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 چکیده

 36ال بکه سک   روم یامپراتکور  و یاشککان  یشاهنشاهپس از توافق  ارمنستان انیاشکان حکومت

 رانیک ا یطکوالن  یها که پس از رقابت توافق نیااز  هدفارمنستان شکل گرفت.  نیدر سرزم ،یالدیم

بکه   دادنخاتمکه  شکد،  حاصکل  ریدرگ طرف دو هر تیرضا باو روم بر سر سلطه و نفوذ در ارمنستان 

 یمسکلله اصکل   ارمنسکتان،  انیانحکومکت اشکک   یعنک ی توافکق  نیک ا حاصل اما. بود یریدرگ و جنگ

 مکان یپ گکرفتن دهیک ناد یروم بکرا  یشد. تالش امپراتکور  یالدیو روم در قرن دوم م رانیا یها ابترق

حاکم بکر   یشاهزادگان اشکان رفتنیبا نپذ ارمنستان، در یاشکان یشاهنشاه نفوذ محدودکردنو  ایراند

 رمنسکتان، ا بکر  خود خاندان از یا شاهزاده نشاندنبه تخت یبرا یاشکان یارمنستان و اصرار شاهنشاه

 پکووهش  شکد.  منجکر  یالدیدو قدرت شرق و غرب در سراسر قرن دوم مک  نیب یریبه جنگ و درگ

در سراسر قکرن دوم   یاشکان یامپراتوران روم به قلمرو شاهنشاه تهاجم که است نیا بر ناظر ،حاضر

 رانیک ا انبج از ارمنستان در یاشکان خاندان از یا شاهزاده رشیپذ عدم ای و رشیپذ دنبال به ،یالدیم

متحکد   عنکوان  بکه ابتکدا   کشکور،  دو نیبک  یهکا جنکگ  در ارمنستان انیاشکان صورت گرفت و روم و

ضکع    شکدن امکا بکا آشکار   دند،یجنگ یروم م یو دوشادوش او بر ضد امپراتور یاشکان یشاهنشاه

، بکه  قرن نیروم در ا یبا امپراتور رانیا سوم جنگ انیجر در ودر اواخر قرن دوم  یاشکان یشاهنشاه

 .کردند اقدام یاشکان یشاهنشاه از خود تقاللعنوان متحد روم در جهت اس
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 مقدمه

 

 همچاون  هماواره  خ،یتاار  در خود یراهبرد گاهیپا و ییایجغراف گاهیجا لیدل به ارمنستان

 یفارا  از ساو   یمااورا  و رودانانیا م و ساو  کی از یآناتول و قفقاز بر طرهیس یبرا یگذرگاه

 یشاهنشااه  یغربا  یهانیسرزم سمت به یاشکان یشاهنشاه یشرویپ با. کرد یعمل م گرید

 دو هار  یبارا  ارمنساتان  نیسرزم ن،یزم مشرق درجهت روم یرو گسترش امپراتو یهخامنش

 خانادان  یجانبدار از بارها روم یامپراتور یوقت لیدل نیهم به. افتی دوچندان تیاهم قدر 

.( باا  م. ق 06.( و آنتاوان ) مق.  20) کراساوس  یبرخوردهاا  در انیاشاکان  از ارمنستان یمحل

قارن   نیآغااز  یهاسال در انیاشکان ضعف از یریگ بهره باسرخورده شد،  یاشکان یشاهنشاه

 شواکان  باا  روم عمل نیا اما. برانداخت رادر ارمنستان  یآرتاکس یمحل دودمان یالدیم کمی

 نیشاایاقتاادار پ یایاام.( کااه بااه دنبااال ا  99 -08) دوم اردوان دوران در انیاشااکان عیساار

 مناسا   کاه  زماان  هار دوران  نیا در ا انیباود، مواجاه شاد و اشاکان     یهخامنش یشاهنشاه

. دندیکوشا  یما  منطقه نیا در روم نفوذ یبرانداز یبرا یارمن یناخارارها پشتوانه با ،دندید یم

 شااهان  باار  چناد  توانسات  روم با رقابت در بود، آگاه یخوب به ارمنستان تیاهم از که اردوان

آنهاا فرزنادان خاود را بار تخات       یکناد و باه جاا    یروم را از ارمنستان متاوار  نشاندهدست

 رانیا اقوام مهاجم به ا کیو با تحر نشست یساکت نم زیروم ن یارمنستان بنشاند. اما امپراتور

 تا کرد یم فراهم را اردوان یگرفتار ا موجب روم، در ساکن یاشکان ادگاناز شاهز یبانیو پشت

 . شود عاجز ارمنستان امور به داختناز پر

.( منماار بااه  م 29-90/99) کاامی بااالش دوران در ساارانمام دوم اردوان یهااا تااالش

 روم یامپراتاور  که ییآنما از اماروم شد.  یارمنستان با موافقت امپراتور انیاشکان یریگ شکل

 اساتفاده  یفرصت هر از بود، داده تن توافق نیا به ناچار به انیاشکان اسلحه زور و یاسپلمید با

و نفاوذ خاود را در    سالطه  گار ید باار  بتواناد  و کند یخال شانه توافق نیا بار ریز از تا کرد یم

 انیسلساله اشاکان   یریا گ شاکل  از پا  روم  یامپراتاور  ،لیدل نیهم بهارمنستان بازگرداند. 

 نینشا اقوام کاو   ختنیبرانگ قیاز طر میمستق ریغ صور  به توافق، از ییرها یبراارمنستان 

 باه  باا  میو سپ  به صور  مساتق  رانیا یغرب شمال اال یا و ارمنستان قلمرو به  مله رایب

 دومقارن   سراسار رودان،  انیا و کشاندن جنگ به ارمنستان و م یریجنگ و درگ انداختنراه
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 نیا ا از دیشاا تاا   کرد یسپرسلطه و نفوذ در ارمنستان  یبرا انیجنگ با اشکان دررا  یالدیم

 اصارار و  مدر مقابال رو  یداریبا پا انی. اما اشکاناوردیب را به زانو در یاشکان یشاهنشاه قیطر

 روم یها نقشه یساز یخنث جهت در ارمنستان بر یاشکان خاندان از یا شاهزاده یریکارگبه بر

و روم و  رانیا ا نیبا  یاسا یارمنساتان در رواباس س   انیکاناش گاهیجا به پرداختن. کردند عمل

 جستار به آن پرداخته است.  نیاست که ا یضرورت تنشقرن پر نیعملکرد آنها در ا

 

 یالدیم دوم قرن نخست مهین درو روم  رانیمناقشات  ا آغاز وارمنستان  انیاشکان

 ،م.( 88 -999) تروک.( و ساانم 60-88) کاامی ردادیاات زیااآم صاال  و یطااوالن ساالطنت

ارمنساتان   یو فرهنگ ینشانگر چرخش مذهب ،در ارمنستان یاشکان شاهان نیدوم و نینخست

 کام یباالش   ی،الدیم 89 سال که تا رانیا وندر ارمنستان همچ رایاست. ز انیبه سمت اشکان

 تار  یقاو  یعماوم  یو زنادگ  ی کومت یها از  وزه یاریدر بس یاصول شرق کرد، یم یپادشاه

