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  چكيده
آغاز شـد تـا اواخـر دورة ساسـاني،     از اواسط دورة اشكاني كه روابط ايران و روم 

  عنوان كانون اصلي مناقشات اين دو قدرت بزرگ باستان مطرح ارمنستان همواره به
جزو يكي از » ارمنيا«اين سرزمين كه در دورة هخامنشي و تحت عنوان . بوده است
اي از  شد، از نيمة دوم سدة اول ميالدي شاخه مي هاي هخامنشيان محسوب ساتراپي
بـا  . پادشاهان اشكاني با توافق دولت روم به حكومت آنجا گماشـته شـدند  خاندان 

 دانستند، مي اشكانيان حكومت غاصب را آنان كه ها، ارمنيروي كار آمدن ساسانيان، 
 تيـرداد  زمان در ارمنستان در مسيحيت پذيرش دنبال به. پرداختند آنها با مخالفت به

 مسـئلة  روم، امپراتـوري  در مسـيحيت  يـافتن  رسـميت  سپس و) م  301سال ( كبير
 شـرايط  اين به واكنش در افزود؛ روم و ساسانيان ميان ها تنش تشديد بر نيز مذهب
 كانون كردن زردشتي سياست به تا ديدند اين بر را چاره ساساني پادشاهان از برخي
  .زنند دست ارمنستان يعني ها بحران اين

 ارمنستان كردن زردشتي سياست روند به تا است آن پي در پژوهش اين واقع، در
 شـده  تـالش  هـدف  ايـن  به نيل براي. بپردازد آن موفقيت ميزان و ساسانيان توسط
و بر اساس شواهد موجـود  ) ـ تحليلي يفيتوص( تاريخي هاي پژوهش شيوة از است

كـه   خواهدشـد  داده در ايـن پـژوهش نشـان   . و نظريات پژوهشگران، اسـتفاده شـود  
 و شوند كامياب ارمنستان كردن زردشتي سياست در نتوانستند ساسانيان رفته هم روي
  .نگسست هرگز ايران با آن هاي علقه كه هرچند ماند، باقي مسيحي سرزمين اين
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  .آواراير نبرد زردشتي، كيش مسيحي، آيين ،ارمنستان ساسانيان، اشكانيان، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 را خـود  آغـاز  همـان  از ساسانيان آيد، برمي شرقي همچنين و رومي ـ يوناني منابع از كه چنان

 :Dio Cassios, 1927( دانستند مي ايشان شاهنشاهي احياكنندة و هخامنشيان بالفصل جانشين

LXXX, 4: 1-2 ؛ Herodian, 1970: 6/2/1گشنسـب،  بـه  تنسـر  نامة؛ 2/580: 1375 طبري، ؛ 
بابكان به امپراتور روم  يراردش ةدر نام كه چنان و آغاز همان از و راستا همين در). 91: 1354

 هخامنشـيان  شاهنشاهي سلطة تحت پيشين هاي سرزمين مدعي آنان است، به آن اشاره شده 
 و طاليي حسين ؛Frendo, 2002:25-36( داشت قرار روميان قلمرو در زمان اين در كه شدند
 در احتمـاالً  ساسـانيان  كه باورند اين بر پژوهشگران برخي هرچند). 75 -  74 :1389 جرفي،

 خـود  هاي آگاهي بر بيشتر و نداشتند هخامنشيان پيشين مرزهاي از روشني تصوير ادعا اين
 در تفـاوتي  موضـوع  ايـن ، )34: 1391 ب يايي،در( كردند مي تأكيد ايران اساطيري قلمرو از

. كنـد  ايجـادنمي  باشـد،  ايـران  »پيشـين  مرزهـاي  احيـاي « اسـتراتژي  همـان  كه ماجرا اصل
بدان چشم  آغاز همان از بابكان اردشير كه بود هايي سرزمين از يكي ارمنستان رسد نظرمي به

  .راندند مي فرمان سرزمين آن بر اشكانيان از اي شاخه كه ويژه به بود، دوخته 
 پادشاهي ميالدي 52 سال در خويش سلطنت آغاز در اشكاني بالش دانيم، مي كه چنان
 يـوار، ؛ ب338: 1386 يك،ورسـتاند ( بخشـيد  تيرداد كوچكش برادر به را ارمنستان سرزمين

. داننـد  ، كه اغلب اين تاريخ را سرآغاز سلسلة آرشاكوني ارمنسـتان مـي  )179 -  178: 1383
 در گرفـت،  شـكل  روم و ايـران  دولـت  دو ميـان  هـايي  درگيري انتصاب، اين از پس اگرچه
 تيـرداد  پادشـاهي  هـا  رومـي  مـيالدي،  63 سـال  در) Rhandeia( رانديا صلح از پس نهايت
 بـر  را پادشاهي تاج ميالدي 66 سال در نرون و شناختند رسميت به ارمنستان بر را اشكاني

 ؛189: 1383 ي،؛ ولسـك 45، 1380؛ كـالج،  355 و 338: 1386 يك،ورستاند( نهاد تيرداد سر
Toumanoff, 1963: 76-77185 -  184: 1383 بيوار، ؛ .(  

 فراري فرزندان به دادن پناه با ارمنستان، وقت پادشاه خسرو، ساسانيان، آمدن كار روي با
 حكومت ضد بر پايگاهي به را آنجا اشكاني، زادگان نجيب و هواداران و پنجم اردوان

؛ )1369:113؛ پاسدار ماجيان، 31 -  30 :1380آگاتانگغوس، ( كرد تبديل ساساني نوخاستة
 در سرانجام الجيشي سوق سرزمين اين بر تسلط براي ساسانيان هاي تالش همه، اين با

 ,Springling, 1953: 7; Chaumont( رسيد نتيجه به ميالدي 252 سال در اول شاپور زمان
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 و ساساني شاهنشاهي بين شديد اختالفات آغازگر ارمنستان بر ايران سلطة). 426 :1987
 روم امپراتوريو در زمان سلطنت بهرام دوم،  يالديم 282 سال در. شد روم امپراتوري
 منعقد دوم بهرام با كه صلحي معاهدة در يوكلسيند. يابد سلطه غربي ارمنستان بر توانست

 فراري شاهزادة سوم، تيرداد و كند خارج ايرانيان سلطة از را غربي ارمنستان توانست كرد،
با  يدبسنج ينهمچن ؛Dodgeon and Lieu, 1991: 101(  بنشاند آنجا تخت به را ارمني
با نشستن نرسي بر تخت سلطنت، وي به ). 17: 1386 يگناس،و د ينتر؛ و299: 1383ي،فرا

فكر اعادة قدرت در ارمنستان افتاد كه البته تالشش براي تصرف مجدد ارمنستان به جايي 
 297نرسيد و اين جنگ سرانجامش شكست سپاه ايران و انعقاد صلح نصيبين در سال 

 سوم تيرداد به ارمنستان سرزمين كل واگذاري نامه، صلح اينميالدي گرديد كه يكي از مفاد 
 ).Dodgeon and Lieu, 1991: 116-117؛ 113 -  104: 1386 يگناس،و د ينترو( بود

 آن و پيوسـت  وقـوع  بـه  بـزرگ  تحـولي  )م  288تـا   330( سوم تيرداد پادشاهي زمان در
 در حكومـت  رسمي مذهب عنوان به آن شناسايي و ميالدي 301 سال در مسيحيت پذيرش

 رويداد اين پي در). Russell, 1987: 125با  يد؛ بسنج93: 1380آگاتانگغوس، (ارمنستان بود 
 مسيح مذهب روم، امپراتور كنستانتين، ،»ميالن فرمان« موجب به نيز ميالدي 313 سال در و
 و) Eusebiuse, 1999: 3/ 111( شناخت رسميت به روم امپراتوري رسمي مذهب عنوان به را

 ةنام يرامونپ( را از اين امر مطلع ساخت) م  379 -  309( دوم شاپور اي، نامه نگارش با حتي
: بـا  يدبسـنج  ؛ Eusebiuse, 1999: 5/156-158 ← يحيانمسـ  بارةبه شاپور دوم در ينكنستانت

Frendo, 2001: 57-69 .(بـا  بـود  مصـادف  روم و ارمنسـتان  در مـذهبي  شـرايط  تغييـر  اين 
 يـا كـه گو  يساسان يدر دولت شاهنشاه يزردشت يشك بندي سازمان فرآيند نشستن ثمر به

 بررسـي  بـراي  ؛(Springling, 1953: 53فعـال داشـت    يدر آن نقشـ  يربه نام كرت يموبد
 ← فرآينـد  ايـن  در كرتيـر  جايگاه و ساساني دورة در زردشت آيين شدن رسمي فرآيند
؛ رجبي، 218 - 211: 1369 ؛ همو،413 - 397: 1370؛ همو، 287 - 273: 1371 پور، ايمان
هرچنـد كـه در   ). 723 -  737: 1370 ؛ تفضـلي، 76 -  59: 1386؛ الهياري، 413 -  397: 1350

