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چکیده
بررسی تاریخ ارمنستان در دوره حضور اشکانيان در ارمنستتان و استتارار و استتمرار دوآتت ،نتان،
تحوالتی در حوزههای مختلف سياسی ،اجتماعی و فرهنگی در ارمنستان به وجود ،ورد کته ،ارترات ،ن
در برخی از حوزهها ،ساآها پس از ساوط ،نان و حتی تا عصر کنونی تتداو یافتتا از ،ن ميتان ،نات
اشکانيان در ایجاد یک نظا اجتماعی ناخاراری ،از طریق سازماندهی دودمانهای اشترافی ،ن دیتار و
به کارگيری ،نان در سلسله مراتب ساختار قدرت سياسی حاکم در ارمنستتان و تبیيتت و دوا ،ن حتتی
پس از ساوط این خاندان ،انکارناپذیر استا شدت و ضعف ،نان در ساختار قتدرت ارمنستتان ،در ایتن
دوران ،بستگی تنگاتنگی با موقعيت پادشاه و شرایط مکانی و زمانی داشت کته ارمنستتان از ،ن بهتره
می بردا تأرير اشکانيان در ساختار سياسی و سلسله مراتب اداری و حتی طیاات اجتماعی ارمنستتان در
این دوران تا حدی متأرر از پيشينه تتاریخی و فرهنگتی ارمنستتان ،بته دآيتر حضتور طتوالنی متدت
خاندانهای ایرانی حاکم بر این سرزمين ،بود و اشکانيان ارمنستان بتا ،گتاهی از ایتن حاياتت مهتم،
توانستند تحوالت مهمی بهخصوص در حوزه اجتماعی و فرهنگی در ارمنستان به وجود ،ورندا
کلید واژهها :اشکانيان ارمنستان ،ایران ،ساختار سياسی ،تحوالت اجتماعی و اررات فرهنگی
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مقدمه
منطاه ارمنستان در دوران حکومت اشکانيان ارمنستان و حتی پي

از ،ن ،به علت موقعيت و شتکر

طیيعی ،همواره مورد نظر قدرتهای بزرگ بودا این سرزمين ،در دوران حکومت اورارتتو ،متورد توجته
،شوریان واقع شد؛ تا اینکه با ساوط ،شوریان ،ارمنستان تحت نفوذ سياسی هخامنشيان ،بهعنوان یتک
شهربان نشين ایرانی ،به حيات خود ادامه دادا با فروپاشی شاهنشتاهی هخامنشتی جانشتينان استکندر
نتوانستند سلطه خود را بر تمامی قلمرو شاهنشاهی هخامنشی از جملته ارمنستتان برقترار ستازند؛ بته
همين دآير حکومتهای مستار و نيمه مستالی به واسطه خالء قدرت مرکتزی در ارمنستتان شتکر
گرفتا ساوط شاهنشاهی هخامنشی ،موجیات استاالل ارمنستان ،به رهیری اُرونتس ،6شهربان ستابق
پارسيان ،فراهم کردا سلسلۀ اُرونتيان 2ارمنستان یک قترن در ماابتر حمتالت ستلوکيان دوا ،ورد تتا
اینکه سرانجا سلوکيان در اواخر قرن  9ق موفق شدند در یک دوره کوتاه ارمنستان را اشغال کنند و
کمی پس از ،ن با شکست سلوکيان از روميان ،دوباره موجیات استاالل ارمنستان ،این بار بته رهیتری
،رتاکسياس ،9فراهم شد؛ که تا ،غاز قرن  6ميالدی دوا ،وردا
شکرگيری شاهنشاهی اشکانی در ایتران بتهعنوان وارث شاهنشتاهی هخامنشتی و ستر بتر ،وردن
امپراتوری رو از خاکستر دوآتهای یونانی هلنی ،زنگ خطری برای استاالل ارمنستتان در ماابتر دو
قدرت شرق و غرب شد؛ زیرا در این بين امپراتوری رو برای دستيابی بر ميانرودان و توستعه قلمترو
خود به مرزهای دوران اسکندر ،چشم طمع بر منطاه استراتژیک ارمنستان داشتت ،تتا از ایتن طریتق
شاهنشاهی اشکانی را در منطاه ميتانرودان بته زانتو در ،ورد؛ و از طتری دیگتر نيتروی تتازه نفتس
بته دوران فرمتانروایی

شاهنشاهی اشتکانی نيتز ستودای ستروری بتر ستوریه و رستاندن مرزهتای

شاهنشاهی هخامنشی در مخيله خود می پروراند؛ که این امر نيتز بتا تستلط و نفتوذ در ارمنستتان ،بته
سادگی برای اشکانيان ميسر میشدا
در درگيریهای بين اشکانيان و روميان ،بهعنوان دو قدرت تاريرگذار شترق و غترب ،از همتان ابتتدا
نا

