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 چکیده

 ةهای حائل میان ایران و روم در عصر باستان است که از اواسح دورینسرزم ۀجمل ازارمنستان 
ی درگیری میان دو قدرت بزرگ هاکانونیکی از  عنوانبهساسانی، همواره  ةاشکانیان تا پایان دور

 ازلحا اقتصادی بلکه  زلحا ا تنهانهچراکه این سرزمین   استینی کردهآفرنقشعصر باستان 
است. این پژوهش بر آن است بوده مندبهرهت مناسبی جغرافیایی، سیاسی و استراتژیکی نیز از موقعیّ

ی، به بررس مورد ةدور لاوّ دستی تاریخی و با استناد به منابع هاپژوهش ةکه با استفاده از شیو
ساسانی بپردازد.  ةوس در اواخر دورهای هراکلییلشکرکشبررسی نقش و جایگاه ارمنستان در 

نزدیک به دو دهه بر  ،های این پژوهش بیانگر این است که سپاه ساسانی پس از قتل موریسیافته
که  هراکلیوس با کمک مالی ینایداکرده بود تا پح های شرقی بیزانس تسلّینسرزمبسیاری از 

نیروهای ایرانی حاضر در قلمرو بیزانس ی اینکه با جابهی نیروها دهسازمانکلیسا، پس از احیا و 
وارد کارزار شود  به عقب جبهه در ارمنستان لشکر کشید تا بتواند از این منطقه مهم مناطق غربی 

بخش بود و یجهنتخود قرار دهد. سیاست هراکلیوس  موردحملهپایتخت ساسانی را  ازجملهایران 
نینوا با  نبرد درسپس ساسانیان را  ،آوردهلین پیروزی خود را در ارمنستان به دست توانست اوّ
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 مم. مقد9ّ

-731، فرمانده سپاه ایران، علیه هرمزد چهارم )(چوبین )بهرام ششم میالدی، 711در سال    
به قتل رسید و پسر   راف و درباریانپادشاه ایران توسح اش ازآنپس م( شور  کرد. 710

ید شور  وع و وعدههای شاهانه و ( در ابتدای امر کوشید با بخشش191-710خسرو دوم )
او را به پایان برساند و حتی به او قول داد او را به مقام نفر دوم در کشور ارتقا دهد و از گناه 

ی هادرخواست(، اما 13 :1713  شیپمان، Theophylact, 1986: 113او بگهرد)ن.  : 
ی اچارهدید، یز را بهرام رد کرد و خسرو چون توان مقابله با بهرام را در خود نمیخسروپرو

 ,Greatrex & Lieuن.  : جز فرار به روم ندید و از امپراتور روم درخواست کمک کرد)

2005: 172  Sebeos, 1985, 2. 7   ،111: 1739جوزجانی .) 
سلطنت دست پیدا  وتختتاجراحتی توانست به چوبین بهدوم، بهرامدر پی فرار خسرو    

کند. این نخستین بار بود که فردی غیر ساسانی ادعای شاهنشاهی ایران را 
های (. او همچنین برای خنثی کردن کوشش130: 1717داشت)گرانتوسکی و دیگران، 

اعالم کرد و از دولت  پرویز، نمایندگانی را به قسطنطنیه فرستاد و جلوس خود راخسرو
بیزانس درخواست صلح و آشتی نمود، به این شرط که امپراتوری بیزانس در جنگ خانگی 

طرف بماند. همچنین بهرام چوبین پیشنهاد کرد که در صورت کمک نکردن روم ایران بی
النهرین تا کنار رود دجله را به روم حاضر است نصیبین و سراسر سرزمین بین ،به خسرو
ای بیش نبوده که در پیشنهاد بهرام حیله» :آورد که. در این رابطه تئوفیالکت میار کندواگه

یز، در خسروپرواما    (Theophylact, 1986, 124-125)«تصمیم امپراتور تأثیر نگهاشت
ه حاضر است در عوض کمک روم وعده داد ک م.( Maurice 719-109)مقابل به موریس 

، کل سرزمین «سوریه»سلطنتش، مناطقی از سیریانس  وتختتاج آوردندستدر به
آروستان تا شهر نصیبین و از کشور ارمنستان، سرزمین تنوتراکان تا آرارات و شهر دوین تا 

چنین قسمت بزرگی از ایبریا به آرهیستوان و هم« ی واندریاچه»ساحل دریای بزنونیک 
  Sebeos, 1985, 2. 7ن.  : تا شهر تفلیس را به روم واگهار کند)« گرجستان»

Bournoutian, 1995: 85  Chaumont, 1987: 431 پرویز قول داد خسرو بر آن(. عالوه
(  111: 1739  ابن بلخی، 117: 1711هرگز مطالبه باج نکند)ن.  : مسکویه،  پس ازآنکه 
ین وی تأکید کرد که حق او در نشستن بر سریر پادشاهی بر اصلی قانونی استوار چنهم
  است.
ای مباحثات در قسطنطنیه، سرانجام سنا و امپراتور موافقت کردند که به خسرو پس از پاره  

( 911 :1717  فرای، Teophilact, 1986: 124-125 : ن.  دوم علیه بهرام کمک رسانند)
را  انچوبین حتی پیغامی را به ارمنیان فرستاد و آن آورد که بهرامسبئوس در کتاب خود می

یز خسروپرویک نگفتند و به ها تحریک کرد، اما آنها به بهرام لبّها و ایرانیعلیه رومی
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ی که در درنبرد 711بهرام چوبین در سال  .1(Sebeos, 1985, 3. 10وفادار ماندند)ن.  : 
های مشتر  شکست در آتروپاتن رخ داد، در برابر نیرو( Blarathonرودخانه بالراتن )
 :Chaumont, 1987: 431; Maksymiuk, 2015  710 :1733سن، نخورد)ن.  : کریست

26   pourshariati, 2008: 127-130 .)«ی به شر  گریخت و سردار شورشگاه آن
صورت ینبد(. 31: 1717دریایی، «)شدسرانجام به تحریک خسرو به دست ترکان کشته

م  711ل را دوباره در سا وتختتاجیز به یاری سپاه بیزانس و ارمنی توانست خسروپرو
 تصاحب کند. 

