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چکیده

ارمنستان بهدلیل موقعیت جغرافیایی و راهبردی و داشتن دشتهای
حاصلخیز ،منابع زیرزمینی و نیز واقع شدن در مسیر راه تجارتی ابریشم یکی
از علل کشمکشهای بین دو دولت ایران و روم از دورۀ اشکانیان –بهویژه
در روزگار ساسانیان -بوده است .این رویاروییها درنهایت به تقسیم این
سرزمین در سال 981م منجر شد .اگرچه پس از این تقسیم ،همچنان
شاهزادههای اشکانی در رأس قدرت باقی ماندند؛ اما اندیشۀ دستیابی به
وحدت ملی و یکپارچگی ارمنستان در میان مردم این سرزمین فراموش نشد.
ازجمله تالشها برای دستیابی به این وحدت ،استقالل کلیسای ارمنی،
اختراع الفبای ارمنی در اوایل قرن پنجم و ترجمۀ کتاب مقدس به زبان
ارمنی بود .در برابر این اقدامات ،ساسانیان درصدد الحاق این سرزمین
برآمدند؛ این امر در نهایت در سال 818م اتفاق افتاد و ساسانیان توانستند
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سلسلۀ اشکانی ارمنستان را منقرض کنند و این سرزمین را به قلمرو خود
ملحق کنند .در این مقاله با استفاده از شیوۀ پژوهشهای تاریخی و روش
توصیفی -تحلیلی ،روند تحوالت منجر به تقسیم ارمنستان میان ایران و روم
در دورۀ ساسانی و پیامدهای این تقسیم ،بررسی میشود.
واژههای کلیدی :ساسانیان ،روم ،تقسیم ارمنستان ،کلیسا ،سلسلۀ
آرشاکونی
مقدمه
پس از فروپاشی مادها به دست کورش هخامنشی ،قلمرو تحت سلطۀ مادها ازجمله ارمنستان نیز به
تصرف هخامنشیان درآمد .چنانکه از منابع یونانی– رومی و شرقی برمیآید ،ساسانیان پس از غلبه
بر اشکانیان ،خود را جانشین بالفصل هخامنشیان و احیاکنندۀ امپراتوری آنان میدانستند 7.بنابراین
درصدد دستیابی به تمام سرزمینهای قلمرو هخامنشی بودند 1.اردشیر ساسانی از همان ابتدای
حکومت خود در صدد تصرف ارمنستان برآمد؛ سرزمینی که تحت حکومت شاخهای از اشکانیان
بود و به کانون اصلی جنگهای ایران و روم در این عصر تبدیل شد .خسرو ،شاه ارمنستان که در
حکومت پارتها مرد دوم پادشاهی پارتیان بهشمار میآمد با پناه دادن به هواداران پارتی و فرزندان

 .7برای اطالعات بیشتر بنگرید بهDio Cassios, IX, Book LXXX, 21.1-3 :؛ Herodian, Book VI, 2.1-2؛
طبری180 :7911 ،؛ نامۀ تنسر به گشنسب.37 :7918 ،
 .1چنانکه جان ویلیام دریج ورس در این مورد میگوید :سیاست ساسانیان نسبت به روم از همان ابتدا تهاجمی بود ( Drijvers,
 .)2009: 446ویتبی نیز در کتاب خود روابط شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم را به سه مرحله تقسیم کرده است .این
دستهبندی به قرار زیر است :مرحلۀ اول که بین سالهای  929-112میالدی بوده است بیانگر نگرش تهاجمی ایران نسبت به روم
است .مرحلۀ دوم بین سالهای  929تا حدود  100میالدی ( که بازده زمانی پژوهش حاضر را در بر میگیرد) بوده که در این
دوره تضادهای میان آن دو اندک و بر اساس همزیستی و همکاری بوده است .مرحلۀ سوم تقریبا بین سالهای 290-100م است.
این دوره با افزایش سوءظن و جنگ متقابل همراه و در برگیرندۀ دورۀ کوتاهی از همکاری میان آنها بوده است ( Whitby,
.)1988: 202-211
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فراری اردوان پنجم و نجیبزادگان پارتی ،ارمنستان را به پایگاهی بر ضد اردشیر تبدیل کرد.
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تالشهای ساسانیان برای تسلط بر این سرزمین سوقالجیشی سرانجام در زمان شاپور اول در 111م
بهنتیجه رسید 1تا جاییکه شاپور بهدلیل اهمیت ویژۀ این سرزمین ،پسرش هرمزد -اردشیر را در
آنجا بر تخت نشاند 9،از آن پس تالش رومیها برای بهدست آوردن این سرزمین موفقیتآمیز
نبود و در این راه متحمل هزینههای سنگینی شدند ،از آن جمله میتوان به کشته شدن امپراتور
گوردیانوس 8و به اسارت درآمدن والریانوس اشاره کرد1؛ اما رومیان در انتظار روزی بودند که
بتوانند تسلط خود را بر این سرزمین احیاء کنند .این امر در 181م تحقق یافت .در اواخر قرن سوم و
اوایل قرن چهارم میالدی ،ارمنستان و پس از مدتی روم به مسیحیت درآمدند .این امر باعث شد که
عالوه بر تنشهایی که بر سر مسائل ارضی میان ساسانیان و رومیان وجود داشت ،عامل مذهبی نیز
به آن اضافه شود؛ زیرا ارمنستان به سرزمین روم گرایش بیشتری پیدا کرد 2.در پی این رویداد بود
که ساسانیان خطر ازدست رفتن تسلط بر این منطقه را احساس کردند .همین عامل بر تشدید
مناقشات میان دو دولت ایران و روم بر سر ارمنستان افزود تا اینکه پس از سهقرن و نیم (یعنی از
حدود 19م تا 981م) درگیری بر سر تصرف این سرزمین ،به تقسیم ارمنستان رضایت دادند.
از عصر باستان منابع کالسیک ارمنی مانند آگاتانگغوس ،موسی خورنی ،پاوستوس بوزند و
الزار فارپی بر جای مانده که اطالعات جامع و بدیعی از دورۀ مورد بحث ارمنستان دارند .این منابع
حتی برای شناخت سلسلۀ ساسانی نیز مهم هستند .تحقیقات جدید ارزشمندی نیز در همین زمینه