 مطـرح  مختلـف  نظريات كشور در زردشتي ديانت يافتن رسميت زمان و چگونگيرابطه با 
 در روم در مسـيحيت  يـافتن  رسميت با زمان هم حداقل كه رسد نظرمي به، )همان( است شده
 از ساسـاني  شاهنشـاهي  در رسـمي  ديـن  يـك  عنوان به نيز زردشت آيين دوم، شاپور دورة

 سدة اوايل در گرجستان و ارمنستان اينكه به توجه با امر اين. بود برخوردار ممتازي جايگاه
 ميان بيشتر اختالفات موجبات بودند، قرارداده خود رسمي دين را مسيحيت ميالدي، چهارم



 كردن ارمنستان ساسانيان و سياست زردشتي   102

 

بـا   يـارويي رو يبـرا  يانساسان). 62: 1383 يارشاطر،( كردند فراهم را روم دولت و ساسانيان
 را ارمنسـتان  تنهـا  نه سياست اين با تا يافتند ارمنستان كردن يچاره را در زردشت يدهاتهد ينا
 بـا  خـود  آتـي  منازعـات  در مهـم  پايگـاهي  بـه  را آن بلكـه  بازگردانند، خود قلمرو مدار به

: است بنيادين پرسش دو بررسي پي در پژوهش اين حال، هر در. كنند تبديل روم امپراتوري
 ارمنسـتان  كردن زردشتي براي ساسانيان بود؟ چه ارمنستان كردن زردشتي از ساسانيان هدف
  داشت؟ همراه به را نتايجي چه اقدامات اين و دادند انجام اقداماتي چه

 بـه  توجـه  بـا : نخست فرضية: دشو مي ارائه ها فرضيه اين باال هاي پرسش به پاسخ براي
 و روابط در مهمي بسيار نقش الجيشي، سوق و استراتژيك سرزميني عنوان به ارمنستان اينكه

 از بعد چندي روم امپراتوري اينكه به توجه با نيز و كرد ايفامي روم و ساساني ايران منازعات
 بـه  را سـرزمين  اين ناخواه خواه مسحيت به ارمنستان گرايش گرويد، مسيحيت به ارمنستان

  .زد مي هم به روم نفع به را قوا موازنة امر اين و كرده نزديك روم
 يعنـي  مرحلـه ارمنستان را در سه  كردن زردشتي سياست ساساني شاهان: دوم فرضية

، پيـروز اول  )م  457 -  438(دوم ، پادشاهي يزدگرد )م  379 -  309( دوم شاپور پادشاهي دوران
ــالش اول )م  484 -  459( ــاهي نو دورا) م  488 -  484(، ب ــرو پادش ) م  579 -  531( اول خس
 را ارمنسـتان  نتوانسـتند  ساسـانيان  كـه  گفت بايد رفته هم روي بنابراين،. كردند دنبال شدت به

 عنـوان  بـه  آن از كه بود جديد كيش به ارمنيان پافشاري امر اين اصلي علت و كنند زردشتي
 تقسـيم  بـا  ارمنيـان  چراكـه  نگريسـتند،  مـي  خـود  ملـي  هويت به دهي شكل در مهم عاملي

 اين با سياسي مقابلة توانايي اينكه علت به و باستان عصر بزرگ قدرت دو ميان سرزمينشان
  .بودند افتاده قسمت دو اين ملي وحدت فكر به نداشتند، را قدرت دو

 هـاي  كتـاب  ماننـد  ساسـانيان  دورة از مانـده  جـاي  بـه  كالسـيك  منـابع  بر عالوه البته،
 ويكتـور  گفتة طبق كه فارپي الزار و اليزه بوزند، پاوستوس خورني، موسي آگاتانگغوس،

 و تـازه  كـامالً  نـوري  اند توانسته كه فرانسوي، برجستة خاورشناس، )Langlova( النگلوا
ـ    زمين مشرق وسطاي قرون تاريخ بر غيرمنتظره پرتوي و  يـران ا ينخصوصـاً در روابـط ب

 كـه  اسـت  شـده  انجـام  زمينـه  همـين  در نيز ارزشمندي جديد تحقيقات بيفكنند، ارمنستان
 بـه  تـوان  مـي  كارهـا  ايـن  جملـة  از كـه  انـد  پرداختـه  روابـط  اين از هايي جنبه به هريك

 ،(Chaumont)چئومانـت   ،(Bournoution) يـان ، بورنوت)Lang( النگ ديويد هاي پژوهش
مقالـه   يـن اما، در ا. اشاره كرد (Toumanoff)و تئومانف  (Russell)رازل  ،(Henzel)هنزل 
 هـاي  پـژوهش  شـيوة  از اسـتفاده  بـا  و نـو  نگـاهي  و متفاوت رويكردي با ايم كرده  تالش
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 هاي نوشته در كه ساسانيان توسط ارمنستان كردن زردشتي سياست روند مسئلة به تاريخي
  .بپردازيم است شده توجه آن به كمتر پيشين
  

  ارمنستان كردن زردشتي براي ساساني حكومت تالش نخستين. 2
 حمايـت  تحـت  مـيالدي  298 سال قرارداد طي در ارمنستان آمد، اين از پيش كه گونه همان

 شاپور. يافت ادامه ايران در دوم شاپور آمدن كار روي تا وضعيت اين و درآمد روم امپراتوري
 هـاي  سـرزمين  برآمـد  صدد در ديد، يافته تثبيت را خويش شاهنشاهي موقعيت اينكه از پس
 زمينـه  اين در او هدف نخستين و گيرد م را از روم بازپس  298 قرارداد در ايران رفتة دست از

  . بود ارمنستان
 ايـن  بـه  را دوم شـاپور  توجه كه بود داده رخ تحوالتي ارمنستان در نيز اين از پيش كمي
 سـال  در را مسـيحيت  ارمنسـتان  پادشاه )م  288تا  330( سوم تيرداد. كرد مضاعف سرزمين

: 1380آگاتـانگغوس،  ( كرد اعالم ارمنستان در حكومت رسمي مذهب عنوان به ميالدي 301
 از پـس  روم امپراتـوري  اينكـه  بـه  توجه با مسئله اين). Russell, 1987: 125با  يد؛ بسنج93

 سـرزمين  زيـرا  نمـود،  مـي  خطرنـاك  بسـيار  دوم شـاپور  نظـر  از گرويد، مسيحيت به مدتي
 نزديكتـر  بـود،  آنهـا  كيش هم كه روم امپراتوري به را خود بيشتر اكنون ارمنستان استراتژيك

در  يزردشـت  يشمجـدد كـ   يبرقرار يرا برا ها تالش نخستين دوم شاپور رو اين از. ديد مي
 مبحـث،  ادامة به پرداختن از پيش حال، هر در .(Russell, 1987: 129)آغازكرد  ينسرزم ينا

در آن  ينسـرزم  يـن ا شدن مسيحي دربارة ارمنيان ديدگاه از مختصري تا است الزم اينجا در
  . يمزمان، سخن بران

 بـا  امـا  نـداريم،  خـود  سرزمين شدن مسيحي دربارة ارمنيان ديدگاه از روشني آگاهي ما
 گذارنـد  مـي  مـا  اختيـار  در) ارمنـي  منـابع  ويـژه  بـه ( دوره آن منـابع  كه اطالعاتي از استفاده
 رويـداد  ايـن  ارمنيـان  كـه  القاكننـد  مـا  بـه  خواهند مي گونه اين منابع اين معموالً يابيم درمي

 ملـت  ترتيـب  بـدين  و داننـد  خـود مـي  » كافرانـة «منزلة بريدن از گذشتة  بهرا  ساز سرنوشت
 ديگر ديدگاهي از را رويداد اين اما،. كرد كسب نويني هويت مسيحيت پذيرش با ارمنستان

مورخـان  . يسـت نگر تـوان  مـي  نيـز  بودنـد  نگرويده جديد دين به كه ارمنياني چشم از يعني
مثابـة تبهكـاران    بـه خـود وفـادار مانـده بودنـد،      يباسـتان  يـن را كه بـه د  يانيارمنستان ارمن

 حافظـة  از قليـل،  تبهكـاراني  و بدكاران عنوان به مگر را، آنها نام كوشند مي و كنند مي معرفي
). 127 -  123: 1380؛ بسنجيد با آگاتـانگغوس،  32 :1383 يايي،در( بزدايند ارمنستان تاريخي



 كردن ارمنستان ساسانيان و سياست زردشتي   104

 