 5.افات یدر ارمنستان تاداوم   یدر جهت  فظ سنن اشکان اصول نیا از یاریبسو  9شد انینما

 رانیا ییارویرو نینخست ران،یا به نسبت ارمنستان انیاشکان جانبدارانه کردیرو نیهم ا تماالً

م.( رقم  08 -999) 0انیترا یزمامدار دوره در ،یالدیم دوم قرن نیآغاز یها سال در را روم و

 یفرماانروا  نیای باه بهاناه عادم تع    ظااهر  در ،یالدیما  991در  دود سال زد و امپراتور روم 

 .Arrian, 1968: frs. 37 & 40; Dio Cassius, 1955:  LXVIIارمنساتان از جانا  روم )  

 نیزما  مشارق  بار  سلطه یبرا ارمنستان به ،یگسترش مطامع ارض لیاما در واقع به دل ،(17.1

و  یامپراتاور  یغربا  یاتماام جناگ در مرزهاا    (. البتاه Longden, 1931: 25-29) کرد  مله

 باه   ملاه  یبارا  روم امپراتاور  میتصام  در کمیپ  از مرگ بالش  انیاشکان یاختالفا  درون

 روم ارمنستان، سر بر روم با رقابت در انیاشکان یینما قدر  از پ  رایز ،بود ثرؤم نیزم مشرق

 روزافازون  نفاوذ  و شاد  منساتان ار در یاشاکان  شاهزادگان ی کمران دأییت و رشیپذ به ناچار

                                                           
. تاکیتوس در کتاب خود سیاست شرقی اشکانیان را مورد بررسی قرار داده و در این رابطه نوشته است کاه ایان سیاسات در    9

؛ Tacitus,1959: 6, 31های ساابق هخامنشایان باود، تشادید یافات)      دوران اردوان دوم که که در صدد بازگرداندن سرزمین

 (.Olbrycht, 2010: 721-722ا  بیشتر بنگرید به: برای اطالع
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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از اختالفاا    یکاه باه خاوب    را روم یامپراتاور  قرن،میپ  از گذشت ن ارمنستان در انیاشکان

 باه  ،مطمانن باود   انی ملاه باه قلمارو اشاکان     یخود برا ییبه توانا وباخبر  انیاشکان یدرون

 .واداشت واکنش

 دیشاا  تا فرستاد امپراتور نزد یسفارت ی،اشکان وقت شاهنشاه خسرو ان،یاز  مله ترا شیپ

 باه  وسیکاسا  وید(. Dio Cassus, 1955: LXVIII, 17گردد ) نیزم او به مشرق  مله از مانع

 تخات  از.( م 999-990)9دارسیخلاع پسارش آکسا    بار  یمبنا  انوس،یترا به خسرو شنهادیپ

 ییفرماانروا  مسند برم.(  990-991) 5 یریپارثاماس گرشید پسر نص  شنهادیپ و ارمنستان

 اشاره کم،یهمچون دوران نرون و بالش  ،رفع مسنله ارمنستان یارمنستان توسس امپراتور برا

را نه تنها  ل مسنله  انوسی( و در ادامه هدف تراDio Cassus, 1955: LXVIII, 17) کند یم

شاخ  امپراتاور از    یهاا  یطلبا  را که منشاء آن جااه  یگریبلکه مقاصد د داند، یمارمنستان ن

علاال  ملااه  در ،(Dio Cassus, 1955: LXVIII, 17) اساات ییگشاااکشور جملااه شااهر  و

 توساعه  یبراارمنستان  کیاستراتژ تینظر گرفتن موقع در با. کند یبه ارمنستان ذکر م انوسیترا

 ماان یپ لیبا تحم یاشکان یشاهنشاه یتراش مانع و نیزم مشرق سمت به روم یامپراتور فتو ا 

 مناافع   فظ جهت در ارمنستان بر یاشکان شاهزادگان سلطه و ومر یامپراتور به.( م 66) ایراند

 بادون  یآخار  شااه  دو نیا ا ایا گو کاه  دارس،یآکسا  و تروکسن کم،ی ردادیت دوران در انیاشکان

زده بودند و با توجاه باه اوضاا      هیتک ارمنستان یشاه تخت بر ها یروم یسو از دییتأ و ضیتفو

 یبااق  یدیا ترد ،به آن مبتال شاده باود   کمیالش پ  از مرگ ب یاشکان یکه شاهنشاه یشانیپر

بلکاه هادف او    ،خواهان سلطه دوباره بر ارمنستان بود تنها نه انوسینخواهد ماند که امپراتور ترا

 نیا ا کیاساترتژ  تیموقع از کردن استفاده روم، یامپراتور به ارمنستان مودنبا توجه به الحاق ن

  .بود نیزم مشرق سرسرا ریتسخ و خود فتو ا  لیتسه یبرا نیسرزم

 رییا تغ با که یشاهنشاه یدر مرزها یاشکان نشاندهدست یها نینش شاهاز  انیترا استقبال

 ;Debevoise, 1938:219-221) بودناد  داده تان  روم یامپراتاور  از اطاعات  باه  خاود  موضع

Longden, 1936: 241-242) با مصالحه سمت  ،بهیریپارثاماس ارمنستان، شاه تا شد موج 

 ساخنان  باه  و لیا متمادر ارمنستان باود،   یشرویپ  ال در قدر  با زمان نیا در که اتورامپر

                                                           
1. Axidares(Ashkhadar) 
2. Parthamasiris 
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 :Dio Cassus, 1955) کناد  اعتمااد  روم باا  قارارداد  بساتن  بار  یمبنا  ان،یا ترا فرساتادگان 

LXVIII,18-19باا  تنهاا  ماذاکره،  یبارا  ارمنساتان  یاشاکان  شاه یوقت ،(. اما بر خالف انتظار 

 باه تنهاا   ناه امپراتور  ،رهسپار شد 9ایگیالِ در انیترا بارگاه به خود، یشخص محافظان از یاندک

مباادا   نکاه یاز تارس ا  بلکاه  ،(Dio Cassus, 1955: LXVIII,19-20) نکارد  وفاا  خاود  وعاده 

 از نخطرسااز شاود، دساتور داد پا  از دور شاد      هاا  یروما  یبارا  ندهیدر آ یشاهزاده اشکان

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

20; Gutschmid, 1888: 105; Debevoise,1938 : 224 .)پادشااه  کشاتن  از پا   هاا  یروم 

ارمنستان را بدون دردسر صا   شدند و   ،یو فر رنگیبا ارمنستان، با ن یاشکان نشاندهدست

و   یریارثاماسااپ انتقااام باار یمبناا ی رکتاا چیهاا انزماا نیاادر ا یخساارو شاهنشاااه اشااکان

کار او ا تماالً به  نی(. اDio Cassius, 1955:LXVIII, 26انمام نداد ) ارمنستان یریگ بازپ 

 کیا  یباود کاه عرصاه را بار خسارو بارا       یانیمدع و یشاهنشاه یداخل زلمتزل سیشرا لیدل

 یو چارا  چاون  یبا  سلطه ،عوض درروم تنگ کرده بود.  یخواه ادهیدر برابر ز یواکنش منطق

 هاا  یشارو یپ نیا ا ماه ینت در وشد  انیترا یها یبلند پرواز یبرا یبر ارمنستان نقطه آغازروم 