 .7برای اطالعات بیشتر بنگرید به :آگاتانگغوس.90 :7980 ،
 .1برای اطالعات بیشتر بنگرید بهSpringling, 1953: 7; 31; Chaumont, 1987:426; Ghodrat-Dizaji, :
2007: 89; Huyse, 1999: Band 1, 9.13, 28-31؛ هوار.789 :7913 ،
 .9برای اطالعات بیشتر بنگرید به.Bournoution, 1995: 60 :
 .8نقش برجستۀ پیروزی شاپور در بیشاپور.Ghirshman, 1962: 197, 155-156 :
 .1برای اطالعات بیشتر بنگرید به Springling, 1953: 7-8. :؛  ;Huyse, 1999: 1/ 22, 30, 37-43طبری:7911 ،
130؛ موله18 :1192 ،؛ زرینکوب.813 :7982 ،
 .2برای اطالعات بیشتر بنگرید به .Russell, 1987: 121 :
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انجام شده است که از آن جمله میتوان به پژوهشهای نینا گارسویان ،7دیوید النگ ،بورنوتیان،1
چئومانت ،9هنزل ،8رازل 1و تئومانف 2اشاره کرد.
پیامدهای تقسیم ارمنستان ،موضوعی است که در نوشتههای پیشین کمتر بدان توجه شده و از
چند جهت اهمیت دارد :نخست اینکه در بردارندۀ بخش مهمی از تاریخ ارمنستان در عصر باستان
است ،دوم اینکه روشنگر ابعادی از تاریخ بیزانس و ساسانی است؛ تاریخی که با تاریخ ارمنستان
گره خورده است و دیگر اینکه بخشی از کشمکشهای بیزانس و ساسانیان و سیاست این دو
قدرت در تقسیم ارمنستان و پیامدهای آن منعکس شده است .این مقاله در چارچوب رویارویی
روم و ساسانیان و مطالعۀ پیامدهای تقسیم ارمنستان ،به بررسی روابط مسالمتآمیز ساسانیان با
مسیحیان ،نقش کلیسا ،اهمیت خط و زبان ارمنی در حفظ وحدت ملی ارمنستان و واکنش ایران به
این رخدادها و تبعات آن میپردازد.
 .یکپارچگی فرهنگی ارمنستان پس از دوپارگی
  .روابط مسالمتآمیز ساسانیان با مسیحیان و نقش کلیساپس از درگیریهای مداومی که از 19م میان ایران و روم بر سر ارمنستان آغاز شده بود ،سرانجام
در زمان شاپور سوم ،این دو کشور به راهحلی دربارۀ ارمنستان رسیدند و به تقسیم این سرزمین
راضی شدند .تئودوسیوس اول و شاپور سوم دربارۀ تقسیم ارمنستان که در 911م بین شاپور دوم و
والنس مطرح شده بود (Amm, XXX. 2.1-3؛ فرای )198 :7989 ،در 981م به توافق رسیدند
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1 . Garsoian
2 . Bournoution
3 . Chaumont
4 . Henzel
5. Russell
6. Toumanoff
 .1تاریخ دقیق این قرارداد مشخص نیست .دریایی در کتاب خود می آورد :در زمان پادشاهی بهرام چهارم «»988-933
ارمنستان استقالل خود را به کلی از دست داد (دریایی )92 :7989 ،و در جای دیگر نیز تقسیم ارمنستان را بهعنوان رویداد مهم
پادشاهی این پادشاه ذکر میکند (Daryaee, 1998: 439؛ دریایی .)37 :7981 ،برخی مورخان دیگر نیز سال  988و

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 1 /

( .)Dignas, 2007: 185البته درگیریها ی داخلی و مداوم پادشاه و اشراف ارمنی در تصمیم این
دو دولت بیتأثیر نبود .این دوران با پادشاهی پاپ (918-923م) و وارازادات (918-918م)
مصادف بود که با اقدامات خود در کشور چنددستگی ایجاد کرده بودند (بوزند-121 :7989 ،
117؛  .)Baynes, 1910: 625-641; Bournoutian, 1995: 67تومانوف در این مورد
مینویسد که خود ارمنیها باعث بهوجود آمدن این دوپارگی بودند (. (Toumanoff, 1961: 5
طبق توافق 981م ،ارمنستان به دو قسمت نامساوی تقسیم شد که در نتیجۀ آن سهچهارم آن به ایران
بازگشت؛ بخش شرقی و بزرگتر ارمنستان نصیب ایرانیان و بخش کوچکتر و غربی آن بهرۀ روم
شد (Grosby, 1997: 18, 24؛  .)Toumanoff, 1961: 5بخش رومی از غرب تئودوپولیس
(ارزروم کنونی) در شمال و مارتیروپلیس در جنوب -که شامل بخش کوچکتر یونانینشین آن
میشد -امتداد پیدا کرد؛ اما سهم ایرانیان که بر بیشتر ارمنستان تسلط یافته بودند ،شامل شهرهای
آرتاشاست و دوین بود .در مشخص کردن حدود دقیق حوزههای نفوذ ایران و بیزانس در ارمنستان
نهتنها گسترش قلمرو سرزمینی ،بلکه عالقۀ فرهنگی نیز دخیل بوده است (.)Adontz, 1970: 9