 بـا  امـا  بود، تفرقه دچار و جاهل و كافر گذشته در ارمنستان ارمني، نگاران تاريخ نوشتة به بنا
 واحد »ملتي« يا مردم به و يافت يگانه نگرشي ميالدي چهارم قرن آغاز در مسيح دين پذيرش
 منـابع  به محدود زمينه اين در ما هاي آگاهي رفته، هم روي. (Russell, 1987: 126) شد تبديل
 دربـارة  را آنهـا  گـزارش  رو، ايـن  از. بودند زردشتي كيش دشمن و مسيحي كه است ارمني
  . يرفتكامالً پذ توان نمي ارمنستان شدن مسيحي دربارة ارمنيان همة ديدگاه

 بـه  كنـد،  رسماً به ارمنستان حمله  ينكهاشاره دارد كه شاپور دوم قبل از ا يخورن موسي
 را آن حكومـت  ارمنسـتان،  بـه  حملـه  بـا  تـا  پرداخت قفقاز هاي هون و ها ماساژت تحريك
مـيالدي،   369تـا   364ارمنستان از سال ). 177 -  176: 1380 ي،خورن يموس( كنند تضعيف

از اين حمالت به رهبري ناخارارهاي خائن ارمنـي  بار مورد حمله قرارگرفت كه برخي  27
 نزديكي بازكرد، راه ارمنستان در مسيحيت كه زماني از. (Henzel, 2008: 165) گرفت صورت

 امـر  ايـن . شد دورتر ايران از آن فاصلة بالطبع و بيشتر روم امپراتوري به ايراني سرزمين اين
 كـيش  بـه  زور به را ارمنيان و براندازند ارمنستان در را مسيحيت تا داشت آن بر را ساسانيان
 نـابودي  بـه  ارمنسـتان  بـه  ورود از پـس  لذا، ).389: 1377 گرن، يدنو( كنند داخل زردشت
 ويـران  را ديرهـا  زدنـد؛  آتـش  را هـا  كليسا پرداختند؛ سرزمين اين در مسيحيت آيين مظاهر
 Bournoutian, 1995: 66-67؛221: 1383 بوزنـد، ( گذراندنـد  تيغ دم از را راهبان و كردند

 اين گيري به دنبال شكل ).126: 1369 ماجيان، پاسدر ؛Greatrex and Lieu, 2002: 22-23؛
 از يكـي  واسـاك،  پسـر  موشـغ  كـرده،  اشـاره  آن بـه  فوستوس كه چنان ارمنستان، در بحران

 روم شـاه  نزد ايشان با و آورد هم گرد را نژادگان بازماندگان ارمنستان، سپاه بزرگ سرداران
 قيصـر  از و گفـت  باز را رفته هاي ستم و نهاد پيش را ارمنيان آميز التماس درخواست و رفت

قيصـر روم  . پسر آرشاك را به پادشاهي ارمنستان بنشـاند ) م  368 -  374( پاپ تا درخواست
. فرسـتاد ميالدي به ياري پـاپ و موشـغ    370نيز چنين كرد و لشكري را در سال ) والنس(

شكست دهد  موشغ به ياري لشكر رومي توانست سپاهيان ساساني را در شهرستان داراناقي
 آثـار  تمـام  و گشـت  مي كشور در موشغ اين، از پس. ندو پاپ را به سلطنت ارمنستان برسا

 داد را كليساها ساخت فرمان آنها جاي به و زدود را مزديسني هاي آتشكده جمله از زردشتي
 صـدد  در لشـكرياني  بـا  شـاپور  كه آورد فوستوس در ادامه مي). 224 -  221: 1383بوزند، (

 دهـد  شكست را شاپور توانست پياپي جنگ دو در موشغ كه برآمد ارمنستان دوبارة تصرف
 داد را آنهـا  آزادي دسـتور  موشغ كه افتاد دشمن دست به شاپور حرم اول جنگ در حتي و
 بــه كــه دوم جنــگ از خــورني موســي). Russell,1987: 131؛ 237 -  224: 1383بوزنــد، (
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 ةاشـار ). 195: 1380 ي،خـورن  يموسـ ( برد مي نام »دزيراو« نام به انجاميد، ها ايراني شكست
 براي پادشاه اين كه دارد وجود شهر مشكين در دوم شاپور نوشتة  سنگ در نيز توجهي جالب

 ارمنسـتان  مرزهـاي  نزديكي در استحكاماتي ارمني، ناخارارهاي قدرت افزايش از جلوگيري
  ).Frye and Skjaervo, 1996: 54( بود كرده ايجاد

 كليسا امالك و كرد اعالم ممنوع را زكات يعني كليسا به پرداختي ماليات پاپ مدتي، از بعد
 يانساركس(محدود كرد  بود، شده مقرر تيرداد زمان از و بودند كشور مختلف مناطق در كه را

را بـا زهـر    يرايـت كاهن بد بزرگ، نرسس ها ي،پس از مدت يو حت) 143: 1360 يگران،و د
پادشاه  ةكار جسوران ينرا نشاند و ا يكاسقف هوس يا،اسقف بزرگ، سزار يكشت و بدون رأ

 ,Henzel؛260 -  250: 1383بوزند،(منزلة استقالل كليساي ارمني از كليساي رومي بود  هبجوان 

 زيرا كرد، مي خاطر آزرده را روم دولت رفتار اين البته،). 61: 1391 الف دريايي، ؛ 166 :2008
 روحانيـان  بنابراين،. آورد دست به را ارمنستان تخت و تاج بود توانسته ها رومي كمك به پاپ

 چينـي،  دسيسـه  ايـن  نتيجـة  در. كردند بدگويي شرقي، روم امپراتور والنس، نزد او از كليساها
 نهايت در اختالفات، اين و داد را پاپ كشتن فرمان و درآمد وي با مخالفت در از نيز والنس

 ,Ammianus Marcellinus( منجرشـد  رومـي  فرمانـدهان  از يكـي  توسط پاپ شدن كشته به

 ,Bournoutian, 1995؛ Baynes, 1910, 625-641؛ 267 -  265: 1383 بوزند، ؛547-548 ,1894

 برابـر  در علنـاً  والنس سپاه و دوم شاپور سپاه ميالدي، 371 سال در وقايع، اين دنبال به).  67
منجرنشـد و   يـري دو قـدرت در مرزهـا بـه درگ    يروهاياما، حضور ن. كردند آرايي صف هم

 امپراتـور  بـا  تـا  برآمد صدد در شد، آگاه  يالديم 374كه شاپور از قتل پاپ در سال  يهنگام
 بـاره  ايـن  در بسـياري  سـفيران  فرستادن با بنابراين، برسد؛ مصالحه به ارمنستان سر بر والنس
 ميئدا ناراحتي و اغتشاش كانون كه جهت آن به را ارمنستان است خوب كه كرد، عالقه اظهار
 يـد كـه بـا تهد   والـنس  ).Ammianus Marcellinus, 1894: 549( كنند تقسيم خود بين است،
 پـذيرفت  را شـاپور  پيشـنهاد  اوليـه  هـاي  ترديدپس از  بود، شده مواجه دانوب مرز درها  گوت

 زيـرا  نشـد،  عملـي  امپراتور دو حيات زمان در توافق ايناما، ). 77: 1386 يگناس،و د ينترو(
 عمر او، مرگ دنبال به هم شاپور و شد كشته ها جنگ از يكي در ميالدي 378 سال در والنس
 روم در آنـان  جانشينان دو، اين مرگ از پس. درگذشت ميالدي 379 سال در و نكرد چنداني

 ميالدي 377 سال در تقسيم مسئلة طرح سر بر سوم، شاپور و اول تئودوسيوس يعني ايران، و
 شاپور تالش حال، هر به). 77: 1386 يگناس،و د ينتر؛ و238، 1383 ي،فرا( رسيدند توافق به

  .ماند ناكام ارمنستان مردم بر زردشتي كيش تحميل در دوم
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 و »آوارايـر « نبـرد : ارمنستان كردن زردشتي براي ساسانيان تالش دومين. 3
  آن هاي پيامد
ميالدي بـه سـلطنت    439در سال ) م  457 -  438( پنجم بهرام مرگ از پس كهدوم  يزدگرد

 در خواسـت  يدوم نمـ  يوساما، تئودوس. كرد  آغاز را ها بيزانسي با جنگ درنگ نشست، بي
: 1383 ي،فـرا ( بـرود  ميـان  از نـواحي  اين آرامش و كند بروز هايي آشفتگي شرقي مرزهاي

 بــود هــا و هــون يالاز طــرف مغــرب در معــرض حمــالت آتــ ي، چراكــه امپراتــور)245
)Blockley, 1998: 113-130; Heather, 2000: 19-28.(  

 هـا  هـون  كـه  شـرقي  شـمال  اغتشاشـات  بـه  هـا،  رومـي  بـا  صـلح  از بعـد  دوم يزدگرد
هرچـه  . سـپس، سياسـت خـود را متوجـه ارمنسـتان كـرد      . ، پايـان داد ندبود وجودآورده به