 ,Dio Cassus, 1955: LXVIII) شاد  روم اال یا ا از یکا ی ارمنساتان  همچاون  رودان انیا م

ارمنساتان   کیشارق و غارب بار منطقاه اساتراتژ      یهاا  از قادر   کی تسلس هر رایز(. 22,23

باا سالطه بار ارمنساتان و      هاا  یو اکنون روم زد یرقم م روزیمعادال  قدر  را به نفع طرف پ

نشاانده صافحا     دسات  یها را پ  از تصرف دولت رودان انیم ،یروم التیا کیآن به  لیتبد

 سلطه خود در آوردند.  ریاز زمستان به ز شیپ یدر مد  کم ،یشاهنشاه یغرب

 ;Bivar, 1983: 88) یاشاکان  یشاهنشااه  بار   ااکم  ناامطلوب  تیوضاع  از یآگااه  باا 

Debevoise, 1938: 228روم مقاومات   یدر برابار قاوا   کاه چارا   دیفهم توان ی( به سهولت م

 یگساتردگ اماا   5(.Debevoise, 1938: 229)اسات  نگرفتاه  صور  انیاشکان طرف از یچندان

 نیا ا دییا در تأ یعنصار مهما   ،شود یکه در ضد  مله خسرو مشاهده م انیاشکان یزیر برنامه

 از یجزئ انیروم به یغرب یایآس در یعیوس یها نیسرزم نبرد بدون یذارواگاست که  هیفرض

 وخاوس یآنت باا  قبالً که گونههمان و بکشانند پار  کشور عمق به را انوسیترا تا بوده یا نقشه

                                                           
1. Elegeia/Aegea 
2. Debevoise, 1938: 229 
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 قاطعاناه  را انیا روم ،رفتاار کارده بودناد    الدیما  از بل.( در قرن دوم قمق.  950-908) هفتم

 شاده  یزیا ر طرح شیپ از یا نقشه طبق انیاشکان ا یهمه عمل نکهیا گرید لی. دلدهند یفرار

  ملاه . بردناد   مله انیروم توسس شده اشغال یها نیسرزم به سو سه از آنها و گرفت انمام

 هادف  با فرا ، قیرا از طر گریدو  مله  ابنیاز ماد به سمت ارمنستان و آد انیرا اشکان یاصل

 انوسیترا. م دادندانما هیسلوک سمت به مرکز از  مله هاالخرو ب هیسور با انیروم ارتباط قطع

 شادند  متحمل را یمتعدد یها شکست انیروم ،فاصله نیا در اما ،داد نشان واکنش درنگ یب

 باار  انیاشاکان  انیا م ندهیفرساا  نفااق (. 595 :9080 ،ی)ولسک دادند دست از را خود میغنا و

و بار   باود  ارمنساتان  اهپادشا  یه زماان کا  خسرو برادرزاده سنتروک،آمد و  روم کمک به گرید

 .Arian, 1968: Fr77; Dio Cassius, 1955: LXVIIIوارد کرده بود )  یادیتلفا  ز انیروم

29-30; Bivar, 1983: 91 تاا  ندمور شدأاز جان  شاهنشاه م ،فرزند خسرو 9پارثاماسپا ،(، با 

وارد عمال   انیا ضاد روم  با دو سپاه بزرگ تحت فرمان خود همزمان بار  رودان انیشمال م در

اساتفاده کارد و پارثاماساپاترا شابانه باه صاور         شاهزاده دو نیب اختالف از انیتراشوند. اما 

 یروهاا یتوانسات ن  انیترا مهیداد. در نت  یفر رانیا یرا با وعده پادشاه یو و رفتیپذ یمخف

 نیا ااز  نکهیا یراب انیو به قتل برساند. آنگاه ترا ریدستگ را تروکرا شکست دهد و سن یرانیا

 سپا پارثاما سفون،یت در روم طرفداران یهمراه بهکند،  یبردار بهره شتریب آورده باد یروزیپ

 ضارب  ییهاا  ساکه  ،بازرگ  کار نیا منتیم به که داد دستور و کرد اعالم شاه را( خسرو)پسر 

 :Dio Cassus, 1955)شاود   اک  پاار   باه  ییاعطاا  یپادشااه  عنوان آنها یرو بر که کنند

LXVIII,30; Debevoise, 1938: 237). از  شیپا  انیا کاه ترا  انیاشکان یدرون نفاق ،نیبنابرا

ساقوط   اساباب باود   کیا نزدآن باز کرده بود،  یبر رو یا ژهی ساب و ی مله به قلمرو اشکان

 .   کندروم هموار  تیموفق یرا برا نهیرا فراهم و زم سفونیت

 و خاستبه جنگ بر ها یروم هینستان علبالش در ارم فرزندش تروک،مرگ سن از پ  اما

 یبحرانا  یدر وضاع  ، اکم ارمنستان باود  انیکه از جان  ترا یسوروس سردار روم وسیکارتل

نازد باالش فرساتاد و     ینیمورأما  انیترا مهیقرار گرفت و درخواست متارکه جنگ کرد. در نت

 میوخا  تیم وضاع ها  تاا  کارد  واگاذار  او باه  صل  یبرقرار یازا رقسمت از ارمنستان را د کی

و از خطاار  دوبار  نیباا از کارد،  یماا دیا را تهد انیا کااه ترا یا و هام خطاار محاصاره   وروسسا 

                                                           
1. Parthamaspates 



  7   و روم رانیا نیدر روابط بارمنستان  انیاشکان گاهیجا

 عمال  باه  ممانعات  رودان انیا از او در م یبانیپشات  و کماک  رو،ین انتقال خطوط شدنمسدود

 کاه  انیا ترا(. Boissevain, 1890: 329;Longden, 1931: .17; Chaumont,1986: 427)دیآ

در  داشات،  هیساور  باه  بازگشات  قصاد  دجله ریاز راه شمال از مس یالدیم 999 سال بهار در

 باه  امار  نیا ا کاه  ییجاا  تاا  شد، همواج انیبا مقاومت سخت اشکان 9هنگام عبور از شهر هاترا

 قصاد   انیا ترا آن از پا  . دیا گرد منمر مفتو ه یها نیسرزم از شیروهاین تمام ینینشعق 

کاه در هااترا    یشکسات  از پا   او یماار یب اماا  کناد،  یلشکرکش رودان انیم به دوباره داشت

منصارف و   یلشکرکشا  الیا و ناچاار شاد از خ   کارد  دگرگون یکل به را او مزاج ،متحمل شد

در  یالدیما  999 ساال  در و ناداد  مهلات  را او اجال  اماا . گرفت ایتالیا به بازگشت به میتصم

و  5کردناد طنت خلاع  پارثاماسپا  را از سال  ،مد  نیا یط زین انیاشکانجان سپرد.  هیکیلیک

(. Dio Cassus, 1955: LXVIII,31-33) گرفات  دسات  باه را  یشاهنشااه  زمامدوباره خسرو 

بار   انیاز ارمنستان و نفوذ دوبااره اشاکان   ییها در بخش ها یاز دست رفتن سلطه روم ا تماالً

باه  سالطه بار ارمنساتان     رایا نباود. ز  ریتأث یب انیروم یروزیو پ انیترا شکستدر  ن،یسرزم نیا