ی از توجهقابلبخش  ،طبق پیمان صلحی که متعاقب آن صورت گرفت، خسرو دوم    
)ن.  : ی مداخله و کمک روم در مبارزه با غاصبان واگهار کردازا درقلمرو ایران را 

 ,Maksymiuk, 2015: 26  Sebeos, 1985, 2. 7  Bournoutian ; 713: 1731گیرشمن، 

1995: 85  Chaumont, 1987: 431)   بنابراین ارمنستان مجددای برای بار دوم بین ایران و
این کمک »آورد، (  می713: 1731که گیرشمن)گیرشمن،  همچنانو  9روم تقسیم شد

  درواقع«. ارمنستان را از دست داد ۀبیزانس به بهای صلحی گران تمام شد و ایران تقریبای هم
عالوه قسمتی آزات در شمال و دریاچه وان در جنوب به قسمت غربی ارمنستان ایران تا رود

)ن.  : واگهار شدها به رومی« که در دست ایران باقی ماند»از آذربایجان تا نصیبین 
Sebeos, 1985, 3. 13  Chaumont, 1987: 431) بدین ترتیب قلمرو ارمنستان بیزانس در .

 ةنشاندن دوبارتختن بهای برعنوامیالدی توسح امپراتور بیزانس موریس به 711سال 
 یز در ایران، به سمت شر  گستر  یافت. خسروپرو

یژه ارمنستان به وبه ،ی از مناطق غربیتوجهقابلخسرو دوم علیرغم واگهاری بخش   
منتظر فرصتی بود که دوباره این  کهچنان  رسیدینمها، از این اقدام راضی به نظر یزانسیب

بار دیگر ضمیمه قلمرو ایران کند. این فرصت با  را، دی ارمنستانیژه سرزمین کلیوبهاراضی 
 فراهم گردید. م.( Heraclius 110-131)قتل موریس و روی کار آمدن هراکلیوس 

 مسئلم . بیان9 -9 
النهرین و ارمنستان سرزمینی کوهستانی است که در قفقاز و بین سه فالت ایران، بین   

ت جغرافیایی و راهبردی ن سرزمین به جهت موقعیّاست. ایقرارگرفتهآسیای صغیر 
یرزمینی و های حاصلخیز و منابع زیک( خاص خود و به جهت داشتن دشتاستراتژ)
است، کردهتجارتی ابریشم که شر  را به غرب متصل می هدر مسیر را شدنواقعچنین هم

خصوص در هب ،های بین دو دولت ایران و روم در عصر اشکانیانیکی از اسباب کشمکش
 است. روزگار ساسانیان بوده

دستیابی به منابع  ۀمنزلبهیک از دو دولت مهکور از سویی ف این سرزمین توسح هرتصرّ  
سپر دفاعی در برابر قبایل  عنوانبهچنین النهرین و همی آن و کلید فتح بینغنی و حیات
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ف این ر سو تصرّاست. از دیگشدهشدند، حساب میمی ورحملهمهاجمی که از شمال 
 ازآنجاف مناطق مرزی بود که کلید تصرّ ۀمنزلبهها یرانیاها و یزانسیبسرزمین توسح 

هراکلیوس  کهنچناقرار دهند.  حمله موردتوانستند پایتخت قلمرو یکدیگر را یمی راحتبه
م.(  199-109ساله )یستبی هاشکستف سرزمین ارمنستان بود که توانست با تصرّ
 ل سازد. یز را به پیروزی مبدّخسروپروبیزانسی از سپاهیان نیروهای 

خود  دارادامههای ممتد و یروزیپبررسی چرایی این مسئله که چگونه ساسانیان پس از   
این شکست  کهچنانم در نینوا با شکست قطعی مواجه شدند،  193باره در سال یکبه

آید، از مسائلی است که این پژوهش به یمآغازگر زوال و فروپاشی ساسانیان نیز به شمار 
 است. آن پرداخته

 . پیشینة پژوهش0 -9 
خان ی ارزشمندی توسح مورّهاساسانی پژوهش ةدر دوردر حوزه روابح ایران و بیزانس    

با توجه به  هاپژوهشاست. این درآمدهقان تاریخ ایران و بیزانس به رشته تحریر و محقّ
بخشی از روابح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این  ةدربرگیرند هرکدامی بررس موردموضوع 

 صورتبهدهند، یمبه دست  هاپژوهشالعاتی که این . در کنار اطّاستدو قدرت باستان 
روابح ایران و بیزانس  پردازند بهیبه سیر وقایع میان دو دولت م کهیو آن نیز هنگامگهرا 

العات مفید، بنابراین این آثار باوجود داشتن اطّ  اندداشتهدر زمان هراکلیوس نیز اشاراتی 
منابع به شمار  ةاگرچه در زمر  نیستند جانبههمه صورتبهموضوع این پژوهش  ةدربرگیرند

تاریخ »کتاب  مهم زیر اشاره کرد: یهابه کتاب توانیاین منابع م ینترازجمله مهمآیند. یم
اثر تورج دریایی، « شاهنشاهی ساسانی» ب سن، کتاناثر کریست« ان در زمان ساسانیان ایر

 :Rome and Persia in Late Antiquity »اثر شیپمان، کتاب « مبانی تاریخ ساسانی»کتاب 

Neighbours and Rivals  اثر  7«زیستیروم و ایران، دو قدرت جهانی در کشاکش و هم
 The roman eastern frontier and the » کتاب انگلبرت وینتر و بئاته دیگناس و

Persian wars  در دو جلد که توسح لیو با  3«ایران یهامرزهای شرقی روم و جنگ
  است.تحریر درآمده ۀهمکاری دوگدون و گتریکس به رشت

 Geography of Roman-Iranian»عنوان با مکسیمیک کاتازینا ین باید به کتابچنهم 

Wars. Military Operations of Rome and Sasanian Iran   یهاجنگ جغرافیای 
 یهانقشهاشاره کرد که  7« ساسانی ةدور روم در ایران نظامی اقدامات روم  و ایران

است. کشیده تصویر به را ساسانی ةدور در روم و ایران ۀمسلحان هاییریدرگ توپوگرافی
نیز  های هراکلیوس در ارمنستان علیه ایران ساسانییلشکرکشی ی نقشهخوببهدر این اثر 

 است. شدهگرفتهآمده که در این پژوهش از آن بهره 
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تاریخی به بررسی  یهادادهتحلیل است که با استفاده از  آنبر حاضر بنابراین سعی پژوهش 
  بپردازد ساسانی ةهای هراکلیوس در اواخر دوریلشکرکشنقش و جایگاه ارمنستان در 

 یهاوزه باشد و راه را برای پژوهشدر این ح اییستهامید است که این پژوهش، کار با
 دیگر در این زمینه هموار کند.