 روم دولـت  بـا  اختالفشان و ساسانيان خشم گرفت، مسيحيت در ارمنستان بيشتر ريشه مي
 سـر  بر درگرفته روم و ايران ميان كه مهم هاي جنگ بيشتر جهت، همين به و شد مي بيشتر

 در مسـيح  ديـن  پيشـرفت  از مـانع  بودند تالش در ساسانيان هم زيرا است، بوده ارمنستان
 ارمنيـان  جملـه  از مسيحيان تمام پشتيبان را خود طورجدي به روميان هم و شوند ارمنستان

ارمنسـتان در  ) يآرشاكون( ياشكان ةبعد از انقراض سلسل. (Russell, 1987: 136) دانستند مي
تـا ورود   يالديمـ  428از (دو قرن تمام  بايست م، ارمنستان به مسيري افتاده بود كه مي  428

بـزرگ بـه    يرنشـين خود نه به صورت مستقل، بلكـه بـه شـكل چنـد ام     يبه زندگ) اعراب
ارمنسـتان   يارشاكون ةدر رابطه با انقراض سلسل(ادامه دهد  ي،بزرگ ارمن ينجبا ييفرمانروا

← Parpecis, 1991: 13؛ Henzel, 2008: 77؛ Blockley, 1987: 234؛ Walker, 1990: 25؛ 
  ).128: 1369 يان،؛ پاسدر ماج1382 :1375 سن، كريستن؛ 217: 1380 خورني، موسي
 ايرانـي  اربابـان  قيموميت تحت ليكن داشتند، خودمختاري تقريباً حالت ها اميرنشين اين
 ارمنـي  هـاي  خانواده همين خود ميان از اغلب هم ها مرزبان اين كه است توجه جالب. بودند

 طـرف  از كـه  را هايي ماليات شدند مقابل، آنان متعهد ميدر ). 141 :همان( شدند مي انتخاب
 و حقـوق  امـر،  آغاز در ها ساساني. بپردازند ايران خزانة به و كرده جمع شد، مي تعيين ايران

 دست در را كشور عالي هاي مقام و كرده مراعات را ارمني كوچك و بزرگ اشراف امتيازات
 خـود  روابـط  بهبود به دوم، يزدگرد ايران، پادشاه كه هنگامي ليكن، گذاشتند؛ باقي ناخارارها

 سياست اتخاذ براي را شرايط كرد، دور ايران مرزهاي از را هفتاليان و گرديد موفق بيزانس با
: 1360 يگران،و د يانساركس( ديد مهيا ارمنستان مخصوصاً تابعه هاي سرزمين قبال در قطعي
 ؛ (Toumanoff, 1961: 6)برآمـد  ارمنستان كردن»ايرانيزه« صدد در وي ين،بنابرا). 154 -  153
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 در را) يـره و غ ينـي د ي،فرهنگـ ( روم نفوذ هرگونه تا بود آن پي در يزدگرد ديگر، سخني به
 را يوناني به ترجمه و كردن صحبت ارمنستان ايراني فرماندار كه جايي تا ببرد؛ ازبين ارمنستان
 و شـديدتر  اقـدامات  بـه  مدتي از پس سياست اين. (Henzel, 2008: 185) كرد اعالم ممنوع
 ;Henzel, 2008: 190( منجرشــد ارمنيــان بــه زردشــتي كــيش تحميــل يعنــي تــر عملــي

Bournoutian, 1995: 77(، را ارمنستان خودمختاري كه افتاد اين انديشة در يزدگرد كه چنان 
 ايـن  خود خيال به و برگرداند زردشتي كيش به اجباراً را سرزمين آن مسيحيان و ببرد ازميان
  ).165: 1385 يگران،و د يگرانتوسك( كند ايراني را قفقاز ماوراي ديگر كشورهاي و استان

از  يشتريب يتارمنستان جد يينآ ييردوم در مورد تغ يزدگردكه باعث شد  عواملي
 و اشراف خشنودكردن براي يزدگرد تالش از ناشي. 1: تواند مي دهد، خود نشان
؛ ) Lvov Basirov, n.d : 15؛165: 1385 يگران،و د يگرانتوسك( باشد خود از روحانيان

را  ياصل ينقش يآورده است، مغان زردشت (Elishē, 1982, 4-5)) يزهال( يقيشه كه چنان
 مسيحي هاي سرزمين اگر كه بودند  داده  به جنگ داشتند و به او وعده يو يكدر تحر
 فتح درآورد، زردشت ديانت سيطرة تحت و خود تسخير به را ساساني قلمرو مجاور
 داشت آن بر را يزدگرد كه ديگري مهم عامل. 2 بود؛ خواهد آسان برايش روم و يونان

 زمان اين در كه بود اين كند، ارمنستان در مسيحيت جايگزين را زردشتي كيش تا
 اين در هميشه كه خطري لذا، رفت؛ شمارمي به منطقه در مسيحيت گاه تكيه ارمنستان

 آيين، اختالف زيرا بود، ايران عليه روم و ارمنستان ميان اتحاد شد، مي احساس ميان
 روم، با ايران ميان نزاع مواقع در كه بود بديهي و بود كرده جدا ايران از را ارمنستان
ارمنستان،  كردن زردشتي بنابراين،. باشد روم به متمايل مذهبي پيوند واسطة به ارمنستان
 اي زمينه خود اين كه شد مي يكاستراتژ ينسرزم يندر ا ياننفوذ ساسان يشباعث افزا

 ساسانيان كه ايران پيشين مرزهاي احياي انديشة جمله از بزرگتر اهداف تحقق براي بود
 يانم ينبتوان در ا يدشا يزرا ن يگريد يلدل. 3آن بودند؛  كردن عملي پي در همواره

و مطالعه در  يقتكشف حق ةدوم به مسئل يزدگردمخصوص  ةبرشمرد و آن ابراز عالق
 كشور اديان تمام يزدگرد كه آورده ارمني، مورخ اليزه، باره،  يندر ا. زمان بود ياناد ةهم

. فراگرفت نيز را عيسويان آيين و سنجيد زردشتي ديانت با را آنها و كرد مطالعه را خود
 اختيار را آن ما بود بهتر كدام هر ببينيد كنيد، دقت بپرسيد،«: گفت كه اوست كلمات از
). 384: 1375 سن، يستنكر( ماند قدم ثابت زردشتي كيش بر وي همه، اين با. »كنيم مي
 428 سال در ارمنستان بر ايرانيان تسلط كه است نظر اين بر تومانف موارد، اين كنار در
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 آمدن وجود به باعث توانست مي تنهايي به خود) آرشاكوني سلسلةانقراض ( ميالدي
   ).Toumanoff, 1954: 134( باشد) آوارايرنبرد ( ميالدي 451 بحران

 برداشتن ازميان براي را نخستين هاي گام اهدافش به دستيابي براي يزدگرد بنابراين،
 لذا،. برداشت زردشتي كيش تحميل و سرزمين اين آيين تغيير و ارمنستان داخلي استقالل

 پارسي زادة اشراف يك به و گرديد سلب آمادوني ناخاراري طايفة از هزاربدي مقام ابتدا
 موبدان موبد يك به ارمني اعظم اسقف جاي به القضاتي قاضي سمت همچنين،. شد داده

 :Henzel, 2008( شد تحميل اجتماعي قشرهاي همة بر سنگين هاي ماليات و گرديد واگذار

 شاپور، دن ميالدي، 447 سال در سياست، همين ادامة در). 43: 1376 زاده، نوري ؛190
 هاي ماليات وضع و سرشماري انجام ناخارارها، اتحاد در اخالل منظور به پادشاه، نمايندة
؛ )230: 1382 ي،؛ رجب154: 1360 يگران،و د يانسارگس( شد فرستاده ارمنستان به سنگين
 يزدگردسپس، . كند  تحريك يكديگر عليه را ارمني ناخارارهاي برخي شد موفق وي كه چنان

 ةبنا به نوشت. فراخواند يينآ ييردهد و آنان را به تغ  را مأمور كرد كه به ارامنه نامه يرشدوم وز
  : قرار بود ينمفاد آن فرمان بد زيست، يم يالديكه در اواخر قرن پنجم م ي،الزارفارپ

 و نوشته است، محكم قواعد و اساس بر مبتني و حقيقت بر متكي كه را، خود ديانت اصول ما
 ما براي و مفيد اندازه اين تا كشور براي وجودتان كه شما، داريم ميل. فرستاديم شما براي

 آن در ديگر و بپذيريد را) يزردشت( ما راستين و مقدس كيش است، عزيز حد اين تا
  . (P'arpec'i's, 1991: 22)...  نمانيد باقي است، فايده بي و باطل دانيم مي همه كه ديانت،

ظاهراً، در ضمن بيان عقايد زردشتي كه ضميمة اين فرمان بوده، به رد عقايـد مسـيحي   
همچنان كه الزار فارپى در  يد،به ارمنستان رس يچون فرمان مهرنرس. است شده نيز پرداخته

 مهرنرسـى  نامة باب در تا شدند جمع ارمنى روحانيان و مسيحى هاى اسقف آورد، ميادامه 
  :كردند عرضه گونه اين را پاسخ نهايت، در. بدهند فرمان بدان پاسخي و كرده اظهارنظر

 روند شمارمي به شما) گذار قانون( مقنن كه را مغان بوديم، شاهنشاه حضور در كه هنگامي
 باشيم مجبور و بخوانيم را ايشان هاي نوشته خواهيد مي اگر اكنون. گرفتيم مي سخريه به
 را ايشان همچنان ناچاريم نيست، ما توجه و نظر شايستة هرگز كه بشنويم را سخناني كه

 ... شود مي ما خندة موجب شما شرايع خواندن حال هر در...  و قراردهيم استهزا مورد
)ibid, 1991: Part Two: 24(.  