باود و ا تمااال    انیاز جان  اشاکان  هیسور دیو فرصت تهد رودان انیم یها نی فظ سرزم یمعنا

روم  یادامه جنگ بارا  گریاز ارمنستان و شکست در هاترا د ییها در بخش یپ  از ناکام انیترا

و روم و  رانیا قلمارو ا  نیبا  یها نینش شاهک کینزد وندیمد  از پ نیو در ا دانست ینم دیرا مف

   گرفت به رم بازگردد. میچنان سرخورده شد که تصم یارمنستان به خاندان اشکان ژهیو به

 یقطعا  شکسات  با انیاشکان با او جنگ فرجام ان،یترا ینظام بزرگ یها تیموفق وجود با

 :Lepper, 1948: 211-213; Eadie 1985: 407-423; Lightfoot, 1990)رفتیپاذ  انیپا یو

115-126; Wylie 1990: 37-43 .)یو ینظاام  یهاا  تیا موفق از یادیا ز زماان  مد  که چرا 

 کاه  ییجاا  تاا  گرفت صور  یو هیعل ییها شورش مفتو ه، یها نیسرزم در که بود نگذشته

 ,Birley, 1956: 25-33; Birley) شاد  خاارج  ها یروم دست از رودان انیم ارمنستان، مناطق

1998: 66-76; Magie 1950: 607-11چااره   زیم.( ن 908-999) 0انیهادر ان،یترا نی(. جانش

 گشات و باز یاشکان یرابطه با شاهنشاه میو ترم خود یمرزها درون در یامپراتور  فظرا در 

 Birley, 1956: 25-33; Birley, 1998: 66-76; Magie)دیا د جناگ  از شیپا  یمرزهاا  باه 

                                                           
1. Hatra 

 (.Dio Cassus, 1955:  LXVIII. 31) . پارثاماسپا  به روم گریخت5
3. Hadrian 
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کاه  اساتدالل کارد    نگوناه یا تاوان  یما  انیا ترا یلشکرکشا  نافرجام انی(. از پا607-11 :1950

 از ورهد نیااخاود، بااا وجاود منازعاا   اااکم بار ا     یشاهنشااه  یارضاا تیا از تمام انیاشاکان 

 باه  یروما  یروهاا یمناس  پ  از کشااندن ن  یاستراتژ کیبر نداشته و با دست  یشاهنشاه

، نیروهاای او را  رانیا یاصل یها نیسرزم داخل به خود موقت ینینشعق  و رودان انیم داخل

باار تخات    نیا خود، نیشیپ تیوضع به دوباره را ارمنستان و کردند رفرا به ممبور و عام قتل

 پادشاهی بالش، در آوردند.  

 باا  هاا  یروما  یخاارج  استیدر س ینیادیبن را ییم.( تغ 999 -908) انوسیهادر جلوس با

هنگاام   انیبا اشکان ارمنستان یهمراه یبه گستردگ انوسیهادر گمان یب. آمد وجود به انیاشکان

راه مناسا  بازگشات باه     گاناه ی و بارد  یپا  او یکشا لشکر یهاودگ یب یو  ت انیرات یلشکرکش

 باه  وادار را باساتان  عصار  بازرگ  قادر   دو کاه  یگار ید عامل. دی فظ تعادل را برگز استیس

شارق و غارب کاه     انیا تماار  پار ساود م    یایا ا  یعنا ی. باود  یاقتصااد  امور کرد، یرو انهیم

مباارزه   نیخسرو که خود را در ا نیب نیباشد. در اسودمند  اریهر دو طرف بس یبرا توانست یم

 مارز  عناوان باه   گار یبرخوردار شد و رودخانه فرا  بار د یابیکام نیاز ثمرا  ا دانست، یم روزیپ

 (.  591: 9080 ،ی)ولسکشد مهیضم انیبه قلمرو اشکان زیو ارمنستان ن انتخاب کشور دو انیم

 باالش  ،یرو مملکتادا  یسر  کمرانا و بالش سوم بر  خسرو نیب نزا  و کشمکش از پ 

 ایاامه خااود یباارا را عرصااه و ودشاا روزیااپ فیاا.( توانساات باار  ر م 919-950)سااوم

سالطنت باالش    نیآغااز  یهاا سال در روم و انیاشکان روابس(. McDowell, 1935: 195)کند

 اند، بوده عالقه یب انیاشکان ینسبت به امور داخل یبدون تنش بود و از آن جا که مورخان روم

و ارمنساتان در   رانیا زمان بالش بر ا هم تسلس 9.است دوره نیا درباره یاطالعات فاقد آثارشان

ماا از   یو روم ا تماال در عدم آگااه  رانی کومتش و عدم تنش در روابس ا نینخست یها سال

باه  اواد     یوقت یمورخان روم رای. زستین ریتاث یب ،یدوره، از جان  مورخان روم نیاخبار ا

 .  آمد یم دیدر روابس دو کشور پد یکه تنش و برخورد کردند یاشاره م انیکاناش خیتار

قرار داد و از آنما باا قبائال آالن در    رانیا یرا در شمال غرب خود ییفرمانروامرکز  بالش،

 ;Gutschmid, 1888: 146مشااغول نباارد و زد و خااورد شااد) یالدیماا906 اادود سااال 

                                                           
واقعه مهم دوره بالش سوم این است که مهرداد چهارم در این زمان مدعی سلطنت شده باود، اماا نتوانسات در مقابال     . 9

 (..Chaumont, 1988: 574–580ند )بالش موفقیتی کس  ک
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Mcdowell, 1935: 195; Debevoise 1938: 242 .)باه   بااز  ش،یپا  دفعاه  همچاون  هاا  آالن

 دنباال  باه . کردناد  تماوز ارمنستان و مانیآذربا هگذشته ب الیاز دربند دار ها، یگرج کیتحر

 Dioکناد)  تیبه روم شاکا  ها یگرج عملکرد درباره تا فرستاد روم به یریسف بالش واقعه نیا

Cassius, 1955: LXIX.15)، دشاه گرجستان را به روم ا ضاار  اما دولت روم با وجود آنکه پا

 سارزنش  را یو فقاس  ناه  او رشادن کرد تا در محکمه امپراتور جواب پ  دهد، پا  از  اض 

 Dioرا افازود)  ییهاا  نیسارزم  زیا ن یبار ینماود و بار خااک ا    یبه و ییبلکه مساعدتها نکرد،

Cassius, 1955: XXXIX.15 .)یکاناشا  یشاهنشاه مقابل در روم یامپراتور رفتار نیا البته 

 کیا در تحر انیا عملکارد گرج  دییا روم باه اغاوا و تأ   زیا ن نیاز ا شیچرا که پ ؛نداشت یتازگ

پرداخته بود و باه ا تماال    کمی ردادیدر دوره ت یاشکان یها به تهاجم به قلمرو شاهنشاه آالن

 دوره در رایا و ارمنساتان باود. ز   رانیزمان ا بالش در اداره هم تیموفق لیدل بهاقداما   نیا ادیز

 از ارمنساتان  نیسارزم  کرد، یم ییفرمانروا ارمنستان و رانیا بر زمان هم که ،یپادشاه اشکان نیا