 ت پژوهش. ضرورت و اهمی3ّ - 9

ف های پوشالی میان امپراتوری ایران و روم بود که تصرّدولت ازجملهسرزمین ارمنستان   
ت شان، به خاطر شرایح جغرافیایی و استراتژی خاصش، در اولویّبر آن در سیاست خارجی

ها یزانسیبیز به مدت بیست سال در درگیری با خسروپرو ةشت. ساسانیان در دورقرار دا
پیشتاز بودند، تا جایی که توانستند مناطق مهمی از بخش شرقی سرزمین بیزانس را به 

های یروزیپف ارمنستان بود که توانست به ف خود درآورند  اما هراکلیوس با تصرّتصرّ
بررسی نقش و  بنابراین  هه به طول انجامید، پایان دهدممتد ساسانیان که بیشتر از دو د

ساسانی ضرورت پیدا  ةهای هراکلیوس در اواخر دوریلشکرکشجایگاه ارمنستان در 
تصویر روشنی از  ،کردهت آن زمان کمک تواند در روشن شدن وضعیّیمو  کندیم

 بکشد.تصویرهای تاریخی این دوره را بهتواقعیّ
 
 و بررسی . بيث0
 . رو  کار آمدن هراکلیو ؛ واکنش ساسانیان9 - 0 
ی درازاها یزانسیببه  1 یژه ارمنستانوبهپس از واگهاری مناطق ارزشمند غربی کشور    

یز برای غلبه بر بهرام چوبین کردند، واضح بود که ایران به دنبال خسروپروکمکی که به 
 و رومی – یونانی منابع ازکه چنان ی برای تغییر توازن سیاسی در خاور نزدیک است.ابهانه
 و هخامنشیان بالفصل جانشین را خود اشکانیان، بر غلبه از پس ساسانیان آید،یبرم شرقی
-Dio Cassios, IX, Book LXXX, 21.1دانستند )ن.  : یم آنان امپراتوری ییاکنندهاح

3  Herodian, Book VI, 2.1-2   ،1773ب،   نامه تنسر به گشنس710 :1737طبری :
11.)  

در سال  رفتهازدستهای ینسرزمیز نیز به دنبال فرصتی بود که ابتدا خسروپرودر این راستا 
فی زمان های متصرّینسرزممیالدی را باز پس بگیرد و سپس در صورت امکان  711

با  میالدی 109چنین فرصتی در  سال . »3ایرانشهر کند ۀهخامنشیان را بار دیگر ضمیم
تئوفیالکت سیموکاتا (. Maksymiuk, 2015: 26«)ا گشتمهیّ (Phocas)س شور  فوکا

خ بیزانسی، قتل موریس و غصب حکومت توسح فوکاس را عامل بروز جنگ توسح مورّ
از جانب فوکاس به دربار ایران  (lilius)وقتی لیلیوس »گوید : داند و مییمیز خسروپرو

طنت اعالم کند، توسح خسرو به حبس آمده بود که به سلطنت نشستن او را بر تخت سل



 1  های نظامی هراکلیوسیاتعملارمنستان و / 

هیچ »نویسد: یمدر این رابطه شیپمان  (.Theophylact, 1986: 234-235«)انداخته شد
ای بود برای پس گرفتن ارمنستان که خسرو آن را به روشن نیست که آیا جنگ بهانه

رده خواست انتقام مرگ کسی را که به او کمک ککه خسرو میینابیزانس داده بود و یا 
 ءکه جزینارسد که ارمنستان با توجه به اما به نظر می  (31: 1713شیپمان، «)بود، بگیرد
قرار  حمله موردیز خسروپروهایی بود که توسح سپاهیان اعزامی توسح نقطه نخستین
پس بگیرند ۀ ارمنستان و گرجستان را بازرفتازدستآن توانستند اراضی  ۀیجدرنتو  گرفت

ین هدف خسرو از ترمهمو  نخستینتوان گفت در ابتدا (  می730 :1719)ن.  : رضا، 
 است. یژه ارمنستان بودهوبه ،رفتهازدستی هاف سرزمین، تصرّجنگاعالن

توانست  ،م، خسرو دوم به بهانه از بین بردن غاصب 110و  107ی هاسالبنابراین بین 
سپس در طی چند   تان تسخیر کندالنهرین و ارمنسینبدر  را ی رومیهاقلعهها و ینسرزم

و کلسدان  (Ephesus)، افسس (Jerusalem)سال، نیروهای ایرانی توانستند اورشلیم 
(Chalcedonّرا به تصر ).در ادامه سپاهیان ایران توانستند مصر را فتح  ف خود درآورند

 ,Maksymiuk«)ی سپاه ایران بودلشکرکشفتح مصر نقطه اوج »توان گفت یمکنند که 

یز موفق شد قلمرو شاهنشاهی هخامنشی را احیا خسروپروترتیب ینابه» (.26 :2015
 (. 711: 1731گیرشمن، «)کند

ترین حد خود رسیده بود، هراکلیوس، پسر م که ثروت و رفاه بیزانس به پایین 110در سال 
ده سال »را به تصرف درآورد.  وتختتاجفرماندار نظامی آفریقا، فوکاس را کشت و 

ی مردم، توان سپاه، و منابع خزانه را خت و دشوار طول کشید تا امپراتور جدید روحیهس
ین فتوحات تقاضای صلح باوجودام و  111(. در سال 11: 1717کوریک، «)بازسازی کند

هراکلیوس  ،مالیری در کتاب خود آورده کهچنانهراکلیوس توسح خسروپرویز رد شد. 
ای به پرویز نوشت و به او خبر داد که او دن نامهم.( پس از روی کار آم 110-131)

ولی پرویز  ،استفوکاس، قاتل موریس را به قتل رسانده، بنابراین مانعی برای آشتی نمانده
دادند)ن. به پیشروی خود در سرزمین روم ادامه می همچنانبه او پاسخ نداد و سردارانش 
ی جز رویارویی با اچارهکلیوس بنابراین برای هرا  (911: 1731 : محمدی مالیری، 
 سپاهیان ایران نماند. 