استراتژیک و اررگذار ارمنستان ،برای هر دو دوآت ماتدر ،بي

از پي

روشتن شتدا بته همتين

دآير در این دوران و پس از ،ن با شروع قرن  6ميالدی ،ارمنستان به علت جایگاه و ناشتی کته بتين
ایران و رو داشت ،به مسئلۀ اصلی مورد رقابت اشکانيان و روميان تیدیر شدا
1
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اشکانيان ،پس از ساآها درگيری و نزاع با امپراتوری رو بتر ستر ارمنستتان و پتس از ستماجتی کته
شاهنشاه بالش یکم به خرج داد ،موفق شدند ،مطابق پيمان رانتدیا ،شتاهزاده تيترداد اشتکانی ،بترادر
شاهنشاه را در ارمنستان به حکومت بنشانندا از این تاریخ سلسلهای از شاهان اشکانی در ارمنستان بته
حکومت رسيد ،که تا دو قرن پس از ساوط اشکانيان ایران دوا ،وردا در دوران شاهنشتاهی اشتکانی،
حاکمان اشکانی ارمنستان همه جا در کنار ایران و در ماابر نفوذ امپراتتوری رو بودنتد ،امتا در دوران
شاهنشاهی ساسانی ،سياست اشکانيان ارمنستان بيشتر در ضدیت با ایران و اتحتاد بتا امپراتتوری رو
سپری شدا اما با این همه اقتدار ایران در زمان شاپور یکم و دو و پيتروزی ،نهتا بتر امپراتتوری رو ،
اشکانيان ارمنستان را در ماابر قدرت ایران به زانو در،وردا در نگارش این مااآه کوش

شده است تتا

اررات اشکانيان ارمنستان بر سلسله مراتتب سياستیاداری و طیاتات اجتمتاعیفرهنگی ارمنستتان ،در
دوران فرمانروایی این سلسله ،نشان داده شودا
 -1ساختار سیاسیاداری اشکانیان ارمنستان
،گاتانگغوس مورخ ارمنی گوشههایی از طیاات سياسی و ستازمانهای اداری اشتکانيان ارمنستتان را
،شکار کردهاستا وی جایگاه ناخارارها را در اوایر سدۀ  9ق با عناوینی از قیير شهریاران ،استانداران،
مرزداران ،هزاربدان و آشکرداران نشان میدهد این مورخ ارمنی ،در سفر تيرداد( ،) 230-997پادشتاه
ارمنستان ،به رو  ،از همراهی چهار بيدخ  ،6که هتر یتک مترزدار منطاته نورشتيراکان، ،سورستتان،
،رواستان و منطاه ماساژتها بود ،خیر میدهدا 6از چهار بيدخ نشين ارمنستان در دورۀ اشتکانيان بتا
نا های دیگری نيز یاد شده استا بيدخ نشين نخست ارمنستتان ،در جنتوب واقتع شتده بتود ،ایتن
بيدخ نشين با نا های چون ،دیابن و نورشيراکان یاد شده استا نوشتتههای مورختان ارمنتی ،چتون
،گاتانگغوس ،پاوستوس بوزند و موسی خورنی حاکی از وجود بيدخ نشين ،دیابن در زمتان اشتکانيان
ارمنستان تا سدۀ  5میباشدا ایتن بيدخ نشتين ارمنتی در برابتر مرزهتای ،دیتابن قترار داشتتا از
بيدخ نشين دو با نا های سوفنه ،تسوپک، ،نگغتون و ،سورستان یتاد شتده ،کته در برابتر مرزهتای
،سورستان واقع بوده استا حاکميت ارمنستان بر این بيدخ نشين ،که پس از شکست تيگتران دو از
پمپه ،از ارمنستان سلب شده بود ،در دوران اشکانيان ارمنستان بين کاپادوکيته و ارمنستتان دستت بته
دست میشد تا اینکه در سال  230و در جریان عاد قترارداد نصتيیين ،ستوفنه بته ارمنستتان تعلتق
گرفت و امپراتوری رو در این سال سوفنه را به طور قطع به قلمرو خود منضتم نمتودا بتا ایتن همته
Bdeashhk
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پاوستوس بوزند ،از پيوستن بيدخ نشين این منطاه در پتی پيتروزی شتاپور دو بتر ارشتک ،پادشتاه
ارمنستان ،خیر میدهدا در این زمان سوفنه ازچهار قسمت تشکير میشدا فرمانروایتان چهتار بخت
سوفنه بهجز سوفنه کوچک ،همه از خاندان ،رتسرونی بودند و فرمتانروای ستوفنۀ کوچتک از خانتدان
شاهونی بود و از این رو به سوفنه کوچک نيتز ستوفنۀ شتاهونی نيتز میگفتنتدا 2پاوستتوس بوزنتد از
دراستامات ،6حاکم قلعههای ،نگغ 2و بنابغ 9نا میبرد ،که در ختدمت ارشتک شتاه ارمنستتان بودنتدا
پادشاه ارمنستان که به دست شاپور دو در دژ ،نهوش 9زندانی شده بود ،در هنگا دیدار با دراستتمات،
که برای دیدن او به ،ن قلعه ،مده بود ،هر دو به زندگی خود در ،ن دژ پایتان دادنتد و بتا مترگ ،نهتا
حاکميت اشکانيان ارمنستان بر دو قلعه یاد شده در سوفنه به پایان