در هر دو بخش شاهزادگان اشکانی همچنان بهعنوان فرمانروایان دستنشانده به حکومت گماشته
شدند .در بخش روم آرشاک سوم و در بخش ایران خسرو چهارم به سلطنت ارمنستان انتخاب
شدند ( Blockley, 1987: 229-230; Baynes, 1910: 642-643; Toumanoff, 1971:

 .)116; Henzel, 2008: 76آرشاک سوم در بخش غربی بعد از مدتی (در 983م) درگذشت.
رومیان پس از آرشاک ،جانشینی برای وی انتخاب نکردند و با تبدیل این سرزمین به یکی از
استانهای خود برای آن استاندار رومی تعیین کردند (سارکسیان و دیگران .)781 :7920 ،در
حالی که در قسمت شرقی این مهم در زمان بهرام پنجم در 818م اتفاق افتاد (تصویر  7و :1
ارمنستان بزرگ قبل و بعد از تقسیم 981م).

930/983م را ذکرکردهاند؛ اما اجماع عمومی مورخان بر سال 981م است؛ برای آگاهی بیشتر در این باره بنگرید به( :
Greatrex, and Lieu, 2005: 28؛  Blockley, 1987: 222-23؛.(Chaumont, 1987: 426
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شکل شمارۀ  :ارمنستان بزرگ قبل از تقسیم  783م ()www.armenica.org

شکل شمارۀ  :2ارمنستان پس از تقسیم 783م ()www.armenica.org
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تقسیم ارمنستان میان ایران و روم سبب فروکش کردن تنش بین بیزانس و دولت ساسانی در
قرن پنجم میالدی شد (Dignas; Winter, 2007, 185-186؛ فرای187 :7989 ،؛ شیپمان،
 .)181 :7988بدین ترتیب پادشاهی ارمنستان بزرگ پس از  118سال از میان برداشته شد .پس از
این تقسیم تا حدودی نگرانیها ی دولت ایران از بابت از دست رفتن نفوذش در ارمنستان برطرف
شد؛ زیرا روابط تنشآمیز با مسیحیان ارمنستان -که در درگیریهای میان ایران و روم به جانبداری
از رومیها متهم میشدند -به روابطی مسالمتآمیز تبدیل شد.
شاپور سوم در برخورد با مسیحیان ،پادشاهی بردبار بود و مسیحیان ایران در دورۀ پادشاهی او
دوباره برای خویش پیشوایی برگزیدند( 7نولدکه .)707 :7918 ،در زمان یزدگرد اول نیز (-933
810م) رابطۀ ایران با روم و مسیحیان بهبود یافت .این روابط مسامحهآمیز با مسیحیان بهجایی رسید
که در 870م به آنها اجازۀ فعالیت رسمی داده شد و مسیحیان ایران در سایۀ حمایت فرستادۀ
رومی ،ماروثا و اسقف ماتیرو پولیس قرار گرفتند ( )Brock, 1982: 3و پس از مدتی نخستین
شورای روحانیون «کلیسای نسطوری» در همان سال تشکیل شد (دریایی .) 91 :7989 ،روابط
دوستانه و بدون تنش با روم شرقی باعث شد تا بدعتگذاری در مناسبات میان امپراتوری روم
شرقی و ایران ساسانی بهوجود آید و آن به قیمومیت پذیرفتن پسر آکاردیوس ،امپراتور روم،
توسط شاهنشاهی ایران بود (Procopius, BOOK I, I: 5-11؛ Cameron, 1969-1970:

 .)127روابط خوب با روم در زمان سلطنت  17سالۀ یزدگرد اول ادامه داشت و این امر چنان در
روابط دو دولت ایران و روم برجسته بود که آگاثیاس در کتاب خود علت آن را شانس یا
سرپرستی فرزند امپراتور روم توسط ایران میداند ( .)Cameron, 1969-1970: 127البته باید
خاطر نشان کرد که سیاست مسالمتآمیزی را که یزدگرد با مسیحیان در پیش گرفته بود ،هرچند
به آزردگی خاطر روحانیون و اشراف درباری منجر شد؛ اما پس از مدتی دودستگیهایی که در
اوایل قرن پنجم در دین مسیحیت بهوجود آمده بود (برای اطالعات بیشتر نکـ ;(Young; Teal

) 2010, From Nicaea to Chalcedonباعث شد تا مسیحیان ارمنستان و نسطوریان (که به
 .7بعد از شاپور سوم ،بهرام چهارم به سلطنت نشست که وی نیز پس از مدت کوتاهی همانند پدرش بر اثر توطئۀ درباریان از
پای درآمد .بعد از کشته شدن بهرام چهارم در 933م پسرش ،یزدگرد اول ،به سلطنت رسید.
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سرزمین ایران مهاجرت کردند) خود را از سیطرۀ روم شرقی برهانند و با سیاستهای دولت
ساسانی همسو شوند .مسیحیان ارمنستان با خودداری از پذیرش تصمیمات مجمع شوارای کلیساها
در افسوس کلیسای خود را مستقل اعالم کردند ( Panossian, 2006: 43-44; Gordon,
.)2003: 57