 ها  هراکلیو یلشکرکش.  ايگاه ارمنستان در 0 - 0

نیز در  (Avars)ف مناطق شرقی امپراتوری بیزانس توسح ساسانیان، آوارها غیر از تصرّ  
و با در این زمان »بودند. این زمان پایتخت بیزانس را مورد تجاوز و حمله خود قرار داده

ت درونی بیزانس، اصالحات تحوّال .قوا کرد یدتجد سرعتبهتوجه به این اوضاع، بیزانس 
 113المقدس در سال یتبی و افزون بر آن سقوط کشوردار ةاالطراف در سپاه و شیوجامع

میالدی موجب حمایت کلیسا شد که تمام ثروت خود را در اختیار هراکلیوس 
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ها یروزیپ( و پس از اند  زمانی تمام فتوحات و Dignas; Winter, 2007: 45«)گهاشت
طرفه به سود ساسانیان بود، وارونه گشت. بدین ترتیب که، هراکلیوس طی که یک
به طول انجامید و هر دفعه با .« م  199-191»رفته شش سال همیروضی که های تعرّجنگ

زانس طی بیست سال را بی آنچهشد، تدریجای توانست یمتر تحدید یشبشدت و حرارتی 
  711: 1711کوب، ینزراز دست خسرو و سردارانش بیرون کند)ن.  :  ،بود دادهازدست
 (.19: 1717کوریک، 

یژه وبهتوسح فوکاس، ساسانیان توانسته بودند بر قفقاز  ،امپراتور روم ،پس از قتل موریس  
ا  در ارمنستان یواقع خواست از نفوذینمح پیدا کنند. بدیهی است که روم ارمنستان تسلّ

ت زیادی داشت، بلکه به خاطر اقتصادی اهمیّ ازلحا  تنهانهدست بکشد. این کشور 
 ۀمنزلبهها یرومف آن توسح ت جغرافیایی و استراتژیکی که داشت از سویی تصرّموقعیّ

ف ارمنستان شد. از دیگر سو تصرّالنهرین محسوب میف مناطق غربی ایران و بینکلید تصرّ
های احتمالی آینده به یاتعملبرای  آلیدهایک پایگاه نظامی  عنوانبهوسح ساسانیان ت

توانست نقشی کلیدی داشته باشد. یم)ارمنستان روم(  ترکوچککاپادوکیه روم و ارمنستان 
گرد از شمال به شمار یابانبعالوه بر این، ارمنستان یک مانع طبیعی برای دفع حمالت اقوام 

به مناطق مرزی مجاور محدود  صرفایبراین باید گفت که رقابت ایران و روم بنا .رفتیم
هر دو قدرت برای به دست آوردن کنترل بر قفقاز با استفاده از  کهچنانشد. ینم

کردند)ن.  : یمی مختلف برای حفظ منافع خود در این منطقه تال  هامعاهده
Maksymiuk, 2015: 15-16) . 

ت این سرزمین های نظامی ساسانیان در سرزمین بیزانس، اهمیّتیّفقموهراکلیوس پس از   

 199( در سال 113-110ت هراکلیوس )اولین موفقیّ کهچنانبود. کلیدی را در  کرده

. 1. 1نقشه )  ها را با شکست روبرو سازدیرانیامیالدی در ارمنستان به دست آمد و توانست 

  (.191-199ی هاسالعملیات نظامی هراکلیوس در 
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 (.Maksymiuk, 2015: 92. 1. 1 )نقشه

هایشان بودند، میالدی که ساسانیان در اوج پیروزی 117بار در سال ازاین نیز یکیشپوی 
یکی از سرداران قدیمی بیزانس به نام  فیلیپیکوس را به ارمنستان فرستاد و خود عازم جنوب 

انطاکیه بر دشمن فائق آمدند و اما در این ناحیه، سپاهیان ساسانی نزدیک  ،گردید
ها به ی جبههها در همهیب ایرانیترت ینبدفیلیپیکوس باالجبار از ارمنستان عقب نشست و 

 (. 917: 1717پیروزی رسیدند)ن.  : فرای، 
،  هراکلیوس با اصالحاتی که انجام داده و با کمکی که کلیسا برای تدار  ازآنپس  

که ینای جابهود  ابتدا با آوارها پیمان صلح بست و باز نخست نیروها در اختیار او گهاشته ب
ی ضعیف کلبهنیروی خود را در شهر کالسدون در مقابله با قوای ایران  ،با عبور از بسفر

ی شر  سوبهسازد، با توجه به برتری نیروی دریایی بر ساسانیان، از دریای سیاه با کشتی 
جبهه در آسیای صغیر، در آذربایجان و در  راند، از ارمنستان عبور کرد و از عقب

 (.711: 1711کوب، ینزرنهاد)ن.  :  وتازتاختالنهرین بنای ینب
دیگر باید گفت هراکلیوس برای اینکه به سپاه خسرو دوم از شمال فشار وارد یعبارتبه  

 زآناپس سپس به آتش کشید.کرده، ( را فتح Dvinکند، به ارمنستان ایران حمله و دوین )
 (Āzar Gušnasp) پگشنسپاتن شد، که در آنجا به معبد آذرسپاه روم وارد ماد آترو

هایی دست پیدا کرد و توانست در حرمتی کردند. در این مرحله هراکلیوس به پیروزییب
: 1731میالدی آسیای صغیر و ارمنستان را به امپراتوری بازگرداند)ن.  : هوار،  193سال 
173 .) 
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هایی به دست آورد، ولی بخت یار او نشد و سرانجام آغاز پیکار توفیقوی در  اگرچه
( 37: 1713هایی را که به تصرف آورده بود، رها کرد )ن.  : شیپمان، ناگزیر همه سرزمین

ینی نشعقبمیالدی به آلبانی  193بدون اینکه منتظر واکنش خسرو دوم باشد، در سال »و 
قب این لشکرکشی، هراکلیوس از شاهان ارمنستان (.  متعاMaksymiuk, 2015: 92«)کرد