 ايشـان  مـذهب  تغييـردادن  خيـال  از را يزدگرد كه بود آن تند نامة اين از ارمنيان مقصود
 ارمنيان كه پيداست. فشرد پا امر اين در خود سرسختي بر دوم يزدگرد اما گردانند، منصرف
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 مؤدبانه نامة آن به جوابي چنين حال هر در ولي بودند، داده روم گرمي پشت به را جواب اين
 پادشـاه  يزدگـرد،  در است معلوم كند، مي غضب توليد شود نوشته هم عادي افراد به اگر كه

 را يزدگـرد  خشـم  پاسـخ  ايـن  حـال،  هـر  بـه . است افتاده كارگر اندازه چه ساساني، مستبد
 فراخواند تسيفون به را ارمنستان هاي خاندان حاكمان از تعدادي مدتي، از پس و برانگيخت

 خواهـدبرد  حملـه  ارمنستان به نپذيرند، را مذهب تغيير فرمان اگر كه داشت اعالم آنها به و
)ibid, 1991: 25 ،ارمنستان در قدرتشان مسند از را آنها اين، بر عالوه؛ )75: 1387؛ مانوكيان 

 عقايـد  قبول به مصمم كه كردند وانمود چنين خويش، جان ترس از آنان. خواهدكرد بركنار
 ارمنستان بزرگان امالك و مناصب بود، درنيافته را ارامنه نيت اين كه يزدگرد. هستند يزدگرد

 هفتصد از بيش و داشت نگه گروگان عنوان به را شاهزادگان از تن چند ليكن كرد، واگذار را
 داشـت  گسـيل  آنجـا  بـه  ارامنـه  دعـوت  بـراي  »مغـان  رئـيس « رياسـت  بـه  را مغان از تن

 عيسـوي  روحانيـان  و كـرده  شورش ارمني بزرگان اثنا، اين در). 388: 1375 سن، يستنكر(
 يزدگرد انتقام ترس از سيوني واساك جمله از ارمني اعيان از برخي اما كردند، اعالم را جهاد

  .قرارگرفتند ايرانيان كنار در و پذيرفتند را زردشتي كيش مقام، حفظ يا
 جايي به نتوانست نامه فرستادن راه از روم از ارمنستان جداكردن براي وقتي دوم يزدگرد

 روميان، با دستي هم از و درآورد سابق دين به را ارمنيان شمشير ضرب به كرد تالش برسد،
 سوي به را لشكري دوم يزدگرد وقايع، اين دنبال به. بازدارد ايران، هميشگي دشمنان
 خانگي جنگ يك بيشتر فراي، قول به و درگرفت كه جنگي نتيجة در كرد؛ روانه ارمنستان

 طلب ها و هون يزانساز ب يان، ارمن)246: 1383 ي،فرا( ارامنه و ايرانيان ميان جنگي تا بود
از دادن كمك امتناع ورزيد و در اين مورد ) م  450 -  457( ماركيان قيصر ولي كردند، كمك

: 1376 زاده، نوري ؛Bournoutian, 1995: 78( رياكارانه پادشاه ايران را در جريان گذاشت
 66000 درگرفت، ميالدي 451 ژوئن 2 در آواراير دشت در كه نبردي در بنابراين،). 45

 ايرانيان نفري 220000 سپاه با ماميكونيان واردان شاهزاده ملي، قهرمان فرماندهي به ارمني
 اين مرگ و درآمدند پاي از نبرد ميدان در يارانش از تن هزار چندين و واردان. كردند پيكار
: 1383 النگ،( كنند مي يادآوري آمرزيده پنجشنبة نام به ارمني تقويم در امروز به تا را شهدا
 (,Elishēدنبال آن، بسياري نيز به داخل ايران تبعيد گشتندبه ). Russell,1987: 138؛ 632

 يقيشهاست كه  يدر حال ينا.  Bournoutian, 1995: 78) ؛39: 1383 دريايي، ؛57-58 :1982
 يد،مغلوب گرد يگرو طرف د يروزطرف پ يك ينكهنه ا يرنوشته است كه در آوارا) يزهال(

. (Elishē, 1982: 58)شكست خوردند  يزدو طرف ن يده،جنگ يراندر مقابل دل يرانبلكه دل
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 خود آميز خشونت اقدام اين نتيجة از دوم يزدگرد كه است باور اين بر حتي گرن ويدن
: 1377 گرن، يدنو( بود بحران اين حل براي آميز مسالمت حلي راه پي در و شد مأيوس

 ةدر سد يبزرگ ارمن گرايان جدل از كه كولبي ازنيك را مبارزه عقيدتي، جبهة در اما، )389
  ).633: 1383النگ، (ادامه داد  ها فرقه ابطالخود به نام  يحبود، با كتاب فص يالديپنجم م
 تخت سر بر هرمز، و پيروز او، فرزندان ميان ميالدي، 457 سال در يزدگرد مرگ از پس

 التواريخ ؛ مجمل369: 1368 ي،؛ ثعالب2/627: 1375 ي،طبر( داد رخ نزاع و درگيري شهرياري
 سـرانجام  كـرد،  پادشـاهي  سـال  دو و بود ميدان برندة هرمز اگرچه). 71: 1318 القصص، و

 يروز،پ ةدر دور. بود كه رسماً تاج بر سر نهاد يروزپ ينو ا) 258: 1378 ي،مسعود( شد كشته
 محـور  حـول  آنها روابط و بودند قرارگرفته يو روم مورد هجوم اقوام وحش يراندو قدرت ا

 درگيـر  ايرانيـان  اگرچـه  حال، اين با. بود مهاجمان اين با برخورد چگونگي و ها هون مسئلة
 هـا،  ارمنـي  بـا  مصـالحه  مـدتي  از بعـد  و نبودنـد  غافل نيز ارمنستان از بودند، ها هون مسئلة

 نـاگزير  به ساساني دربار كه هايي آزادي رو، اين از. ازسرگرفتند را دوم يزدگرد دورة سياست
 460 سـال  در چراكـه  بـود،  موقتي و گذرا خيلي بود، داده ارمنستان به آواراير جنگ از پس

 اعمـال  ارامنه مورد در آيين اجباري تغيير و ملي ادغام قديمي سياست همان دوباره ميالدي
 حقـوق  بود، كرده جلوس شهرياري اورنگ بر تازگي به كه ساساني پيروز كه گونه بدين شد؛

 كـيش  كـه  زادگـاني  اشراف به فقط را حقوق اين و كرد سلب را ارمني ناخارارهاي موروثي
 از ديگر بار مردم هاي توده. اعطاكرد بودند، ساساني حكومت دوستدار و پذيرفته را زردشت
 فـراهم  ساسـاني  دولت ضد بر ديگري قيام هاي زمينه و آمدند خشم به ساساني دربار اعمال
در جنـگ در   يرانيـان مناسب پس از شكست ا يتموقع ينا). 47: 1376 زاده، ينور( گرديد
و  يانساركسـ ( بـود  شـده  قيـام  رهبـر  ماميكونيـان  واهـان  بار اين. وجودآمد به ها هون مقابل

 به درگرفت، ارمني شورشيان و ساساني سپاه بين كه پياپي هاي جنگ). 160: 1360 يگران،د
 و گرديـد  نابود هپتاليان دست به ساساني سپاه ه،بحبوح اين در. شد منتهي شورشيان پيروزي
  ). 247: 1383؛ بسنجيد با فراي، 635 -  634/ 2: 1375 ي،طبر( شد كشته جنگ در پيروز

 و بحرانـي  هياطلـه  با جنگ در او گرفتاري سبب به پيروز دورة پايان تا ارمنستان اوضاع
 آن بزرگـان  از شاهپور، و »زرمهر« سوخرا كند مي حكايت فارپي الزار كه چنان ماند، نامعلوم
 خبـر  كـه  همين بودند، مشغول جنگ به ارمنستان و ايبري در دو هر كه ساساني دربار زمان
از ايـن   ).P'arpec'i's, 1991: 86-87( شـتافتند  تسـيفون  بـه  باعجله رسيد، آنها به پيروز مرگ