کلیسای مستقل ارمنی تبدیل به مهم ترین عنصر هویتی این قوم شد و در طول تاریخ به منزلۀ
نهادی مذهبی-اجتماعی نقش بسیار مهمی را در حفظ و تداوم حیات و زندگی اجتماعی-سیاسی
این قوم داشت .در این جا الزم است گفته شود که جدایی کلیسای ارمنی از کلیساهای رم و
بیزانس غیر از دالیل مذهبی دالیل سیاسیـ اجتماعی دیگری هم داشت .چنانکه ارمنیها پیش از
این ،در اوایل قرن چهارم میالدی (907م) با پذیرش مسحیت (آگاتانگغوس39 :7980 ،؛.
 )Russell, 1987: 125از ادغام هویت و فرهنگ ملی خود توسط حکومت ایران و روم
جلوگیری کرده بودند (النگ .)291 :7989 ،در واقع پذیرش رسمی مسیحیت بهعنوان دین رسمی
کشور مهمترین اتفاق در حفظ هویت جداگانۀ ارمنستان است ()Panossian, 2006, 42؛ زیرا
آنها را تبدیل به ملتی واحد و یگانه کرد ) .(Russell,1987: 126بنابراین پس از اینکه
کنستانتین ،امپراتور روم ،در 979م بهموجب «فرمان میالن» مذهب مسیحیت را بهعنوان مذهب
رسمی امپراتوری روم به رسمیت شناخت ( ،)Eusebiuse,1999: 3/111اینبار نیز ارمنستان با
اعالم استقالل کلیسای خود ،درصدد بود تا از ادغام وحدت ملی و فرهنگی خود با روم و بیزانس
جلوگیری کند .در واقع باید گفت که در این دورۀ زمانی دین به عنصر مرکزی هویت تبدیل شد.
چنین تصمیم آگاهانهای برای تبدیل دین قدیم ارمنیها به دینی جدید که متفاوت از همسایگانش
بود ،بیانگر این بود که ارامنه درپی حفظ وحدت ملی و متمایز کردن خود از ایران و روم و بیزانس
بودند ( .)Panossian, 2006: 43-44کلیسا در این دوره همچنان به نقش مؤثر خود در حفظ
وحدت ملی و هویت فرهنگی ارمنستان ادامه داد؛ چنانکه پس از تقسیم 981م شاهان ارمنی با تأیید
شاهنشاهی ایران به سلطنت ارمنستان گماشته شدند .بنابراین هر زمان که از سوی شاه و دربار
اقدامی علیه وحدت ملی ارمنیها صورت میگرفت ،کلیسا بهعنوان نهادی مستقل در برابر شاه و
دربار قرار میگرفت ( .)Garoian, 1997: 84بههرحا ل استقالل کلیسای ارمنیان از روم و بیزانس
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باعث شد تا ایرانیان ،مسیحیان ارمنستان را جاسوس رومیها نپندارند .وضعیت مسیحیان ایران -
بهویژه ارمنستان -در این زمان به شکل مقطعی ،مساعدتر و بهتر از قبل شد؛ بدین شکل که در این
زمان تنشی در روابط ایران و روم بر سر ارمنستان یا شورش ارمنیها علیه این دو قدرت عصر
باستان مشاهده نمیشد.
 . -2خط و زبان ارمنی
ارمنستان در عصر باستان در زمان حکومت سه پادشاهیِ اورارتو ،اورونتیان و دودمان آرتاکسیاس
تا حدودی توانسته بود به شکل مستقل به حیات سیاسی خود ادامه دهد (النگ)218 :7989 ،؛ اما
در قرن اول میالدی تیرداد ،برادر بالش اول اشکانی ،با مساعدت نرون ،امپراتور روم ،توانست بر
تخت سلطنت این سرزمین دست پیدا کند .از این زمان به بعد چنددستگی میان ارمنیان آغاز شد تا
جایی که برخی از بزرگان و درباریان برای برقراری آرامش کشور به روم و بیزانس و برخی به
اشکانیان و ساسانیان متوسل شدند .قابلذکر است که تقسیم ارمنستان در 981م نیز بر اختالفات
داخلی افزود .چنانکه بهرام چهارم (988-933م) به درخواست ناخارارها 7و اعیان ارمنی ،خسرو
سوم را از حکومت ارمنستان خلع کرد و به جای او بهرامشاپور (ورامشاپوه) را به سلطنت گماشت.
با روی کار آمدن ورامشاپوه (983-871م) آخرین دوران عظمت ارمنستان در عهد باستان آشکار
شد .در حقیقت پادشاهی وی ،دوران صلح خارجی و آرامش داخلی ارمنستان بود (سارکسیان و
دیگران )781 :7920 ،و مدت  11سال ارمنستان در آرامش به سر برد (سارکسیان .) 73 :7989 ،در
دوران او بود که مسروپ ماشتوتس در 808م الفبای ارمنی را ابداع کرد ( ;Walker, 1990: 25

Garsoian, 1997a: 92-93؛ پاسدر ماجیان .)711 :7923 ،البته در منابع آمده است قبل از
اینکه ماشتوتس به اختراع این خط بپردازد ورامشاپوه -زمانیکه در بینالنهرین بود -دربارۀ حروف
ارمنی با دانشمندان آشوری و یونانی گفتگو کرد و حتی اشخاصی را برای این امر روانۀ بینالنهرین