و گرجستان خواست تا سپاهیان خود را به لژیون رومی، ملحق گردانند ولی شاهان مهکور 
طرفی در پیش گرفتند)ن.  : رضا، راه بی همچنانپیشنهاد امپراتور روم را نپهیرفتند و 

تنه کان آن نیست که یکها اموی دریافته بود که بدون کمک آن کهچنان(. 171: 1733
 ور شود. به قلب امپراتوری ایران حمله

ین وقایع شاه ایران تصمیم داشت تا نیروهای بیشتری به ارمنستان اعزام کند تا بار ازاپس  

م  197در سال  هاآنها خارج سازد، اما یزانسیبمهم و ارزشمند را از تسخیر  ۀدیگر این منطق

 هاآنشکست خوردند. عالوه بر این، ( Archesh) چشو آر (Diwtakan)دیواتکان  درنبرد

نقشه ی کیلیکیه جلوگیری کنند )سوبهحتی نتوانستند از حرکت نیروهای اصلی هراکلیوس 

 . (193-193ی هاسال. عملیات نظامی هراکلیوس در ارمنستان ایران در 9. 1

  

 (.Maksymiuk, 2015:96. 9. 1)نقشه 
به تجدید قوا پرداخت و با اتحاد با آوارها درصدد برآمدند که  در همین بحبوحه سپاه ایران

ها، که به علت برتری نیروی دریایی بیزانس اندازند یبیتختشان به تنگنا پاها را در رومی
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 ,Dignas; Winterها به آوارها نرسید و آوارها شکست خوردند)ن.  : کمک ایرانی

2007: 46) . 
و تال   (Sarus)سیای صغیر در نزدیکی رود ساروس شکست سپاه ایران در آ درواقع 

م باعث شد که هراکلیوس نیروهای خود  191ناموفق آوارها برای تسخیر قسطنطنیه در سال 
 193در سال ( Tiflisف تفلیس )ها پس از تصرّیروم را در منطقه قفقاز متمرکز کند.

ها اتحاد با خزرها و آالندر این مرحله هراکلیوس با  ی جنوب پیش رفتند.سوبهمیالدی، 
آشیل ایران، ارمنستان و  ۀم باز از پاشن 191به حمله متقابل دست زد و در پاییز سال 

و سپس احتماالی از  -ینجا متحدین خزر او را تر  گفتنداولی در  -آذربایجان گهشت 
این م در  193عبور کرد. در دسامبر  (Niniveh)رواندوز از رود زاب بزرگ در جهت نینوا 

پیروزی قطعی هراکلیوس نیز در  کهچنان(. 33 :1713محل کار به جنگ کشید)شیپمان، 
سپاه ایران به فرماندهی رازاتس شکست خورد و دستگرد به  همین مکان رقم خورد.

یسفون فرار ت جانببهف دستگرد یز پس از تصرّخسروپروف سپاه هراکلیوس افتاد. تصرّ
شی برای گرفتن پایتخت انجام نداد و به غارت لرستان حال، هراکلیوس تالینباا»کرد. 

سپس با لشکریانش و لوازم جنگی عازم  (،Maksymiuk, 2015: 92)«بسنده کرد
که مبادا ارتباط وی با کلمان هوار، امپراتور از ترس آن ۀآتورپاتکان شد. بنا به نوشت
در این رابطه  (. سبئوس173: 1731یسفون حمله نبرد)هوار، تقلمرو  قطع گردد به 

ایران( که  ةیا شهربراز )فرماند(Xorheam)اینکه از خورهم  به خاطرهراکلیوس  :نویسدیم
ترسید، به همین خاطر از تصرف تیسفون سرباز زد)ن. نیرویی عظیمی در دستش بود، می

 : Sebeos, 1985, 27. 35 .)هراکلیوس، چون »نویسد: باره مییندراکوب نیز زرین
یسفون را در اختیار نداشت، مصلحت آن دید که قبل از تیل محاصره و تسخیر سپاه و وسا

برخورد با یک حمله مجدد ایران از جبال زاگرس عبور کند و زمستان را در حدود شیز و 
 (. 790: 1711کوب، ینزر«)گنز  قشال  نماید

شراف داشت، یی که با بزرگان و اسوء رفتارهاها و به خاطر ین شکستازاپسیز خسروپرو  
داد و همچنین ها نسبت میرا به آن هاجنگت یژه با فرماندهان سپاه که علت عدم موفقیّوبه

م بر دو   191تا  109هایی که در این مدت طوالنی جنگ از به خاطر بار سنگین مالیات
به  هاآنهمه  کهچناناز دست داد.  هاگروهکرد، جایگاه خود را میان این مردم سنگینی می

م.( برخاستند و در ماه آذر روز بیست و پنجم فوریه   191-191حمایت شیرویه )قباد دوم 
م  او را در پایتخت زندانی کردند و پس از مدتی در بیست و پنجم فوریه سال  191سال 
 711: 1731م وی را به همراه جمعی از بزرگان به قتل رساندند)ن.  : نولدکه،  191
 (. Sebeos, 1985: 27-35  300تا
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م یکی از بزرگان ارمنی به نام  191یز در خسروپرودر ارمنستان، ساسانیان پس از سرنگونی  
: 1737عنوان مرزبان ارمنستان برگزیدند)موسوی بجنوردی، وارازتیرتس باگراتونی را به

که سبئوس آورده با بزرگان به مشورت نشست و تصمیم (. پس از مدتی قباد دوم چنان799
ی جوانب صلح را برقرار های سابق برگردند و در همها روم صلح کنند و به مرزگرفت که ب
توان یم(. بنابراین Dignas; Winter, 2007: 151 ;Sebeos, 1985: 27- 35کنند)ن.  : 

گفت وی در همان آغاز سلطنتش به هراکلیوس پیشنهاد صلح کرد. به دنبال درخواست 
امپراتور روم چون جریان احوال را در ایران، به  راکهچ  ای برقرار شدصلح او فقح متارکه

ای نداشت) یافت دیگر در عقد پیمان صلح عجلههر صورت که بود، به سود خویش می
(. پس از بستن پیمان صلح قباد دوم با هراکلیوس، ارمنستان تحت  791: 1711کوب، ینزر

