بار دوم و ساوم در طای قارن  5مایالدی ،تاا

پایتخت اشکانیان_ تیسفون_کشیده شد ،هیچ تغییر اساسی ایماد نکرد؛ زیرا روم هربار پا
از پیروزی با مقاومت و سرسختی اشکانیان در بر پا داشتن اکمیت خود مواجهشده و عقا
مینشست .در عوض پیاروزیهاای نظاامی روم باه خصاو
سوروس که منمر به تأسی

در دوره امپراتاوری ساپتیموس

ایالت میان رودان علیا شد ،به معنای تهدید دائمی مرکاز اصالی

کومت اشکانی در میان رودان بود؛ و این امر به منزله پایان سیاست شاناخت رود فارا باه
عنوان مرز بین امپراتوری روم و شاهنشااهی اشاکانی قلماداد مایشاد( Dignas& Winter,

 .)2007: 15شاید سازش شاهان اشکانی ارمنستان در دو دهه پایاانی قارن دوم مایالدی باا
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امپراتوری روم ،که برای فظ سلطه خود و موروثی کردن قادر خاود در ارمنساتان انماام
گرفت ،در موفقیت امپراتور سپتیموس سوروس 599-900( 9م ،).بیتأثیر نبود؛ زیرا امپراتاور
روم در عوض مایت از خاندان اشکانی ارمنستان ،توانست بطرفی آنهاا را در جناگ خاود باا
شاهنشاهی اشکانی ،جل کند و همین بیطرفی ارمنستان در جنگ روم و ایران در دهه پایاانی
قرن دوم میالدی ،وضعیت ارمنستان را تا روی کارآمدن کاراکاال 599-599( 5م ).کماو بایش از
آرامش نسبی برخوردار کرد .شاید فرمانروایان اشکانی ارمنستان از جناگ فرسایشای دو قادر
اثرگذار شرق و غرب در سالهای پایانی قرن  5میالدی و بیطرفی ارمنستان در ایان جناگهاا
که بر سر تسلس بر میانرودان درگرفته بود و به هر ال پایان خوشی برای ایران و روم نداشت،
میخواستند نه تنها ارمنستان را برای مدتی از دستبرد تهااجم امپراتاوری روم دور نگاه دارناد،
بلکه از وابستگی خود به شاهنشاهی اشکانی ،برای فظ استقالل خود ،قدری بکاهند.
نتیجه
درگیریهای مستمر ایران و روم بر سر ارمنستان در قرن دوم میالدی ،در واقع به دلیال
گسترش مطامع ارضی بود که رومیها از سالها پایش در سیاسات توساعه قلمارو خاود باه
سمت شرق در پیش گرفته بودند .هرچند این سیاسات پا

از مقاومات اشاکانیان و انعقااد

پیمان راندیا و رویکرد جانا داراناه ارمنساتان باه ایاران عماالً متوقاف شاد؛ اماا نارضاایتی
امپراتوری روم از این پیمان باعث شد تا روم بارها به صور غیر مستقیم ،از طریاق تحریاک
اقوام کو نشین از جمله آالنها به سرزمین ارمنستان ،به این پیماان واکانش نشاان دهاد و
تی پ

از عدم موفقیتش در این زمینه ،دست به اقداما نظاامی زد و از اوضاا پریشاانی

که شاهنشاهی اشکانی پ

از مرگ بالش یکم باه وجاود آمد،اساتفاده کارد و ارمنساتان را

دست آویزی برای توجیه مال خود به مشرق زمین قرار داد .در واقع هدف امپراتاوران روم
از الحاق ارمنستان به امپراتوری روم ،بهره گرفتن از موقعیت استرتژیک ایان سارزمین بارای
تسهیل فتو ا بعدی خود بود .شاهد این مدعا این اسات کاه امپراتاوران روم تنهاا پا

از

تسلس بر ارمنستان میتوانستند بر ایاال غربی ایران و تای پایتخات شاهنشااهی اشاکانی
. Septimius Severus
. Caracalla

1
2
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مسلس شوند .در مقابل پیشرویهای امپراتوری روم ،اشکانیان با در پیشگارفتن جناگ هاای
پارتیزانی و چریکی و با یک استراتژی مناسا پا

از کشااندن نیروهاای رومای باه داخال

میان رودان و عق نشینی موقت خود به داخل سرزمین های اصالی ایاران نیروهاای رومای را
وادار به بازگشت میکردند و ارمنستان را هرباار باه وضاعیت پیشاین خاود باه گوناه ای بااز
میگرداندند که جنگهای امپراتوری روم با شاهنشاهی اشکانی ،در طای قارن دوم مایالدی،
تغییر اساسی ایماد نمیکرد؛ زیرا روم هر بار پ

از پیروزی با مقاومت و سرسختی اشاکانیان

در برپاداشتن اکمیت خود و اصرار بر نفوذ بیچون و چرای اشاکانیان در ارمنساتان مواجاه
میشد و عق مینشست.
امپراتوری روم ،در طول قرن دوم ،با تحمیل سهجنگ در اول وسس و آخر ایان قارن کاه
مستقیم و غیر مستقیم به بهانه ل مسنله ارمنستان بر ایران تحمیل کرد ،خساارا ماالی و
جانی فراوان و بی اصلی برای دو قدر به بار آورد .در سه نبردی که باین امپراتاوری روم و
شاهنشاهی اشکانی در طول قرن دوم اتفاق افتاد بهجز جناگ ساوم کاه بار سار میاانرودان
اتفاق افتاد و آن هم ریشه در دو جنگ پیشین داشت ،نقش کاانونی و محاوری ارمنساتان در
شعلهور شدن نائره جنگ بین دو قدر شرق و غرب انکارناپذیر است .اشکانیان ارمنستان ،در
پایان قرن دوم به نوعی به دنبال استقالل سیاسی خاود از شااخه اصالی ،یعنای شاهنشااهی
اشکانی که همواره میخواستند یکی از اخالف خود را بر ارمنستان بنشاانند ،برآماد .باه هار
ال ،شکی نیست که اشکانیان ارمنستان در طول یک قرن و نیم ضور مداوم در ارمنساتان
چنان ریشه در این کشور ائل و اساتراتژیک باین دو قادر شارق و غارب دواندناد کاه از
پادشاهی بالش دوم اشکانیان در ارمنستان موروثی شدند.
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