 .7برای اطالعات بیشتر در این باره بنگرید به.Gorsoian, 2005 :
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کرد؛ اما این اقدام به دلیل نقایصی که در ضبط و کتابت تمام صداهای ارمنی وجود داشت ناتمام
ماند (خورنی128-129 :7980 ،؛ درگریگوریان.)188 :7989 ،
بههرحال باید گفت که ابداع الفبا و خط ارمنی از شرایط خاص ارمنستان در قرون چهارم و
پنجم میالدی است .از یکسو در 981م درپی توافقنامهای که بین ایران و روم به امضا رسیده بود
ارمنستان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد .درنتیجه وحدت ملی و هویت فرهنگی ارمنی مورد
تهاجم شدید فرهنگهای ایرانی و یونانی -رومی قرار گرفت .گارسویان دربارۀ این تقسیم اشاره
میکند که تقسیم  981میالدی باعث انشعاب مردم ارمنی شد ()Adontz, 1970: 9؛ بنابراین عدم
وجود عاملی که بتواند وحدت فرهنگی ارمنستانِ تجزیهشده و تداوم حیات هویت ملی ارمنی را
تضمین کند ،بهشدت احساس میشد .از دیگرسو پس از رواج مسیحیت در ارمنستان ،مراسم نماز
بسته به موقعیت محل -به یونانی یا به سریانی اجرا میشد و درسهایی از کتاب مقدس را گروهیکشیشان آموزشیافته شفاهاً به ارمنی ترجمۀ میکردند .چون این چنین وضعی نیازهای روحانی
مردم را برآورده نمیکرد دوام آن میسر نبود (درنرسسیان .)19 :1191 ،این عوامل ضرورت
پیدایش الفبا و خط ارمنی را در ابن برهه بیش از پیش نمایان کرد.
مسروپ ماشتوتس پس از تقسیم ارمنستان بین ایران و روم ،تارون را ترک و به سمت شرق،
یعنی پایتخت پادشاهان اشکانی واقارشابات رفت و در آنجا از سوی دربار اشکانیان به سِمت
دبیری مخصوص دربار تعیین شد ( .)Parpecis, 1991: part one/ 10او برای مقابله با سیاست
دو قدرت بزرگ -که بعد از تقسیم درپی محو هویت ملی بودند -و برای مقابله با خطر نابودی
هویت ملی در شرایط فقدان استقالل سیاسی ،به فکر تقویت فرهنگی ارمنستان افتاد و به ابداع
الفبای ارمنی پرداخت( 7آقایان .)89 :7912 ،موسی خورنی در کتاب خود اختراع خط توسط
ماشتوتس را موهبتی الهی میداند ( .)121-128 :7980وی اشاره میکند که مسروپ با مشاهدۀ
اینکه پادشاهی ارمنیان فرارسیده است ،اختالفات (کشور) را موضوع صبر و بردباری خویش
ساخت و از اشتغاالت دنیوی دوری جست و شرف جسمانی را بهدور انداخت و درپی ارج