ی هراکلیوس مختار بود گرفت و امپراتور روم شرقی یعننفوذ دولت روم شرقی قرارمی
به  713تا719: 1117ی ارمنستان تعیین کند)ن.  : پارسامیان و دیگران، ادارهحاکمی برای 

ین صلح ارمنستان را تحت ازاپسوارازتیرتس باگراتونی (.  »11: 1713نقل از مانوکیان، 
تبعید م  177آورد، اما پس از مدتی به جرم توطئه علیه هراکلیوس در حکومت بیزانس در

ینجا باید گفت که از این زمان به بعد نقش ا(. در 799: 1737موسوی بجنوردی، «)شد
ای نوخاسته باقدرتارمنستان در روابح بین ایران و روم کمرنگ شد، زیرا هر دو امپراتوری 

 مواجه شده بودند که درصد بلعیدن امپراتورهای آنان را داشت. 
دولت ساسانی شروع شد  ومرجهرج.( دوران م  191پس از مرگ خسروپرویز ) درواقع
ثباتی سلطنت تکیه زدند و یک بی ۀدر مدت چهار سال، دوازده پادشاه بر اریک کهچنان

م  179که در سال یناجا بود. تا برسیاسی را برای شاهنشاهی ایجاد کرد که تا پایان پا
پس از قباد دوم، دولت  عدرواقم.(، را به پادشاهی انتخاب کردند.  171-179یزدگرد سوم )

یری گبازپسبود که دیگر به فکر انتقام از رومیان و  فرورفتهساسانی چنان در اغتشا  
 یژه ارمنستان نیفتاد.وبه رفتهازدستمناطق 
ی خود را با هجوم مخالفان مسلمان زودبهسیاست خارجی هر دو قدرت بزرگ  ازلحا   
 ۀبال وقفهای پیروزمندانه ها و لشکرکشیعربرو دیدند. بدون تردید آغاز حمالت هروب

رویدادهای موجب ها های بیزانس و ساسانی، که قرنآنان در اثر ضعف و سستی دولت
ها پس از شکست ساسانیان نزدیک قادسیه، عرب» بود.، تسهیل شدهبودندشر  نزدیک 

ور نستان حملهبه ارم آنجا ازالنهرین را گرفته بودند، تا م.( بخش بیزانسی بین 171)
  در زمان  .ه 70(. یزدگرد سوم در مرو به سال Dignas; Winter, 2007: 46-49«)شوند

به هالکت رسید و با مرگ او امید  (م. 133-77/ه.  97-77 خالفت دوران)خالفت عثمان 
آورد: بازگشت حکومت ساسانیان به یأس بدل شد. مهناج سراج تغییر حکومت را چنین می

ک عجم به آخر رسیده بود و دولت عرب روی بر ارتفاع نهاد، کاله پادشاهی چون کار مل»
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(. اعراب به دنبال حمالت 139: 1739جوزجانی، «)آمدبر سر هیچ ملک جست نمی
خره در میالدی به ارمنستان ترتیب دادند، باأل 170و  139، 130های پی که در سالدرپی

م.( بود که توانستند ارمنستان را با شرط  110-111ه. / 10-1/30زمان خالفت معاویه )
(. این 90: 1731آوردند)ن.  : نوری زاده، حفظ استقالل داخلی تحت انقیاد خود در

که ینا باوجوددهد  زیرا یمت جغرافیایی و راهبردی ارمنستان را نشان ت موقعیّمسئله اهمیّ
در مقابل اعراب ایستادگی نداشتند که بتوانند  مالحظهقابلها در این زمان قدرتی ارمنی

دچار  ،بودیز به بعد شدت گرفتهخسروپرو ةیژه از دوروبههای مداومی که کنند و در جنگ
ی جدی در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده بودند، ولی توانسته بودند تا هاچالش

 زمان معاویه استقالل خود را حفظ کنند.

 
 گیر . نتیجم3
با کمک بیزانسی توانست بر بهرام چوبین غلبه کند و به تخت  که ،پرویز ،خسرو دوم  

یژه وبهی از مناطق غربی ایران را در قفقاز توجه قابلبرخالف تمایل خود بخش  ،بنشیند
 ،ی این کمک به موریسازا درالنهرین را ینبقسمت اعظم ارمنستان، آسیای صغیر و 

یژه ارمنستان را وبه ،تی بود که این مناطقد فرصاما وی مترصّ ،امپراتور بیزانس واگهار کرد
م، به بهانه  109. سپاهیان خسرو دوم با قتل موریس توسح فوکاس در سال دیرگ بازپس
تا  109ی موریس به بیزانس لشگر کشیدند و توانستند به مدت بیست سال از سال خواهخون
ای صغیر، سوریه، اورشلیم، النهرین، آسیینبیژه ارمنستان(، وبههای قفقاز )ینسرزمم  199

با کمک  ،امپراتور بیزانس ،ف خود درآورند. هراکلیوسافسس، کلسدون و مصر را به تصرّ
ضی ی تعرّهاجنگی نیروهای بیزانس بپردازد و به دهسازمانمالی کلیسا توانست به احیا و 
و شرقی ی از قلمرتوجهقابلینکه سپاهیان ایران بخش باوجوداعلیه ساسانیان رو آورد. 

بیزانس را به تسخیر خود درآورده بودند، اما هراکلیوس درصدد برآمد که جنگ را از 
 ازجملهعقب جبهه و از ارمنستان آغاز کند. تا بتواند از این سرزمین مهم، مناطق غربی ایران 

میالدی به  199و تجاوز خود قرار دهد. بنابراین در سال   موردحملهپایتخت ایران را 
آمیز بود و وی توانست نخستین پیروزی خود یتموفقی لشکرکشلشگر کشید  این ارمنستان 

ها به خاطر موقعیت یزانسیبتصرف ارمنستان توسح  درواقعرا در این منطقه به دست آورد. 
النهرین به ینبکلید فتح مناطق غربی ایران و  منزلهبهجغرافیایی و استراتژیکی که داشت، 

ی پایتخت ایران لشگر سوبهراکلیوس پس از تصرف ارمنستان ه کهچنانرفت. یمشمار 
میالدی در نزدیکی نینوا رخ داد، سپاهیان ایران  193کشید و توانست در جنگی که در سال 