دوره توانسات دسات باه اقاداما       نیدر ا بالش که ییجا تا بود، برخوردار یاسیس ثبا  و صل 

اشاره کرد که پا  از آن در   9توان به ساخت شهر واغارشاپا  یها م زند که از جمله آن یعمران

 شهر نیا و (Hubschmann, 1904: 470برخوردار شد) یادیز تیپادشاه، شهر از جمع نیوره اد

 5.گرفت را ارمنستان در یشاه تختیپا آرتاکساتا یجا بعدها

 وسیااآنتون ان،یااهادر نیجانشاا دوره در گاارید بااار هااا یروماا بااالش، ماارگ از شیپاا

  قوق  فظ یبرا بالش یتعبار به. 1برآمدند ارمنستان تصرف درصددم.(  908-969)0وسیپ

دفا  از مناافع روم   یروم برا دیامپراتور جد زاهد، به ملق  وسیآنتون و ارمنستان در انیاشکان

دوره جناگ باه    نیدر ا نیدر  ال مبارزه بودند. بنابرا میرمستقیبر سر ارمنستان به صور  غ

بادان خاو    شخ  بالش بود کاه  یآن روش بردبار لیعمده دل دیشکل آشکار در نگرفت؛ شا

 یبالش دوام چنادان  یطلبتسام  استیس اما. باشد جنگ آغازکننده خواست ینم وگرفته بود 

منطقاه را از   نیا او توانساتند   کردناد   ملاه  ارمنساتان  به مرگش، از شیپ ها یو روم اوردین

                                                           
1. Vagharshapat 

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

 . برای اطالعا  بیشتر بنگرید به : 1
The Scriptores historiae augustae, 1991: 3-101 
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 سال  دود در. بنشانند ارمنستان تخت بر یدیجد نشاندهدست شاه و رندیگبازپ   انیاشکان

م.( باه عناوان پادشااه     969-911) 9ماوس  ساوهه  هاا  یبود کاه از طارف روما    یالدیم 911

بر تخات ارمنساتان    یکه منمر به نص  و یطیبالش شد. از اوضا  و شرا نیارمنستان جانش

 د،یا انمام طاول  به سالستیب از کمترکه  یو دوران  کومت و ستیدر دست ن یشد اطالعات

 یلا یدال به ا تماال زمان نیا در زین انیاشکان(. Birley, 1999: 71)است مانده یباق ناشناخته

 نیا ا نیب در که یتمار یها کاروان ییشکوفا و صل   فظ منظور به ای و روین بودن یناکاف لیقب از

 ;Toumanoff, 1986: 525–546نشااان ندادنااد) واکاانش خااود از بودنااد، آمااد و رفاات در دو

Chaumont,1976: 146-47 .)ًییفرماانروا  یانیا پا یهاا  ساال  بحاران  از استفاده با باز، روم ا تماال 

 ییفرماانروا  دوره در خاود  یاسا یس ثباا   باه  هیا تک با و چهارم بالش کارآمدن یرو و سوم بالش

 اساتفاده  باا  و شاود  یم ارمنستان دوباره خواستار بود، محبوب اریبس ها یروم نیب در که وس،یآنتون

 .کند یم خود نشانده دست را ارمنستان چهارم، شبال کارآمدن یرو هنگام در انیاشکان تیوضع از

 

 ارمنستان بر یاشکان یپادشاه دوباره یایاح و روم یامپراتور با انیاشکان یریدرگ

م.(،  900 تاا . م 918/919بالش چهارم )  یاشکان دیاز مرگ بالش سوم، پادشاه جد پ 

  اداقل  که ارمنستان تصرف برنامه از ریغ او دیشا. نداشت نیشیپ تیوضع رشیپذ به یلیتما

 سار  در بود انیهخامنش به متعلق که را ییها نیسرزم تصرف یآرزو آمد، یم شمار به او هدف

 باا  آن یارتبااط  یبنادرها  و هیساور  ریتسخ ارمنستان بر عالوه لیدل نیهم به دیشا و داشت

 الزم رانیااا قاادر  دوباااره یایااا  و یساااز یهخامنشاا برنامااه یاجاارا یباارا را دور خاااور

(. بالش چهاارم پا  از نشساتن بار تخات سالطنت  قصاد         596 :9080 ،ی)ولسکدانست یم

از جملاه   یلا یاما بنا به دال شود، جنگ وارد روم یامپراتور با و کند  مله ارمنستان بهداشت 

روم برخوردار بوده، جنگ را به  یدر امپراتور یکه از شهر  خوب وس،یامپراتور آنتون دا یتهد

 5را سخت گرفتار کارده باود.   ها یروم روم یکه اوضا  داخل کرد کولمو یگرید مناس  قعمو

                                                           
1. Sohaemus 

(، منتس  به شاخه ارونتیدی کماگنه سوریه بود. همچنین عضاو  Emesaموس، عضوی از خاندان سلطنتی  م  ) سوهه

ممل  سنای روم بود که نشستنش بر تخت ارمنستان برای اشکانیان غیر قابل تحمل بود و به همین دلیال اشاکانیان او   

 .(Barrett, 1977: 153-9میالدی کنار گذاشتند) 969را در سال 
2. Scriptores Historiae Augustae, 1991, Volum I, Antoninus Pius, 9.6 
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خاود را   یو جاا  مرد روم زاهد امپراتور سال نیدر ا رایز ،محقق شد 969فرصت در سال  نیا

 وس،یا پ خواناده  فرزناد  شاراکت  با که د.( دام 969-989) 9وسیمارکوس اورل دیجد صریبه ق

 سالطنت  باه  ییتنهاا  باه  یلاد یم 999تاا  و ساپ    یالدیما  960 تا تفقام 5وروس وسیلوس

  ملاه  ارمنستان به و استفاده فرصت از بالش د،یجدامپراتور  نی. پ  از جلوس اپرداخت یم

آماد و از طارف    دانیا بود در برابار او باه م   هیکاپادوک یکه وال 0انوسیسور یروم سردار. کرد

باه ناام خسارو باود      یارکه تحت امر سارد  یاشکان یشمال به ارمنستان راند و در آنما با قوا

 تحت افراد تمام و او تینها در و شد محاصره و متوقف ایگیال شهر در یروم سردار. شد مواجه

 :Debevoise, 1938: 245-6; Dio Cassius, 1955)رفتناد  انیا م از و ناابود  یکلا  باه  امرش

Book LXXi ,2پا    وبه طرف جنوب  رکت کرد  یارمنستان، سپاه اشکان ری(. پ  از تسخ

 اریبسا  هاراس  و رعا   موجا   جاا ماه و ه کارد   ملاه  هیساور  کشور به فرا ، رود از گذراز 

که قصاد   1انوسیکورنل وسیدیآت هیسور یروم  کمران(. Dio Cassius, 1955: LXXi,2)شد

رو وضع  کومت  نیخود شکست خورد و به عق  رانده شد. از ا رد،یرا بگ نیداشت جلو مهاجم

 آشافته  وضاع  از یآگااه ا تمااالً باالش چهاارم باا      2افتااد.  یدر شرق به مخاطره جاد  انیروم

 خواسات  یم بلکه بود، ارمنستان بر سلطهنه تنها خواهان  وس،یروم پ  از مرگ آنتون یامپراتور