 .7این الفبا ابتدا از  92حرف تشکیل شده بود که از چپ به راست نوشت میشد (.(Walker, 1990: 25
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ملکوتی رفت .زمانیکه مسروپ خوشسعادت به تعلیم مشغول بود ،زحمت زیادی متحمل میشد؛
زیرا خود هم خواننده بود هم مترجم .هرگاه او در آنجا نبود اگر کس دیگری میخواند بهعلت
نبودن مترجم مطالب برای مردم قابل درک نبود .از اینرو وی تصمیم گرفت راه چارهای بیابد و
حروفی برای زبان ارمنی ابداع کند .بنابراین مشغول کار شد با آزمایشهای گوناگون متحمل رنج
و زحمت شد (خورنی.)118 :7980 ،
از آنجا که فرهنگ تنها با حفظ و انتقال بارور میشود و قابلیت استمرار حیات ملت یا قوم را
فراهم میکند ،جوامع انسانی نیازمندند تا عناصر مختلف زندگی و تمدن خود را در قالب آثار
مختلف هنری ،نمادها ،سنن ،آیینها ،باورها و ارزشهای اخالقی و دینی به نسلهای بعد خود
منتقل کنند .به همین علت زبان و خط برترین ابزار و رسانه شمرده میشوند .ماشتوتس ضرورت
ابداع خط را برای حفظ وحدت فرهنگی ارمنستان احساس کرده بود .وی ابتدا برای برطرفکردن
نیازهای روحی مردم و حفظ هویت ملی ارمنیها به ترجمۀ متون مقدس مبادرت ورزید .الزار
فارپتی در کتاب خود آورده« :جملۀ کاهنان خاک ارمن با ماشتوتس نیکمرد و ناخارارها و
سرکردگان بزرگ ارمنی نزد ورامشاپوه ،شاه ارمنی ،گرد آمدند و به همراه پادشاه از ساهاک
کاتولیکوس به التماس خواستند همت بر این کار معنوی گمارد و انجیل مقدس را از زبان یونانی به
ارمنی برگرداند .)Parpecis, 1991: part One/11( ».سپس از این حروف برای نگارش تاریخ
ارمنستان و منطقه نیز استفاده شد .چنانکه منابع تاریخنگاری ارمنی از معتبرترین منابع برای تبیین
برخی از رویدادهای تاریخ کشورهای مجاور از جمله ایران بهشمار میروند .قبل از اختراع خط،
تمامی متون مذهبی و ادبی و همچنین فرمانهای دولتی به پارسی (به نشانههای نوشتار آرامی) یا
یونانی نگاشته میشد .خاندان حکومتی و اقشار بافرهنگ ،همواره به زبانهای متعددی ،بیشتر
یونانی و پارسی و ارمنی سخن میگفتند .همچنان که تا 7371م در دربار روسیه بیشتر به فرانسوی یا
انگلیسی صحبت میشد (برنی.)132 :7982 ،
بنابراین ،کاتالیکوس (جاثلیق) ،ساهاک پارتو و ورامشاپوه که حساسیت موقعیت را دریافته
بودند به حمایت همهجانبه از مسروپ پرداختند و این امر بیانگر تالش مشترک رهبران سیاسی و
دینی برای مقابله با خطر نابودی هویت ملی ارمنیان است ( .)Panossian, 2006: 45بهزودی خط
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ملی جدید اهمیت سیاسی بزرگی را کسب کرد؛ بدین شکل که پس از تقسیم ارمنستان میان ایران
و روم -که باعث تضعیف نیروهای وحدت ملی (دربار ،کلیسا و امت) شده بودند ،خط مشترک و
روایات ادبی مشترک منتج از آن بهمنزلۀ حلقۀ رابط مهمی بین دو پاره سرزمین ارمنستان (شرقی و
غربی) بود ،چنانکه به کمک آن ملت ارمنی توانست در طول قرون بعد ،ویژگی و مشخصههای
فرهنگی و ملی خود را حفظ کند .والکر در این رابطه اشاره میکند که کمتر از دو دهه پس از
تقسیم ارمنستان ،اختراع الفبا رخداد مهمی در متحد کردن ارامنه در سطحی عمیق بود و بیشک
سهم عمدهای در بقاء ارامنه بهعنوان یک ملت داشته است ( .)Walker, 1990: 25بنابراین خط و
زبان ارمنی به همراه دین مسیحیت و نهاد کلیسا به ابزارهای مورد نیاز برای حفظ وحدت ملی -
بهویژه پس از تقسیم ارمنستان بین ایران و روم -تبدیل شده بود.
 .2ساسانیان و تحرکات وحدتگرایانۀ ارمنیها
سلسلۀ آرشاکونی ارمنستان در اواسط قرن اول میالدی بهوجود آمد .بدین شکل که بالش اول پس
از به سلطنت رسیدن ،پادشاهی سرزمین ارمنستان را به برادر کوچکش ،تیرداد ،بخشید
(ورستاندیک998 :7982 ،؛ بیوار )713-718 :7989 ،و تیرداد در 19م حکومت این سرزمین را در
دست گرفت .بنابراین این سال را میتوان شروع سلسلۀ آرشاکونی ارمنستان دانست .پس از این
اقدام درگیریهایی میان دو دولت ایران و روم شکل گرفت که درنهایت پس از صلح راندیا 7در
29م پادشاهی تیرداد بر ارمنستان با توافق دولت روم بهرسمیت شناخته شد .البته باید اشاره کرد که
این توافق با این شرط که تیرداد ،تاج پادشاهی را از امپراتور روم نرون بگیرد ،صورت گرفت و
این مهم در 22م اتفاق افتاد (ورستاندیک 998 :7982 ،و 911؛ کالج81 :7980 ،؛ ولسکی:7989 ،
783؛ بیوار781-788 :7989 ،؛ )Toumanoff, 1963: 76-77؛ اما گارسویان معتقد است که
سلسلۀ آرشاکونی ارمنستان در 71م و توسط ونون پایهگذاری شد .ونون از فرزندان فرهاد چهارم
بود که در زمان پادشاهی پدرش به روم فرستاده شد ،پس از مرگ فرهادک و ارد سوم و به
درخواست دربار ایران ،وی بهعنوان شاه (اشک هفدهم) به ایران آمد .ونون که دارای تمایالت
1. Rhandeia
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یونانی و رومی بود ،توسط اردوان (اشک هجدهم) از حکومت برداشته شد .وی پس از این وقایع
خود را به ارمنستان رساند و توانست در 71میالدی خود را بهعنوان پادشاه بر این سرزمین تحمیل
کند ( .)Garsoian, 1997: 64این درحالی است که پس از مدتی ونون از پادشاهی ارمنستان
برداشته شد (ورستاندیک )138 :7982 ،و این سرزمین تا 19م در تصرف دستنشاندههای رومیان
(آرتاشس و برادر پادشاه ایبریا) باقی ماند (Garsoian, 1997: 64؛ پاسدر ماجیان7923 ،؛ -30
 .)37به هرحال ،این سلسله -که شاخهای از حکومت اشکانیان ایران بهشمار میآمد -پس از سقوط
حکومت اشکانیان ایران (تا اواسط نیمۀ پنجم میالدی) نیز به عمر خود تحت سلطۀ حکومت
ساسانی ادامه داد؛ گرچه در مواقعی روم و بیزانس این سلطه را بهخطر میانداختند.
با مرگ ورامشاپوه ،پادشاه ارمنستان ،پسرش ،آرتاشس به سلطنت نشست؛ اما پس از مدتی به
درخواست ساهاک بزرگ ،7خسرو 1که از زندان ساسانیان آزاد شده بود ،به جای آرتاشس به
تخت سلطت نشست؛ ولی او نیز مدت زمان زیادی حکومت نکرد و بعد از یکسال درگذشت
(خورنی .)122 :7980 ،پس از مرگ وی یزدگرد اول ،پادشاه ایران ،سیاست جدیدی در قبال
ارمنستان درپیش گرفت .بدین صورت که بهجزء خطر همیشگی الحاق ارمنستان به روم (بهدلیل
همکیشی)-که همواره ایران را تهدید میکرد -با اقداماتی که ارمنیها (ابداع الفبا و خط ارمنی و
ترجمۀ متون مقدس به زبان ارمنی) برای استقالل خود انجام دادند ،به فکر الحاق این سرزمین به
ایران افتاد .از اینرو پسرش شاپور ،شاهزادۀ ایرانی (810-872م) را به سلطنت ارمنستان گمارد
( Greatrex & Lieu, 2002: 53؛ سارکسیان و دیگران)782 :7920 ،؛ اما چنانکه موسی خورنی
آورده او موفق به جلب همکاری ناخارارها نشد ،بلکه همه از او نفرت داشتند و در هنگام شکار یا
بازی به او بهعنوان پادشاه احترام نمینهادند (موسی خورنی .)121 :7980 ،بنابراین در این دوره -
البته در مقطعی کوتاه -سلطنت از خانوادۀ آرشاکونی گرفته شد و این مقدمهای بود برای 818م که
بهکلی سلطنت سلسلۀ آرشاکونی در زمان بهرام پنجم منقرض شد.