ین شکست صلحی با جانشین خسرو دوم، قباد دوم ازاپسقطعی روبرو سازد.  کستش بارا 
قبل از جنگ بازگردند. شکست  هایینسرزمبست که طبق آن هر دو کشور قرار شد به 
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یت در درنهاکه یناآید، تا یمی آغازگر زوال و فروپاشی ساسانیان نیز به شمار نوعبهنینوا 
 میالدی توسح اعراب مسلمان از پای درآمدند.  171سال 
 

 هاياداشت
 .آوردیم کتابش در ،شده ردوبدل ارمنیان و بهرام بین که ییهانامه سبئوس. 1

مداومی که از  هاییریدرگمیالدی رخ داد  پس از  713ن تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در سال لی. اوّ .9

در زمان شاپور سوم، پادشاه ساسانی  یتاینهابود،  آغازشدهمیالدی میان ایران و روم بر سر ارمنستان  77سال 

که  صورتینبدرزمین دادند. در مورد ارمنستان رسیده و تن به اولین تقسیم این س یحلراهبود که به 

میالدی بین شاپور دوم و والنس  733تئودوسیوس اول و شاپور سوم بر سر طرح مسئله تقسیم که در سال 

میالدی به توافق رسیدند  713(، در سال 971: 1717فرای،  Amm, XXX. 2.1-3;ن. : بود ) شدهمطرح

داخلی و مداوم پادشاه و اشراف ارمنی در تصمیم  هاییریدرگ. البته (Dignas; Winter, 2007, 185ن. : )

م.(  731-733م.( و وارازادات ) 733-711این دوران با پادشاهی پاپ ) کهچناننبود،  تأثیریباین دو دولت 

  931-917: 1717بوزند، ن. : ایجاد کرده بودند ) یچنددستگمصادف بود که با اقدامات خود در کشور 

ournoutian,  1995, 67641; B-Baynes, 1910, 625)( تومانوف .Toumanoff
خود »: نویسدیم بارهیندرا(  

میالدی،  713. طبق توافق سال  Toumanoff, 1961: 5)) «بودند یدوپارگباعث به وجود آمدن این  هایارمن

و  آن به ایران بازگشت  بخش شرقی چهارمسهآن  ییجهدرنتارمنستان به دو قسمت نامساوی تقسیم شد که 

 ,Grosby, 1997: 18ن. : ی روم شد )و غربی آن بهره ترکوچکی ایرانیان و بخش ارمنستان بهره تربزرگ

24  Toumanoff, 1961: 5 (. بخش رومی از غرب تئودوپولیس )ارزروم فعلی( در شمال و مارتیروپلیس در

ا سهم ایرانیان که بر بیشتر شد، امتداد پیدا کرد. امیونانی نشین آن می ترکوچکجنوب، که شامل بخش 

نفوذ ایران  یهاحوزهشد. تحدید حدود دقیق های آرتاشاست و دوین میارمنستان دست یافتند، شامل شهر

به خاطر گستر  قلمرو سرزمینی بلکه عالقه فرهنگی نیز در این تقسیم دخیل  تنهانهو بیزانس در ارمنستان 

فرمانروایان  عنوانبه همچنانو بخش شاهزادگان اشکانی در هر د(. Adontz, 1970: 9ن. : بوده است)

شته شدند. آرشا  سوم در بخش رومی و در بخش ایران، خسرو چهارم به ، به حکومت گمانشاندهدست

 ,Blockley, 1987: 229-230; Baynes, 1910: 642-643; Toumanoff) )ن. :  سلطنت ارمنستان انتخاب شدند

1971: 116; Henzel, 2008: 76)( درگهشت  رومیان 711. آرشا  سوم در بخش غربی بعد از مدتی )در سال

های خود نموده پس از آرشا ، جانشینی برای وی انتخاب نکردند و این سرزمین را تبدیل به یکی از استان

در قسمت شرقی  کهیدرحال(. 137: 1710و برای آن استاندار رومی تعیین کردند )سارکسیان و دیگران، 

 میالدی اتفا  افتاد. 391مهم در زمان بهرام پنجم در سال  این
3.Dignas, B., Winter, E., (2007), Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbours and Rivals, Cambridge 

and New York, Cambridge University Press 
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.4.Dodgeon, Michael H.; Lieu, Samuel N. C., (2005), The roman eastern frontier and the Persian 

wars(AD226-363), Part I, Routledge, London and NewYork; Greatrex, G. ; Lieu. S. N.C.(2005), The 

Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (part II AD 363-630 AD), London and New York, 
Routledge. 
5.Maksymiuk, Katarzyna. (2015), Geography of Roman-Iranian Wars. Military Operations of Rome and 

Sasanian Iran. Siedlce: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach. 

کار یرو بااما  ،درآمدجزء قلمروی اشکانیان  م.( 13-197مهرداد دوم ) دوران در حکومت ارمنستان .1

شاهی این سرزمین را به برادر کوچکش میالدی بود که پاد 79در سال  م.( 31-71)بال  اشکانی آمدن 

 عنوانبه( که اغلب این تاریخ را 131-131: 1717، بیوار، 771: 1711ورستاندیک، ن. : تیرداد بخشید، )

هایی میان دو دولت ایران و انتصاب درگیری ینازاپسدانند. اگرچه سلسله آرشاکونی ارمنستان می سرآغاز

ها پادشاهی تیرداد میالدی رومی 17( در سال Rhandeiaصلح راندیا )پس از  یتدرنهاروم شکل گرفت، اما 

رسمی  صورتبهحاکم جدید را  بایستیمامپراتور فقح اشکانی بر ارمنستان را به رسمیت شناختند و 

ن. : میالدی تاج پادشاهی را بر سر تیرداد نهاد ) 11در سال م.( 31-71)نرون  کهچنان.  کردیممنصوب 

  بیوار، Toumanoff, 1963: 76-77  111: 1717  ولسکی، 37، 1710  کالج، 777و 771: 1711ورستاندیک، 

، آمدندیماز حکومت اشکانیان ایران به شمار  یاشاخه عنوانبهاین سلسله که  ،هرحالبه(. 113-117: 1717