 سالطه  آنماا،  در یاشاکان  قادر   دوبااره  یایا ا  و ارمنساتان  کیاساتراتژ  نیسارزم  ریتساخ  با

کاار   نیا با ا دیتا شا سازد، روبرو یجد خطر با را ف یماورا اال یا و هیسور در را روم یامپراتور

 به در کند. نیرا از سر امپراتوران سلسله آنتون یاشکان یشاهنشاه یغرب اال یفکر  مله به ا

 وسیلوسا  ان،یاشاکان  یهاا  تیا موفق از پا  ساکت ننشست و  زینروم  امپراتور مقابل، در

 از تان ساه  وشرق منصوب کارد   روم در یقوا یبه فرمانده ،سلطنت بود کیکه شر را، وروس

 وسیو ماارت  9ساکوس یپر وسیو ساتات  6وسیکاسا  وسیدیاو یها به نام روم، سرداران نیبهتر

وروس بعاد از   0کارد.  یاشاکان  یمقابله با شاهنشاه یرا در تحت امر او قرار داد و راه 8وروس

                                                           
1. Marcus Aurelius 
2. 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 
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 شاد  مذاکره داخل انیاشکان با افتیرا نامناس   هیسور یها چون اوضا  لشکر هیورود به سور

 بودناد  مند بهره جنگ نیا در چون انیاشکان اما کند یریجلوگ جنگ از قیطر نیا از دیشا تا

 تاا  فرساتاد  را ساردارانش  و دناچاار وروس ممباور باه جناگ شا      کنند، نیچن نشدند  اضر

ساازمان   دی(. شاDio Cassius,1955: LXi,2) 9کنند رونیب ارمنستان و هیسور از را انیاشکان

 یباه آساان   خواسات  یداشت و نما  یآگاه یروم یها ونیلژ شانیاز وضع پر یاشکان یجاسوس

کاه   یحصل یکه روم برا ییها وعده یو تنها بر مبنا مهیخود را بدون  صول نت یدستاوردها

 کند.   رهانبود،  بندیچندان به آن پا

 960ساال   لیا سارانمام در اوا  یروما  لشاکر  جنگ، ادامه یبرا انیاشکان سماجت از پ 

 ریآن آرتاکسااتا را تساخ   تخات یپا و دگرفت و به ارمنستان  مله کار  یجنبه تهاجم یالدیم

از طارف   دیا جد موس،شااه  سوهه و شد معزول کاریپ نیا مهینت در ارمنستان شاه پاکور. دکر

-دسات ماوس شااه    (. ساوهه Debevoise, 1938: 249شد ) نیبر آنما به سلطنت مع ها یروم

اکنون دوباره باا کماک    بود، رانده آنما از را او بالش نیاز ا شیپ که ارمنستان، بر روم نشانده

کاه   ،یپااکر شااهزاده اشاکان    یبر تخت ارمنستان به جا یتریطوالن مد  به بار نیا ها یروم

باالش   نشاانده  (. پاکر شاه دستBirley, 2000: 121نشست ) ست،یما شناخته ن یچندان برا

 در او از وقاف  کیا  عناوان  باه  کاه  ،یونانی جنازه عیتشمراسم  بهیکت کیبر ارمنستان تنها از 

باا   باه، یخاود را در کت  و شاود  یما  شناختهمانده، در رم  یخاطره برادرش بر جا داشتیگرام

 ;De Jong,1997: 315)کناد  یما  یمعرفا  ارمنساتان  بازرگ  شااه  روسپااک  وسیا عنوان اورل

Hovannisian, 2004: 70; Fronto & Van Den Hout,1999: 302 .)نگوناه یا باه یکت زا 

 باه یکت نیبنابرا. است درگذشته زین آنما در و کرده یزندگ روم در پاکر برادر که است مشهود

 آنماا  در یدوساتان  و کارده  یزندگ روم در یمدت کی یبرا پاکر که دارد آن از نشان نیهمچن

 Fronto & Van Den) دارد یامپراتاور  خانادان  باه  اشااره  وسیا اورل ناام  و اسات  داشاته 

Hout,1999: 302 .)کیا  از را روم یشاهروند  بارادرش  و پاکر که است نیا توجه جال  نکته 

 بار  پااکر  یپادشاه از بعد ای قبل وروس وسیلوس از دیشا ،یآنتون -نروا سلسله از روم امپراتور

 انیروم و انیاشکان یها جنگ یط در(. Braund,1984: 43&45)باشند کرده افتیدر انیارمن

وارد ارمنساتان قلمارو    یالدیما  969/965در ساال   یالش چهارم اشکانب یالدیم 969-961

                                                           
1. Scriptores Historiae Augustae, 1991, Volum I, Verus, 7. 3; Ibid, Marcus Antoninus ,8. 12 
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 داشات،  ناام  ماوس  ساوهه  کاه آنماا را   یروم نشانده دست پادشاه و شد انیروم تی ما حتت

 &  Fronto)نماود  او نیگزیجاا  انیاشاکان  نشانده اخراج کرد و پاکر را به عنوان پادشاه دست

Van Den Hout,1999: 302; Birley, 2000: 121 .)یتا زماان  یالدیم 960/961 سال تا یو 

 بار  انیجانا  اشاکان   از دناد، کر ریآن را تساخ  تخات یبه ارمنستان وارد شدند و پا انیکه روم

 ماوس  ساوهه  دوباره شدننیگزیجا و انیروم توسس او خلعکرد. پ  از  ییفرمانرواارمنستان 

 نیا اماا باا ا   مانده، اشناختهن ما یبرا پاکر سرنوشت ارمنستان بر روم نیشیپ نشاندهدست شاه

عمار خاود را در    یوروس به رم برده شده باشد و بااق  وسیلوس لهی ال ممکن است او به وس

 روم در او از کاه  یفاداکار  باه یکت دیشاا (. Braund,1984: 43,45) باشاد  کارده  یساپر آنما 

 دادنازدسات  از پا   او و باوده  رم باه  انتقاالش  و او یریازدساتگ  پ  به مربوط ماندهیبرجا

 .است رفتهیپذ را روم یشهروند ارمنستان، در ییفرمانروا

روم باه   گار یبار ساردار د  نیا ،یروم سکوسیو فت  ارمنستان توسس پر ریتسخ مهینت در

 یلقا  سپهسااالر   وسیا کرد و از اورل رونیب هیرا از سور انیاشکان نکهیپ  از ا وسینام کاس

 Dioکشاااند) رودان انیاامنطقااه مکااه داشاات، جنااگ را بااه  یتااام ارا یااگرفاات و بااا اخت

Cassius,1955: LXXi,3در  انیو شکست اشکان یسا ل یشهرها ریپ  از تسخ وسی(. کاس

بزرگ را طعمه آتش  تختیبرد و قسمت عمده آن پا ورشی هیاروپوس، به سلوک –قصبه دورا 

 یاشاکان  یشاهنشااه  تختیپا سمت به سپ (. Debevoise, 1938:  251نمود ) رانیکرد و و

 ,Dio Cassius) کارد  رانیا و را باالش  یتابساتان  صار ق سفون،یت ریپ  از تسخ و برد ورشی

1955: LXXi,2 .)کرد.  ریتسخ زیاز ماد را ن یقسمت و نکرد اکتفا فتو ا  نیا به یروم سردار