 .7به احتمال زیاد ساهاک بهدلیل سن کم آرتاشس این درخواست را از یزدگرد داشته است.
 .1خسرو سوم (پاسدر ماجیان ،)711 :7923 ،خسرو چهارم (سارکسیان و دیگران.)782 :7920 ،
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پس از مرگ یزگرد اول پسرش شاپور که در ارمنستان حکومت میکرد برای دستیابی به
تخت سلطنت به تیسفون آمد که با توطئۀ افراد دربار کشته شد (خورنی128 :7980 ،؛
 .)Chaumont, 1987: 429اشراف پس از قتل شاپور ،خسرو را که خویشاوندی مستقیمی با
یزگرد اول نداشت ،به پادشاهی برگزیدند (دریایی .)98 :7989 ،شاهزاده بهرام که در حیره بود ،با
کمک امیر حیره ،منذر -که سرپرست او شمرده میشد -به سمت ایران حرکت کردند .خسرو
ظاهراً از سلطنت کناره گرفت و بهرام پنجم در 810م پادشاه شد.
در 817م اندکی پس از نشستن بهرام بر تخت شاهی ،شاید به تحریک موبدان زرتشتی تعقیب و
آزار مسیحیان در امپراتوری ساسانی ازسر گرفته شد .به همین دلیل بسیاری از مسیحیان به
امپراتوری بیزانس گریختند و بهرام خواستار استرداد آنان شد؛ اما امپراتور روم ،تئودوسیوس دوم
حاضر به پسدادن گریختگان نشد .درنتیجه میان دو امپراتوری جنگ درگرفت (فرای:7989 ،
 .)188ارمنستان بهویژه مناطق جنوبی آن باردیگر صحنۀ جنگ و ستیز شد ،لیکن جریان نامطلوب
جنگ در سالهای 811-817م برای ایران نهتنها بهرام پنجم را به عقد پیمان وادار کرد ،بلکه وی
مجبور شد در سیاست سالهای اخیر در قبال ارمنستان تجدیدنظر کند .بدینترتیب بر اساس صلحی
که در  811م بین ایران و روم بسته شد ،مسیحیان در شاهنشاهی ساسانی و زرتشتیان در امپراتوری
روم از آزادی مذهبی برخوردار شدند و گویا دربارۀ پرداخت پول از سوی طرفین برای دفاع از
ناحیۀ قفقاز ،میان آنها توافقی صورت گرفت (.)Dignas, 2007: 36-37

در ارمنستان ،پس از مرگ شاپور ،برادر بهرام پنجم و پس از یک دوره فترت سهساله ،هنگام
منازعات ایران و بیزانس ،نارضایتیهایی ایجاد شده بود؛ زیرا یزگرد اول پس از مرگ ورامشاپوه،
پسرش شاپور را بهدلیل اقدامات ارمنیان -که بوی تجزیهطلبی و استقالل میداد -به سلطنت
ارمنستان گماشته و شکافی در سلسلۀ آرشاکونی ارمنستان ایجاد کرده بود .بهرام پنجم پس از پایان
جنگ با روم ،نارضایتی در ارمنستان را با نشاندن یک اشکانی دیگر؛ یعنی آرتاشس (اردشیر) پسر
ورامشاپوه ،بر تخت این سرزمین از بین برد (فرای188-181 :7982 ،؛ خورنی)111-117 :7980 ،؛
اما همچنان مترصد فرصتی بود تا اقدام پدر در گرفتن قدرت از اشکانیان ارمنستان را ازسر گیرد.
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هنزل 7در رسالۀ خود به تقسیمبندی حوزههای قدرت پس از دوپارگی ارمنستان توسط ایران و
روم پرداخته است .وی بر این باور است که در اواخر قرن چهارم میالدی ارمنستان یکپارچهای
وجود نداشت ،بلکه چهار حوزۀ قدرت مجزا از هم -که هرکدام از آنها دربردارندۀ بخش عظیمی
از جمعیت بود -وجود داشت .این چهار حوزۀ قدرت به این ترتیب است .7 :بخش شرقی که در
کنترل ساسانیان بود و متمایل به ایرانیها بودند .1 .بخش غربی که تحتالحمایۀ روم بود و به
رومیها گرایش داشتند .9 .ناخارارها و اشراف .8 .پادشاه .در ضمن دو مورد اخیر در حوزۀ داخلی
ارمنستان با یکدیگر در تنش بودند ( .)Henzel, 2008: 77چنانکه در جریان پادشاهی شش سالۀ
آرتاشس ،پادشاه و ناخارارها مجدداً راه ستیز درپیش گرفتند .کلیسا به رهبری ساهاک پارتو،
بهعنوان حامی حکومت در کنار پادشاه ظاهر شد و سعی کرد زمینۀ صلح را میان ناخارارها (اعیان
ارمنی) و پادشاه فراهم سازد؛ ولی کوششهای او بیثمر ماند .چنانکه الزار فارپتی مینویسد:
آرتاشس جوانی هوسران بود و هرزهگونه پادشاهی میکرد .پس بزرگان ارمنی از تباهکاری و
زنبارگی پادشاه بهتنگ آمدند و از رفتار وی بیزار شدند .آنان نزد ساهاک کاتالیکوس رفتند
و از پادشاه شکوه کردند و برای براندازی آرتاشس از وی کمک خواستند .ساهاک آنان را از
اندیشۀ براندازی برحذر داشت و به آرامش فراخواند؛ اما آنان نپذیرفتند و به دربار ایران رفتند
و به بهرام پنجم شکوه بردند (.)Parpecis, 1991: part one/13

بنابراین بار دیگر ارمنیان به پادشاه ساسانی «بهرام پنجم» متوسل شدند تا آرتاشس را خلع کند.
برای ایران مطلوبتر از این پیشنهاد وجود نداشت؛ چنانکه الزار فارپتی اشاره میکند که آنها
چنین تصمیم گرفتند که دیگر وجود پادشاه ارمنی ضرورت ندارد ( Parpecis, 1991: part