عمر خود تحت  میالدی در زمان بهرام پنجم( نیز به 391پس از سقوط حکومت اشکانیان ایران )تا سال 

 انداختندیمسلطه حکومت ساسانی، ادامه دادند  گر چه در مواقعی روم و بیزانس این سلطه را به خطر 

سیاست ساسانیان نسبت به روم از همان ابتدا »: گویدیم بارهیندراجان ویلیام دریج ورس  کهچنان .3

روابح شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم  (. ویتبی نیز در کتاب خود Drijvers, 2009: 446 ) «تهاجمی بود

 717-991 یهاسالزیر است : مرحله اول که بین  قراربه یبنددستهرا به سه مرحله تقسیم کرده است. این 

تا حدود  717 یهاسالمیالدی بوده است، بیانگر نگر  تهاجمی ایران نسبت به روم است. مرحله دوم بین 

ره تضادهای میان آن دو اند  و بر اساس همزیستی و همکاری بوده است. که در این دو بوده میالدی 700

میالدی است. این دوره با افزایش سوءظن و جنگ متقابل همراه  170-700 یهاسالبین  یبایتقرمرحله سوم 

  (.( Whitby, 1988: 202-211 بوده است هاآندوره کوتاهی از همکاری میان  یرندهدربرگو 

 
  اممنکتاب
 هاکتابالف. 

 نقی بهروزی. شیراز: اتحادیه مطبوعاتی فارس.یعل. به کوشش رارسنامم (.1739ابن بلخی. ).1
 گارون سارکسیان. تهران: نائیری. ۀ. ترجمتاريخ ارمنیان(. 1717بوزند، پاوستوس )فوستوس(. ).9
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. حبیبیعبدالحی به تصحیح . جلد اول. طبقات ناصر (. 1739جوزجانی، مهناج الدین عثمان. ).7
 انجمن آثار تاریخ افغانستان. کابل:
 . ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: ققنوس.شاهنشاهی ساسانی(. 1717دریایی، تورج. ). 3
 . تهران: علمی و فرهنگی.ايران و ترکان در روزگار ساسانیان(. 1733اهلل. )یتعنارضا، . 7
تهران: وزارت امور . از عهد مغولاران از دوران باستان تا آغ(. 1719اهلل. )یتعنارضا، . 1

 خارجه.
 یرکبیر.ام. تهران: (جلد اول)تاريخ مردم ايران (، 1711کوب، عبدالحسین. )ینزر. 3
. تهران: ۀ ا. گرمانیک. ترجم)جلد اول(تاريخ ارمنستان(. 1710سارکسیان،  . خ و دیگران. ). 1
 نا.یب
. تهران: نشر و یکاووس جهانداریک ۀترجم. مبانی تاريخ ساسانیان(. 1713شیپمان، کالوس. ). 1

 .پژوهش فرزان روز
 ترجمه .دوم( جلد)الملوک و الرسل تاريخ يا طبر  تاريخ .(1737) جریر.محمد بن  طبری،. 10

 .   تهران: اساطیر پاینده. ابوالقاسم
 مسعود رجب نیا. تهران: هیرمند. ۀ. ترجمشکانیانا(. 1710کالج، مالکوم. ). 11
رشید یاسمی. تهران: دنیای  ۀ. ترجمايران در زمان ساسانیان(. 1733سن، آرتور. )کریستن. 19

 کتاب.
 خواه. تهران: ققنوس.یقتحقمهدی ۀ . ترجمامپراتور  بیزانس(. 1717کوریک، جیمز. آ. ). 17
کیخسرو ۀ ترجم .تاريخ ايران از زمام باستان تا امروز(. 1717گرانتوسکی، ا.آ. و دیگران. ). 13

 زی. تهران: مروارید.کشاور
 محمد معین. تهران: علمی و  ۀ. ترجمايران از آغاز تا اسالم(. 1731گیرشمن، رومن. ). 17

 فرهنگی.
تاريخ و ررهنگ ايران در دوران انتقال از ع ر ساسانی (. 1731محمدی مالیری، محمد. ). 11

 . تهران: توس.(جلد اول)بم ع ر اسالمی

 . تهران: سرو .(جلد اول )ابوالقاسم امامی ۀ. ترجمتجارب االمم(. 1711مسکویه، ابوعلی. ). 13
: تهران هفتم. جلد .اسالمی بزرگ المعارفۀریدا(. 1737) کاظم. سید بجنوردی، موسوی. 11

 حیان. انتشاراتی فرهنگی مؤسسه

 رضوانی. یلمحمد اسماع همکاری با مینوی. مجتبی تصحیح .(1773) .گشنسپ بم تنسر نامم. 91
 .خوارزمی :تهران
 چشمه.: تهران .ارمنستان ررهنگ و تاريخ .(1731) احمد. زاده، نوری. 90
: تهران خوئی. زریاب عباس ۀترجم .هاعرب و ايرانیان تاريخ(. 1731) تئودور. نولدکه،. 91

 فرهنگی. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه
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 نوشه. تهران: امیرکبیر.. ترجمه حسن اايرانی و تمدنايران (. 1731هوار، کلمان. ). 99
محمود بهفروزی. تهران:  ۀ. ترجمتاريخ امپراتور  اشکانیان(. 1711ورستاندیک، آندره. ). 97

 جامی.
 ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: ققنوس. .شاهنشاهی اشکانی(. 1717ولسکی، یوزف. ). 93
 هامقالم. ب
جلد . تاريخ ايران درج در: «.وره اشکانیانریخ سیاسی اشکانیان در دتا(. »1717بیوار، ا. د. ه. ). 97
-197حسن انوشه. تهران: امیرکبیر، صد ۀ ترجم احسان یار شاطر. گردآورنده .قسمت اول .سوم
900. 
يران از سلوکیان تا اتاريخ درج در: «. تاریخ سیاسی ساسانیان»(. 1717فرای، ریچارد. ). 91

ترجمه حسن  .احسان یار شاطر :رندهگردآو .قسمت اول .. جلد سومرروپاشی دولت ساسانی
 .931-913 دانوشه. تهران: امیرکبیر، ص

سال  .33   .پیمان مجلم .«ساسانی پادشاهان سلسله و ارمنیان(. »1713) آرپی. مانوکیان،. 93
 .19-11صد یازدهم، 
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