توان فهميد با اينكه ساسانيان در اين هنگام به سختي گرفتار مرزهاي شـرقي   سخن نيك مي
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شكست و . خود بودند، هرگز چشم خود را بر ارمنستان و سرنوشت سياسي آن نبسته بودند
 تغييـر  بـه  مجبور را ساساني سرداران ها، ميالدي در سرزمين هپتال 484مرگ پيروز در سال 

واهان  يگرفتند كه ارمنستان را ترك كرده و حت يمرو، تصم  اين از. كرد ارمنستان در سياست
 ;Chaumont, 1987: 430( بشناسند رسميت به سرزمين آن اصلي رهبر عنوان را به يكونيانمام

Henzel, 2008: 192.(  
دو تـن از   ياطلـه، در جنـگ بـا ه   يـروز پ شـدن  طور كه اشاره رفت، پس از كشـته  همان
سوخرا از خاندان قارن و شاهپور از خاندان مهران، ارمنستان  يازرمهر  يعنينجبا  ينمقتدرتر

تسيفون شتافتند تا نفوذ خود را در انتخاب پادشاه جديد بـه كـار   را ترك كرده و با عجله به 
 (P'arpec'i's, 1991: 86-87كنند انتخاب يبرند كه توانستند بالش، برادر پيروز، را به پادشاه

پادشـاه جديـد سـوخرا را مـأمور     . )465: 1386 كـوب،  زرين؛ 398: 1375 سن، كريستن ؛
 مرتبـاً  بايسـت  سوخرا نيز صلحي با هياطله بست كه طبق آن ايران مي. مذاكره با هياطله كرد

 آمـدن  كـار  يبـا رو ). 28: 1382 يـوس، پروكوپ( كنـد  پرداخت آنها به خراج عنوان به را پولي
 هاي ناكامي درنظرگرفتن با او. كرد تغيير ارمنستان به نسبت نيز ساسانيان سياست اول، بالش
نفر از  يكمنظور،  ينبه هم. برآمد ياندر ارمنستان، در صدد مصالحه با ارمن يروزو پ يزدگرد

كـه   (Chaumont, 1987: 430)مذاكره با واهان به ارمنستان فرسـتاد   يرا برا يهمقامات بلندپا
گرفــت روابــط  يمرتمنــد، تصــمشــاه در مقابــل دو دشــمن قد ينــاتوان يــلاحتمــاالً بــه دل

او بـا   ين،بنـابرا ). 41: 1383 يـايي، در( باشـد  داشـته  هياطلـه  و ارمنستان با را اي جويانه صلح
 ارمنسـتان  در موجـود  هـاي  واهان صلح كرد و موافقت شد كه آتشكده يبه رهبر يانشورش
بـدون تـرس از    يحيانساخته نشـود و مسـ   ينسرزم يندر ا اي آتشكده ديگر و گردد ويران

 باشـند  آزاد مسـيحي  عبـادي  مراسـم  بـه  كـردن  عمل در زردشتي، آيين به اجباري گرويدن
)Chaumont, 1987: 430را ارمنسـتان  كـه  گرديـد  مقـرر  عـالوه،  بـه ؛ )248: 1383 فـراي،  ؛ 

 و داد را خـود  نتيجـة  زودي به بالش سياست اين). همان( كند اداره ساساني پادشاه مستقيماً
 بـه  پادشاه اين از ارمني و بيزانسي هاي گزارش در آن پي در كه گرديد برقرار صلح آنان بين

ـ  يو حت  (Schippmann, 1989: 579)است يادشده نيكي بـالش و بـرادرش    يندر اختالف ب
 بـالش  رسـيد،  ارمنيـان  جانـب  از كه هايي كمك يمنآنان جانب بالش گرفتند و به  يروز،پ

 ؛Chaumont, 1987: 430؛ P'arpec'i's, 1991: 94( شـود  پيـروز  خـود  رقيـب  بـر  شـد  موفق
 ها، ارمني كمك جبران براي بالش همچنين،). 50: 1384 شيپمان،؛ 398: 1375 سن، كريستن
پس از . واگذار كرد) يانشورش ةسردست( يكونيانارمنستان را به شخص واهان مام ييفرمانروا
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ارمنسـتان شـد    يمـذهب رسـم   مـيالدي  485 سـال  در يحيمسـ  يشك يگربارهواقعه، د ينا
)Henzel, 2008: 171؛Chaumont, 1987: 430  ،163: 1360؛ ساركسيان و ديگران.(  

  
  ارمنستان كردن زردشتي براي ساسانيان تالش واپسين. 4

 ايران به اول پيروز مرگ از بعد كه را ها هپتالي خراج و باج نتوانست اينكه از بعد اول قباد
 اقسـاط  و آورد روي بيـزانس،  قيصـر  آناستاسيوس، به نتيجه در كند، تأمين بود شده   تحميل
ــه ــوس،پروكوپ( كــرد درخواســت روم از را معوق ــر و 36 -  35: 1382 ي ــا وينت ؛ بســنجيد ب

 يزدگـرد  بـين  صلح قرارداد از اي وي براي توجيه اين تقاضا به ماده). 27: 1386ديگناس، 
؛ 35: 1382 يــوس،پروكوپ( كــرد عطــف مــيالدي 442 ســال بــه دوم تئودوســيوس و دوم
 از قسـمتي  كـه  بود قرارداد، دولت روم متعهدشده ينطبق ا). 55: 1384 يپمان،با ش يدبسنج

 بپــردازد ايــران دولــت بــه مهاجمــان مقابــل در را قفقــاز هــاي كــوه معــابر دفــاع مخــارج
بنـابراين،  . امپراتور روم با تقاضاي قباد اول مخالفت كرد). 465 -  464: 1375 سن، يستنكر(

: 1382 يـوس، پروكوپ( يابـد  دست پول به وسيله قباد به جنگ مصمم شد تا شايد بتواند بدين
 سـرانجام، . يابنـد  دست هايي پيروزي به توانستند ايران سپاهيان داد، كه رخ ييدر نبردها). 36

 در آنكه براي لذا و قرارگرفتند وحشي اقوام تهديد مورد شمالي مرزهاي جانب از ساسانيان
 بيزانس موافقت با كه كرد صلح پيشنهاد آناستازيوس به قباد شود، برقرار آرامش غرب جبهة
منعقـد   سـال  قرارداد صلحي به مدت هفت» م  506 يا 505«در سال  ترتيب، بدين. شد همراه
 و بيـزانس  و ايـران  جنـگ  پايان از پس).  Greatrex and lieu, 2002: 71؛ 48: همان( يدگرد
 ايـن  و تثبيـت  شرقي ارمنستان بر ايران سلطة ميالدي 509 سال در صلح،قرارداد  شدن بسته
ـ )163: 1360 يگـران، و د يانساركسـ ( شـد  تبـديل  مرزبـاني  بـه  ديگربار كشور صـلح   ي، ول
  . ماند برجا پاي سال بيست از بيش عمل در ساله هفت
 آن علـت  كه شود آغازمي بيزانس با ايران هاي جنگ دوم دور يكم، قباد سلطنت اواخر در
 ايـن  مـردم  از قبـاد  زمـان  ايـن  در زيرا بود، گرجستان امور در نيوس يوستي امپراتور دخالت
 530در سـال  ). 203: 1380 يگولوسـكايا، پ( درآينـد  زردشتي كيش به تا بود خواسته سرزمين

 فرانگيـوم  و بلـوم  هاي مهم ارمنستان به نام ةدر دارا، دو قلع يرانيانبه دنبال شكست ا يالدي،م
 ها ايراني تالش اما درآمد، ها بيزانسي تصرف به كردند، مي استخراج طال ها ايراني دومي از كه
 يـروز پ ينيكوسداد و سرانجام توانستند در سـال بعـد در كـال    يجهشكست نت ينجبران ا يبرا

 مارتيروپوليس شهر توانستند ايرانيان كه هنگامي. (Greatrex and lieu, 2002: 83-84)شوند 
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 حاضـر  رو، اين از. رسيد قباد مرگ خبر درآورند، محاصره به را روم ارمنستان شهرهاي از
 انوشـيروان  خسـرو  سـلطنت  اوايل در ميالدي 532 سال در صلح قرارداد. شدند مذاكره به

 روميـان  كـه  بود اين شد، مي مربوط ارمنستان به كه قرارداد اين شرايط جمله از. شد منعقد
 يـوس، پروكوپ( كننـد  واگـذار  ساسـانيان  بـه  را ايران ارمنستان در فرانگيوم و بلوم قلعة دو

1382 :102  - 106 .(  
 اما ماند، آرام طوالني مدت روم، و ايران بين ميالدي 532 صلح قرارداد از بعد ارمنستان