 .)one/13هِنزل کشمکشهای داخلی میان ناخارارها و پادشاه را عامل متوسل شدن به پادشاه ایران
و از میان رفتن سلسلۀ آرشاکونی ارمنستان در 818م میداند (.)2008: 77
پس از خلع آرتاشس توسط بهرام پنجم ،کشور ارمنستان در شمار یکی از ایاالت ایران درآمد
و یکی از نجبای ایران موسوم به ویهمهر شاهپور به مرزبانی آن منصوب شد (کریستین سن:7911 ،

1. Henzel
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981؛  .)Blockley, 1987: 234; Parpecis, 1991: part one/12-13این دوره از تاریخ
ارمنستان به دورۀ «مرزپانت» معروف شد( 7دریایی.)98 :7989 ،
بنابراین میتوان گفت در واقع فئودالهای بزرگ ارمنستان ضربۀ نهایی یا به اصطالح تیر
خالص را به دولت پادشاهی ارمنستان زدند و موجب انقراض آن شدند (خورنی-118 :7980 ،
113؛ پاسدر ماجیان .)718 :7923 ،والکر این اقدام اشراف را «خودکشی سیاسی» مینامد
((Walker, 1990: 25؛ به این ترتیب سلسلۀ آرشاکونی ارمنستان که از 19م توسط تیرداد ،برادر
بالش اشکانی ،آغاز شده بود ،در 818م منقرض شد .از آن پس حاکمان ارمنستان ،بیشتر از خاندان
بزرگ مهران تعیین میشدند( .(Garsoian, 2004: 6این خاندان سپهساالران سپاه ساسانی را
تشکیل میدادند .از آن پس ،سیاست پادشاهان ساسانی بر این مبنا استوار شد که ارمنیهای مسیحی
را دائماً مورد آزار و اذیت قرار میدادند ) )Encyclopaedia of Islam, 1960: 635و به
فکر تغییر آیین و همکیش کردن آنها با خود بودند که در این راه موفقیتی کسب نکردند.
نتیجهگیری
ارمنستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی از نظر اقتصادی -تجاری ،نظامی و سیاسی اهمیت ویژهای
در عصر باستان پیدا کرده بود .این اهمیت باعث شده بود تا همواره مورد طمع ایران و روم قرار
گیرد .چنانکه درگیریهای ممتدی میان این دو امپراتوری دربارۀ دستیابی به این سرزمین
درگرفت .بر اثر این منازعات مداوم که نتیجه ای به همراه نداشت ،ایران و روم به راهحلی بر سر
مسئلۀ ارمنستان رسیدند و این سرزمین را در 981م میان خود تقسیم کردند.
پس از این تقسیم ،وحدت ملی و هویت فرهنگی ارمنستان به مخاطره افتاد؛ زیرا در معرض ادغام با
فرهنگ ایرانی و یونانی -رومی قرار گرفت .ارمنیان به این موضوع آگاه بودند ،چنانکه در اوایل
قرن چهارم میالدی با پذیرش رسمی مسیحیت بهعنوان دین رسمی کشور ،در حفظ هویت مستقل
ارمنستان کوشیدند و این اقدام آنها را به ملتی واحد و یگانه تبدیل کرد .پس از اینکه رومیها در
 .7برای اطالعات بیشتر بنگرید به.Garsoian, 1997: 95-117 :
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979م مسیحیت را بهعنوان مذهب رسمی امپراتوری روم بهرسمیت شناختند ،ارمنیها در اواسط
قرن پنجم میالدی با اعالم استقالل کلیسای خود درصدد برآمدند تا مانع ادغام هویت فرهنگی
خود با روم و بیزانس شوند .بنابراین ارمنیان پس از تقسیم کشورشان فکر استقالل از ایران و روم را
درسر میپروراندند؛ ولی چون از نظر سیاسی توان مقاومت در برابر این دو قدرت را نداشتند ،سعی
کردند با کارهای فرهنگی ،ازجمله اختراع خط در اوایل قرن پنجم و ترجمۀ متون مقدس به زبان
ارمنی در حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینشان بکوشند .خط ملی جدید ،اهمیت سیاسی
بزرگی را کسب کرد و استفاده از آن بهمنزلۀ حلقۀ رابط مهمی میان دوپاره سرزمین ارمنستان
(شرقی و غربی) بود .بنابراین خط و زبان ارمنی به همراه دین مسیحیت و نهاد کلیسا بهعنوان
ابزارهای مورد نیاز برای حفظ وحدت ملی -بهویژه پس از تقسیم ارمنستان بین ایران و روم -تبدیل
شد .چنانکه به کمک آن ،ملت ارمنی توانست در طول قرون بعد ویژگی و مشخصههای فرهنگی و
ملی خود را حفظ کند.
اقدامات ارمنیها در راه کسب وحدت ملی و استقالل ،ساسانیان را به واکنش در برابر آنها مجاب
کرد .چنانکه یزدگرد اول با بهسلطنت رساندن پسرش ،البته در مقطعی کوتاه ،خاندان آرشاکونی را
از پادشاهی ارمنستان محروم کرد؛ اما در زمان بهرام پنجم بود که پادشاه اشکانی ارمنستان به
درخواست اشراف و بزرگان ارمنی از پادشاهی خلع شد و ارمنستان بهعنوان یکی از ایاالت ایران
در آمد .از آن پس سلسلۀ آرشاکونی ارمنستان که دو قرن بیش از شاخۀ اصلی خود یعنی اشکانیان
ایران عمر کرده بود ،منقرض شد و ارمنستان استقالل خود را از دست داد .درپی این رویداد تالش
ارمنیها برای استقالل دوباره تا اواخر عمر دولت ساسانی ادامه پیدا کرد.
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