لقا    5کوسیو پاارت  9کاوس یامپراتاوران روم عاالوه بار القااب آرمن     یمند بهره نیا مهیدر نت

 Ammianusخاود افزودناد)   نیبار عنااو   زیا فاات  مااد باود ن    یعناا را کاه باه م   0کوسیماد 

Marrcellinus ,1950: XXIII,6بودناد  هیسرگرم غاار  سالوک   انیکه روم ی( در همان زمان، 

بار آنهاا وارد آورد. در    ینیرا مبتال و تلفا  سنگ یلشکر روم ،که ظاهراً آبله بود یامراض عفون

 غناائم  عماده شد که ممباور شادند کاه قسامت      میوخ یاوضا  قشون روم به قدر ن،یب نیا

باه   یاز مرض و قحط انیاز سپاه یاریراه بس نیدر ب کنند؛ ینینش عق  و رها را خود هنگفت

                                                           
1. Armenicus 
2. Particus 
3. Medicus 
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را در سراسار روم منتشار    ریا مارض واگ  نیا که باه روم برگشاتند ا   یو کسان دندیهالکت رس

 Debevoise, 1938: 252; Ammianus Marrcellinus ,1950: XXIII,6; Dio)دناادکر

Cassius, 1955: Book LXXi,2. 4; Scriptores Historiae Augustae, 1991: Vol I,  

Verus, 8. 2 .)هیساور  در را روم یامپراتاور  بودند توانسته ارمنستان بر سلطه با که انیاشکان 

 منطقاه  در را آنهاا  که بودند ها یروم بار نیا ارمنستان دادنبا از دست دهند، قرار فشار تحت

 یمااورا  اال یا و ا هیاز ساور  ینینشا  آنها را ناچار به عق  و کردند مواجه مشکل با رودان انیم

 مااد یا رودان انیا کاه در م  مارض  و یقحطا  باتالق در گرفتارشدن با ز،ین خودفرا  کردند و 

 شدند.   رودان انیاز م ینینش کرده بودند، ناچار به عق 

 سات یبا یم ناچار به وال  بزرگ را نداشتند  م ییتوانا گرید نکهیا با آن از پ  انیاشکان

نشاانده روم در   موس شاه دسات  همه سوهه نیاما با ا رفتند،یپذ یرا م ارمنستان رفتناز دست

 در انیا روم مداخلاه  باا  اما کردند، برکنار کار از ردادیت توسس یکوتاه مد  یبرا راارمنستان 

 ،یتان را باه دسات آورد )ولساک   موس تاج و تخات ارمنسا   سوهه گریبار د یالدیم 995 سال

 جناگ  باه  یروما  یروهاا ین ارمنساتان،  از ماوس  ساوهه  دوم اخراج مهینت در(. 598:  9080

 یالدیما  966 ساال  در را خاود  رفتاه  دست از خاک شتریب انیاشکان. رفتند یاشکان سربازان

 Scriptores)نشست عق  هیسور به ارمنستان از اخراج از پ  موس سوهه که گرفتند، پ باز

Historiae Augustae, 1991: Vol. I, Verus 8.1-4; Dio Cassius, 1955: LXXI .2 .)

دسات   ییها شرفتیو به پ کنند  مله رودان انیم به دوباره انیروم که شد سب  عامل نیهم

 سورو وسیکااه مااارت یهنگااام آن، از پاا  یسااال چنااد ایاا یالدیماا 968. در سااال ابناادی

 باه  کاه  کارد  ماأمور  را دیدینام توس به وداز سرداران خ یکی د،بو هیکاپادوک التیا یفرمانفرما

 ارمنساتان  تخات  بار  دوبااره  را کشاور  آن یفارار  پادشااه  موسسوهه و کند  مله ارمنستان

 باه  و ردیبگ هلشکر را به عهد یکرد که وروس خود فرمانده مابیا اوضا  ضرور  اما بنشاند،

 انیا طغ و یگریاغیا  به بود گذارده  ینوپولک شهر در سکوسیپر که یپادگان. برود ارمنستان

 باود،  کارده  مااد یا انیروم یبرا ییدردسرها ردادیت به موسوم یاشکان یفرمانروا و برخاستند

و  دیکشا  ریوروس شمشا  یو مواخذه کرد و با جسار  بار رو  خیاو را توب صریق یچنانچه وقت

 :Debevoise, 1938: 254 ; Dio Cassius, 1955)کرد دیتبع ایتانیبر ریجزا به را وا زیوروس ن

LXXI, 3 .) باه   کیا  چیها  یاشاکان  یروم و شاهنشااه  ی دود سه دهه امپراتور ن،یا از پ
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 نیا ا در زی. ارمنستان نبردند یدر صل  به سر م بایو تقر شد ینم یگریمتعرض د یصور  جد

 انیشکانا تیتابع یروم و گاه تیتابع یگاه مستقلمهین نشاندهدست دولت کی عنوان به نیب

و  یاسیس کیروابس نزد لیبه دال ،یاشکان یاو به شاهنشاه لیتما نیب نیو در ا رفتیپذ یرا م

 روم بود.  یامپراتور جزء شیآنها  کمفرما بود، ب نیب ربازیکه از د یفرهنگ

اسباب نفاوذ و سالطه    رانیارمنستان با ا کینزد یو فرهنگ یاسیارتباط س نیهم ا تماالً

  کومات  مساند  بار  دوم باالش  ،یالدیما  989 یهاا  ساال  لیا اوا ازرا، کاه   انیدوباره اشکان

روم در  صریق سوروس، موسیسپت یدوم در لشکرکش بالش. کند فراهم گرفت، قرار ارمنستان

از  ملاه او باه    گار ید ریو تاداب  ایهادا  میتقاد موفق شاد باا    شرق طرف به یالدیم901سال 

 آبااد  والرش در انیا روم پادگاان تان را از او ارمنسا  ن،یا ارمنستان ممانعات کناد. عاالوه بار ا    

 نیچنا  لیا دل. کرد افتیدر خود یروهاین تیتقو یبرا یمال یها کمک روم از و کرد یپاکساز

 یارمنا  یروهاا ین توسس آنها با مقابله در یسع روم که بود یشمال یها نینش کوه خطر یرفتار

 او نیجانشا  کام ی خسارو  پسارش  و شاد  کشته اقوام نیا با جنگ در دوم بالش پادشاه و داشت

 آن لیا دل به ارمنستان به دوره نیکمک روم در ا دی(. شا00: 9069 ان،یو هاکوب انیسارگس)شد

 یباالش فرماانروا   یطرفا یوارد جناگ شاده بودناد و با     یاشاکان  یبا شاهنشاه انیکه روم بود

 یریجلاوگ  یاشاکان  یتا از اتحاد ارمنستان با شاهنشااه  انیبود به روم یکمک یارمنستان به نوع

 شاد،  منتقل پسر به پدر از یموروث صور  به ارمنستان یاشکان سلسلهپادشاه  نیشود. از زمان ا

   .شدند یم نییتع رانیا انیاخالف اشکان نیپادشاهان ارمنستان از ب نیاز ا شی ال آنکه تا پ