 روم و ايران بين ها درگيري و اختالفات منشأ ارمنستان باز ساله، پنجاه صلح از پس سال چهل
. (Theophylact, 1986: 85)دوم شد  نيوس يوستي امپراتور زمان در و ميالدي 571 سال در
 بودند، ها رومي بيشتر آن مسبب كه ارمنستان اغتشاشات سيموكاتا، تئوفيالكت گفتة به

قرار  يندر واقع، ماجرا از ا ).ibid, 1986: 86( برد ازبين جنگ شروع براي را ترديدها آخرين
 564را در سال ) چهرگشنسب(از خاندان سورن  يرانيا يحاكم يروانبود كه خسرو انوش

را در  يزردشت يشحاكم در تالش بود تا ك ينبه حكومت ارمنستان گماشت كه ا يالديم
 مجدد قيام به او رفتار اين .بناكرد دوين در ار اي آتشكده يارمنستان گسترش دهد و حت

). 256: 1383 فراي، ؛Chaumont, 1987: 431( منجرشد ميالدي 571 سال در ارمنستان مردم
 تصرف را دوين) بود مشهور وارتان كارمير بهكه ( ماميكونيان وارتان رهبري به شورشيان

 بيزانس به سفرايي كمك، كسب منظور به وارتان. رساندند قتل به را ايراني مرزبان و كرده
 بيزانس تابع مرزباني ارمنستان كه داد مساعد قول شرطي به دوم ژوستن قيصر و فرستاد
. )Greatrex and Lieu, 2002: 149; Chaumont, 1987: 431; Toumanoff, 1954: 149( شود
 دولت به جنگ اعالن معني به دوم ژوستين توسط ها ارمني به مساعدت وعدة واقع، در

 انطاكيه و تاخت النهرين بين به شخصاً سپاهي گردآوري با اولخسرو  ين،بنابرا. بود ساساني
 محاصره اين كه پرداختند نصيين محاصرة به ها رومي مقابل، طرف در. گرفت را دارا و

 تعدادي با نفري هزار 20 سپاهي نيز ارمنستان قيام سركوب براي اول خسرو. نداد اي نتيجه
 مهران و خورد سختي شكست سپاه اين ليكن كرد، گسيل مهربندگ مهران فرماندهي به فيل

و به  برَند در به سالم جان معركه از توانستند ساسانيان نيروهاي از كمي تعداد و مهربندگ
 سلطة از ارمنستان از بزرگي بخش پس، آن از. (Sebeos, 1985: 5-6)فراركنند  يرانا

  .درآمد بيزانس سلطة تحت و گرديد آزاد ساسانيان
 .)Greatrex and Lieu, 2002: 151( شد دوم يوستين استعفاي باعث دارا و انطاكيه تصرف
 دوام بـي  اي متاركه. نداشت صلح درخواست جز اي چاره نيز او شريك و جانشين تيبريوس
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. يافت ادامه ارمنستان در همچنان جنگ و كند تضمين را صلح ادامة نتوانست اما شد، منعقد
 بـا  پيـروزي  آغـاز  در كرد، ارمنستان به ميالدي 575 سال در شخصاً خسرو كه اي حمله در

 را خسـرو  هـا  بيـزانس  از نيرومنـدي  سـپاه  و يافـت  تغييـر  جنگ سرنوشت اما بود، ايرانيان
 تمايـل  مـيالدي  576 سال در بودند، داده ازدست را خود جرئت كه يانساسان. دادند شكست
 سـپاه  بـر  بـزرگ  پيـروزي  امـا، . بنشينند مذاكره به صلح عهدنامة بستن سر بر كه پيداكردند
 -  31: 1386 يگنـاس، و د ينترو( گسيخت را صلح وگوهاي گفت رشتة ارمنستان، در بيزانس

 فرمانـده  ميالدي، 578 سال جنگ در). Greatrex and Lieu, 2002: 152-162 ؛ بسنجيد با32
 و سازد مسخّر را ايراني دژ چندين توانست موريس يا موريكوس نام به بيزانس سپاه جديد

 فرمـان  و دادنـد  پايان خود شورش به ارامنه هنگام اين در اما، درآورد؛ اسارت به را شماري
  ). 257: 1383 ي،فرا( كرد اعاده سرزمين اين بر را ساسانيان سلطة خسرو، عمومي عفو

 بودند، شده خسته درپي پي هاي جنگ از كه ها ايراني هم و ها بيزانسي هم ترتيب، اين به
 به رسيدن راه در بيزانسي سفارت هيئت كه هنگامي رو،  ينا از. كردند استقبال را صلح

 درگذشت زمامداري سال 48 از پس ميالدي، 579 سال در خسرو بود، تسيفون
)Theophylact, 1986: 98ادامة روم امپراتور هرمز، جلوس از بعد). 65: 1384 شيپمان، ؛ 

 خود دعاوي تمام از بود اين خواستار و ازسرگرفت هرمز با را اول خسرو دورة مذاكرات
 دارا، شهر تسليم از هرمز اما،. بازستاند را دارا شهر مقابل در كند، نظر صرف ارمنستان در

 امتناع بود، درآمده ها بيزانس تصرف به كه ارمنستان در دژ چندين استرداد قبال در حتي
 و نشد حاصل توافقي خصوص اين در اما بودند، گزافي باج خواستار نيز ايرانيان. ورزيد
 ين،با وجود ا). 32: 1386 يگناس،و د ينتر؛ و260: 1383 ي،فرا( يافت ادامه همچنان جنگ

 نهايت در ارمنستان، آيين تغيير در خود ناموفق و مقطعي هاي بعد از تالش يدولت ساسان
  .ماند ناكام سياست اين در

 مسيحي كيش بر ماندن باقي و ارمنيان توسط زردشتي ديانت مجدد نپذيرفتن
 پايان تا اشكاني عصر از ارمنيان. كنيم اشاره آن به پايان در است الزم كه است اي مسئله

 روم و ايران قدرت دو وتاز تاخت عرصة آنها سرزمين كه بودند شاهد همواره ساسانيان،
خود  ينرا در سرزم مستقل نيمه حكومتي تأسيس تجربة سلوكي عصر از ارمنيان. است

 ارمنيان بودند، غيرارمني حكام اين گاه گه هرچند. (Strabo, 1903: XI, 14, 15) داشتند
 يك تشكيل مانع بزرگترين اما،. بودند مستقل حكومت يك تشكيل آرزوي در همواره

 كه بود روم و ايران قدرت دو بين در سرزمين اين قرارگرفتن ارمنستان، در مستقل حكومت
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 دو كه ويژه به كرد؛ ايفامي روم و ايران مناسبات در مهمي نقش پوشالي دولت يك عنوان به
 حريف برابر در گير ضربه سپري عنوان به آن از توانستند مي سرزمين اين بر سلطه با قدرت
 براي را الزم توانايي ارمنيان ارمنستان، جغرافيايي موقعيت به توجه با واقع، در. كنند استفاده
 از. نداشتند بود، باستان عصر بزرگ قدرت دو با رويارويي آن الزمة كه سرزمينشان استقالل
 زير در ارمنيان تمام متحدكردن توانايي اين كسب براي الزم شرايط از يكي ديگر، طرف
 اين كسب براي ارمنيان رو، اين از. بود »واحد ملت يك« ايجاد ديگر سخني به و پرچم يك
 »ملت« وحدت براي هايي شاخصه بتوانند تا آوردند روي فرهنگي كارهاي به نخست شرط
از  يو اختراع خط ارمن يحيتبه مس يدنگرو). 296: 1386و النگ،  يبرن( ايجادكنند خود
 اين. داشت ارمنيان وحدت در بسزا تأثيري كه بود زمينه اين در فرهنگي اقدامات ترين مهم

 گاه هيچ ارمنيان رو، اين از. برود ازدست آساني به كه بود نگرفته صورت آساني به اقدامات
 هويت رفتن ازدست با مساوي را امر اين زيرا برگردند، مسيحي كيش از تا نبودند حاضر
  .دانستند مي خود مستقل
  

  گيري نتيجه. 5
 ارمنسـتان  بـر  كـه  انياشكان از يا شاخه ،يالديم 224 سال در انيساسان آمدن كار يرو از پس

 حكومـت  غاصـب  را آنهـا  چراكـه  پرداختنـد،  انيساسـان  بـا  مخالفت به كردند، يم يحكمران
كـه خـود تـوان مقاومـت در برابـر       يياما، ازآنجـا . دانستند يم خود، بزرگتر ةشاخ ان،ياشكان
 كـه  روم يامپراتـور  بـه  كـه  دنديد آن در را چاره خود يبقا حفظ يبرا نداشتند، را انيساسان

 يكـ ينزد نيا كننده نييتع يعنصر ان،يم نيا در. شوند كينزد بود، يساسان يشاهنشاه بيرق
 البتـه، . بـود  روم يامپراتـور  سـپس  و ارمنستان در حيمس نييآ رشيپذ آن و ديبخش عيتسر را
 ةشـ ياند در هنگـام  نيـ ا در شتريب انيارمن كه رسد ينظرم به روم، به انيارمن يكينزد نيا رغم به