 و وروس وسیلوسا  زمان در یاشکان یشاهنشاه با روم یامپراتور زیآم تیموفق یها جنگ

 تاا  ،یالدیما  5 قارن  یطا  در ساوم  و دوم بار یبرا انیترا  مله از پ  که وروس موسیسپت

 پا   هربار روم رایز نکرد؛ مادیا یاساس رییتغ چیه شد، دهیکش_سفونیت _انیاشکان تختیپا

 عقا   و شدهمواجه خود تی اکم داشتن پا بر در انیاشکان یسرسخت و مقاومت با یروزیپ از

 موسیساپت  یامپراتاور  دوره در خصاو   باه  روم ینظاام  یهاا  یروزیا پ عوض در. نشست یم

 یاصال  مرکاز  یدائم دیتهد یمعنا به شد، ایعل رودان انیم التیا  یتأس به منمر که سوروس

 باه  فارا   رود شاناخت  استیس انیپا منزله به امر نیا و بود؛ رودان انیم در یاشکان  کومت

 ,Dignas& Winter)شاد  یما  لماداد ق یاشاکان  یشاهنشااه  و روم یامپراتور نیب مرز عنوان

باا   یالدیقارن دوم ما   یانیا ارمنستان در دو دهه پا یاشکان شاهان سازش دیشا(.  15 :2007
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انماام   ارمنساتان  در خاود  قادر   کردن یموروث و خود سلطه  فظ یبرا کهروم،  یامپراتور

امپراتاور   اریز نبود؛ ریتأث یبم.(،  599-900) 9سوروس موسیسپتامپراتور  تیگرفت، در موفق

در جناگ خاود باا     را آنهاا  یطرفارمنستان، توانست ب یاز خاندان اشکان تیروم در عوض  ما

 یانیا دهه پا در رانیا و روم جنگارمنستان در  یطرف یب نیهم و کند جل  ،یاشکان یشاهنشاه

 از شیبا  کماو م.(  599-599) 5کاراکاال آمدنکار یرا تا رو ارمنستان تیوضع ،یالدیقرن دوم م

دو قادر    یشا یارمنستان از جناگ فرسا  یاشکان انیفرمانروا دیشا. کرد برخوردار ینسب آرامش

هاا   جناگ  نیا ارمنستان در ا یطرف یو ب یالدیم 5 قرن یانیپا یهااثرگذار شرق و غرب در سال

و روم نداشت،  رانیا یبرا یخوش انیدرگرفته بود و به هر  ال پا رودان انیکه بر سر تسلس بر م

 دارناد،  نگاه  دور روم یامپراتاور  تهااجم از دستبرد  یمدت یرا برا ارمنستاننه تنها  ستندخوا یم

 بکاهند. ی فظ استقالل خود، قدر یبرا ،یاشکان یخود به شاهنشاه یبلکه از وابستگ

 

 جهینت

 لیا در واقع به دل ،یالدیم دوم قرن در ارمنستان سر بر روم و رانیا مستمر یهایریدرگ

توساعه قلمارو خاود باه      اسات یدر س شیپا  هااز سال ها یبود که روم یگسترش مطامع ارض

انعقااد   و انیاشاکان  مقاومات  از پا   اسات یس نیا هرچندگرفته بودند.  شیسمت شرق در پ

 یتینارضاا متوقاف شاد؛ اماا     عماالً  رانیا ا باه  ارمنساتان  داراناه جانا   کردیو رو ایراند مانیپ

 کیا تحر قیا از طر م،یمستق ریبارها به صور  غ روم تا شد باعث مانیپ نیا ازروم  یامپراتور

و  دهاد  نشاان  واکانش  ماان یپ نیارمنستان، به ا نیها به سرزم از جمله آالن نینش اقوام کو 

 یشاان یزد و از اوضاا  پر  یدست به اقداما  نظاام  نه،یزم نیدر ا تشیپ  از عدم موفق ی ت

 را ارمنساتان  و کارد  دهآمد،اساتفا  وجاود  باه  کمی شپ  از مرگ بال یاشکان یکه شاهنشاه

 روم امپراتاوران  هدف واقع در. داد قرار نیزم مشرق به خود  مال  هیتوج یبرا یزیآو دست

 یبارا  نیسارزم  نیا ا کیاسترتژ تیروم، بهره گرفتن از موقع یاز الحاق ارمنستان به امپراتور

پا  از  اسات کاه امپراتاوران روم تنهاا      نیمدعا ا نیخود بود. شاهد ا یفتو ا  بعد لیتسه

 یاشاکان  یشاهنشااه  تخات یپا ی تا  و رانیا یغرب اال یا بر توانستند یمتسلس بر ارمنستان 

                                                           
1. Septimius Severus  
2. Caracalla 
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 یهاا  جناگ  گارفتن شیپ در با انیروم، اشکان یامپراتور یها یشرویپ مقابل در. شوند مسلس

 داخال  باه  یروما  یروهاا ین کشااندن  از پا   مناسا   یاستراتژ کی با و یکیچر و یزانیپارت

را  یروما  یروهاا ین رانیا ا یاصال  یها نیسرزم داخل به خود موقت ینینشعق  و رودان انیم

 بااز  یا گوناه  باه  خاود  نیشا یپ تیوضاع  باه  هرباار  را ارمنستان و کردند یم بازگشت به وادار

 ،یالدیقارن دوم ما   یدر طا  ،یاشکان یروم با شاهنشاه یامپراتور یها که جنگ گرداندند یم

 انیاشاکان  یسرسخت و مقاومت با یروزیپ از پ  بار ره روم رایز کرد؛ یمن مادیا یاساس رییتغ

 مواجاه  ارمنساتان  در انیاشاکان  یچرا و چون یب نفوذ بر اصرار و خود تی اکم برپاداشتن در

 .   نشست یم و عق   شد یم

 کاه  قارن  نیا ا آخر و وسس اول در جنگسه لیتحم با دوم، قرن طول در روم، یامپراتور

و  یخساارا  ماال   کرد، لیتحم رانیا بر ارمنستان مسنله  ل بهانه به میمستق ریغ و میمستق

روم و  یامپراتاور  نیکه با  یدو قدر  به بار آورد. در سه نبرد یبرا ی اصل یفراوان و ب یجان

 رودان انیا جز جناگ ساوم کاه بار سار م      در طول قرن دوم اتفاق افتاد به یاشکان یشاهنشاه

ارمنساتان در   یو محاور  یاشت، نقش کاانون د نیشیدر دو جنگ پ شهیاتفاق افتاد و آن هم ر

ارمنستان، در  انیاست. اشکان ریانکارناپذ غرب و شرق قدر  دو نیب جنگور شدن نائره  شعله

 یشاهنشااه  یعنا ی ،یخاود از شااخه اصال    یاسیبه دنبال استقالل س یقرن دوم به نوع انیپا

 هار  باه . برآماد  بنشاانند،  ارمنستان بر رااز اخالف خود  یکی خواستند یکه همواره م یاشکان

 ضور مداوم در ارمنساتان   میقرن و ن کیارمنستان در طول  انیکه اشکان ستین یشک  ال،

کاه از   دواندناد  غارب  و شارق  قادر  دو  نیبا  کیکشور  ائل و اساتراتژ  نیدر ا شهیچنان ر

 .شدند یدر ارمنستان موروث انیبالش دوم  اشکان یپادشاه
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