 به دنيرس يراستا در زين تيحيمس به دنيگرو و بودند قدرت دو از مستقل يحكومت ليتشك
 ياسـتراتژ  ياجـرا  صـدد  در كه يساسان شاهنشاهان ان،يم نيا در يطرف از. بود هدف نيهم

ـ  موضوع نيا به نسبت توانستند ينم بودند، رانيا »نيشيپ يمرزها ياياح« . بماننـد  تفـاوت  يب
 روم، و ارمنسـتان  درآمـدن  تيحيمسـ  به از قبل نكهيا با. برآمدند ييجو چاره صدد در ن،يبنابرا

 تيـ حما بـود  شيافـزا  به رو تشانيجمع روم يامپراتور در كه انيحيمس از يساسان حكومت
 آزار و بيتعق به انيساسان ن،يسرزم دو نيا درآمدن تيحيمس به از بعد ياسيس علل به كرد، يم

 بـا  خود يها كشمكش در يساسان شاهان چراكه پرداختتند، يارمن انيحيمس ژهيو به انيحيمس
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 ارمنستان شدن يحيمس كه ژهيو به ستند؛ينگر يم روم جاسوسان چشم به را آنان ،يغرب قدرت
 سه در راستا، نيهم در. كرد يم ديتهد را رانيا »نيشيپ يمرزها ياياح« ياستراتژ يطورجد به

 دوم زدگـرد ي يپادشـاه  دوران. 2 ؛)م  379 -  309( دوم شاپور يپادشاه دوران. 1: يزمان ةدور
 ها تالش نيا اوج كه) (م  488 -  484( اول بالش و) م  484 -  459( اول روزيپ ،)م  457 -  438(
در صدد ) م  579 -  531( اول خسرو يپادشاه دوران. 3 ؛)كرد مشاهده دوره نيا در توان يم را

 عنـوان  به توانست يم كه را كياستراتژ نيسرزم نيا بتوانند تا برآمدند ارمنستان كردن يزردشت
. درآورنـد  خود مدار ةريدا به رد،يقرارگ استفاده مورد روم يامپراتور ضد بر ارزشمند يگاهيپا
نجـات و   يـة آن داع بزرگـان نبـود و   يغـ يتبل انـت يشـت د دزر شيكـ  كه است يحال در نيا

 ةنـ يزم در يساسـان  حكومـت  اول، ةدور در. را نداشـتند  جهـان  يهـا  انسـان  تمام يرستگار
 نيـ ا ميتقسـ  سـر  بر روم حكومت با ن،يبنابرا. اوردين دست به يتيموفق ارمنستان كردن يزردشت
 و ها يارمن نييآ رييتغ در انيساسان يها تالش اوج كه دوم ةدور در دند؛يرس توافق به نيسرزم
 يزردشـت  شيك با خود يباورها ينيگزيجا به حاضر ها يارمن زين است يزردشت شيك ليتحم

 افتـاد،  اتفـاق  ريـ آوارا نبـرد  در آنچه مانند خود جان از يحت بودند حاضر كه ييجا تا نشدند؛
 بالش ارمنستان، مذهب رييتغ در اول روزيپ و دوم زدگردي ناموفق يها تالش از پس. بگذرند

 را يحيمسـ  نيد نكهيا جمله از داد؛ آنها به يازاتيامت و برآمد ها يارمن با مصالحه صدد در اول
 يبـرا  هـا  يارمن كوتاه، مقطع كي در زين سوم ةدور در شناخت؛ تيرسم به آنجا در گربارهيد
 نـاموفق  يها تالش. منجرنشد يا جهينت به زين بار نيا يول قرارگرفتند، فشار ريز نشانييآ رييتغ

 شيكـ  ينيگزيجا به حاضر ها يارمن كه دهد يم نشان ارمنستان نييآ رييتغ در يساسان حكومت
 دند،يد يم شيخو تيهو حفظ در مهم يشاخص را آن رايز نبودند، تيحيمس نييآ با يزردشت

 ظـاهر  رانيا پادشاه يحام عنوان به رفت،يپذ يم را آنها يرسم نيد يساسان حكومت هرگاه اما
از  تيـ و حما ريدر دوران بالش در مقابله با شورش برادرش زر توان يم را مهم نيا كه شده

  .ديد نيچوب بهرام برابر در يران،ا يقانون شاهخسرو دوم، 
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 محمـود  و حقـاني  آهنـگ  ترجمـة  ،ساسانيان امپراتوري هاي ناگفته، »شاپور دوم«). 1391الف(تورج  دريايي،

  .پارسه كتاب: تهران بيرجندي، فاضلي
آهنـگ   ةترجمـ  ،ساسـانيان  امپراتـوري  هاي ناگفته ،»ياكانشانو ن يپادشاهان ساسان«). 1391ب(تورج  دريايي،
  . كتاب پارسه: تهران يرجندي،ب يو محمود فاضل يحقان
  .توس: تهران، 5 ج ،گمشده هاي هزاره). 1382( يزپرو رجبي،
  ).مخصوص ةشمار(، 6 س ،تاريخي هاي بررسي مجلة، »او هاي نبشته سنگ و كرتير«). 1350( پرويز رجبي،
 .يركبيرام: ، تهران1ج  ،)قبل از اسالم يرانا( ايران مردم تاريخ). 1386( ينعبدالحس كوب، زرين

  .نا بي: تهران، 1 ج گرمانيك،. ا ترجمة ،ارمنستان تاريخ). 1360( ديگران و گارون ساركسيان،
  .روز فرزان پژوهش و نشر: تهران جهانداري، كيكاوس ترجمة ،ساسانيان تاريخ مباني). 1384(كالوس  شيپمان،
 پاينـده،  ابوالقاسـم  ترجمـة ، 2 ج ،الملوك و الرسل تاريخ يا طبري؛ تاريخ). 1375( يرمحمدبن جر طبري،

  .اساطير: تهران
 ،كمبـريج  ايران تاريخ مجموعة ،يارشاطر احسان گردآورنده ،»ساسانيان سياسي تاريخ«). 1383( ريچارد فراي،

  .اميركبير: تهران، )اول قسمت، 3ج ( انوشه حسن ترجمة
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  .هيرمند: تهران نيا، رجب مسعود ترجمة ،اشكانيان).  1380( مالكوم كالج،
  .كتاب دنياي: تهران ياسمي، رشيد ترجمة ،ساسانيان زمان در ايران). 1375( آرتور سن، كريستن

 كشـاورزي،  كيخسـرو  ترجمـة  ،امـروز  تا باستان زمان از ايران تاريخ). 1385( يگرانو د. آ.ا گرانتوسكي،
  .مرواريد: تهران

 ايـران  تـاريخ  مجموعـة  يارشـاطر، ، گردآورنـده احسـان   »ارمنستان و گرجستان يران،ا«). 1383( يويدد النگ،
  .اميركبير: تهران، )اول قسمت، 3ج ( انوشه حسن ترجمة ،كمبريج

  .44 ش ،پيمان مجلة ،»ساساني پادشاهان سلسلة و ارمنيان«). 1387( آرپي مانوكيان،
  .كالله خاور: بهار، تهران يمحمدتق يحبه تصح). 1318( القصص و التواريخ مجمل

  .فرهنگي و علمي: تهران، 1 ج پاينده، ابوالقاسم ترجمة ،الذهب مروج). 1378( ينحس بن علي ابوالحسن مسعودي،
  .نا بي: تهران باغداساريان، اديك ترجمة ،ارمنيان تاريخ). 1380( يخورن موسي
 .يخوارزم: تهران ي،رضوان يلمحمداسماع يبا همكار ينوي،م يمجتب يحتصح). 1354( گشنسپ به تنسر نامة

  .چشمه: تهران ،ارمنستان فرهنگ و تاريخ). 1376(احمد  زاده، نوري
  .جامي: تهران بهفروزي، محمود ترجمة ،اشكانيان امپراتوري تاريخ). 1386(آندره  ورستانديك،

  .ققنوس: تهران فر، ثاقب مرتضي ترجمة ،اشكاني شاهنشاهي). 1383( يوزف ولسكي،
  .ايده آگاهان: تهران فرهنگ، منصور ترجمة ،ايران هاي دين). 1377(گئو  گرن، ويدن
 ترجمـة  ،)همزيسـتي  و كشاكش در جهاني قدرتدو ( ايران و روم). 1386( يگناسانگلبرت؛ و بئاته د وينتر،

 .روز فرزان پژوهش نشر: تهران جهانداري، كيكاوس
 ترجمـة  ،كمبـريج  ايـران  تـاريخ  مجموعة ،يارشاطر احسان گردآورنده ،»پيشگفتار«). 1383( احسان يارشاطر،
  .اميركبير: تهران، )اول قسمت، 3ج ( انوشه حسن
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