رسيدا9

از بيدخ نشين سو با نا هایی چون ،غزنيک، 5رزانن 1یتا ،رواستتان 3نتا بترده شتده استتا ایتن
بيدخ نشين در مرزهای جنوب غربی ارمنستان در برابر بيابانگردان عرب قرار داشتا ،گاتانگغوس از
بيدخ

این سرزمين با عنوان بيدخ

بزرگ یاد میکندا اشاره ،ميانوس مارسلينوس حتاکی از ستلب

حاکميت ایران بر این منطاه به دنیال شکست نرسه از رومیها و انعااد قرارداد نصيیين در ستال 230
میباشدا اما همين منیع تسلط مجدد ایران بر این منطاه را در پی پيروزی شاپور دو بر ارشک پادشاه
ارمنستان ،تأیيد میکندا 9پاوستوس پوزند 5نيز از پيوستن ناخارارهای این منطاه به شاهنشاه ایتران ،در
پی شکست ارشک از شاپور دو  ،خیر میدهدا
بيدخ نشين چهار در شمال ارمنستان و در مرز گرجستان قترار داشتتا از ایتن بيدخ نشتين بتا
نا های بيدخ نشين گوگارک ،0گوگارن ،3موسخه یا بيدخ نشين ماساژتها نا برده شده استا این
منطاه در حايات از سه بخ

گوگارن ،چالرزن و تائو تشکير شده بود کته بته نتا بخت

گوگتارن

معروی بوده استا 1ایتن بيدخ نشتين بتا قتدرت گترفتن ارمنستتان در دوران ،رتاکستی و در زمتان
،رتاکسس یکم یا تيگران بزرگ به ،ن کشور منضم شتد ،امتا بتا شکستت تيگتران از رومیهتا ،گویتا
حاکميت ارمنستان بر این منطاه سلب شد و گرجیها تا زمتانی کته اشتکانيان ارمنستتان بته قتدرت
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رسيدند ،بر این منطاه مرزی مسلط شدندا 3با تضعيف اشکانيان ارمنستان در نيمه دو قترن چهتار و
تاسيم ارمنستان در سال  903گرجیها بار دیگر بر گوگارن مسلط شدندا 0پاوستوس بوزند نيز متا را
از پيوستن بيدخ

گوگارک در جریان شورش سران ناخاراری ،که از ارشک شاه ناراضی بودند ،مطلتع

میکندا
موسی خورنی ،مورخ ارمنی ،وضعيت دربتار و ستازمان اداری ارمنستتان را در ،غتاز روی کتار ،متدن
اشکانيان ارمنستان در زمان واغارشتاک (بتالش) ،کته بته زعتم او وی بنيانگتذار حکومتت اشتکانيان
ارمنستان بوده است ،تشریح میکند؛ و میگوید بالش تا ،نجا که امکان داشت در سرزمين ارمنستان
به انتظا امور حکومت پرداخت و ناخارارنشينهایی تعيين کترد و بترای هتر یتک از ،نهتا پيشتوایانی
برگزیدا 3وی همچنين در چهار جهت اصلی کشور فرمانروایانی را منصوب نمتود؛ در مرزهتای شتمال
شرق ،اران را به عنوان مرزبان تعيين نمود؛ و مرزبانی شمال ارمنستان یا گوگاریتان را بته شخصتی از
تیار مهرداد ،ناخارار داریوش سپردا تورک 6را که نسی

به پاسکا  2نوه هایک میرسيد ،بيدخ

نمود و شاراشان 9را که از دودمان ساناسار 9بود بهعنوان بيدخ

غرب

اعظم در مرزهتای جنتوب غربتی بته

مرزبانی گماردا 67موسی خورنی در جای دیگر از کتاب  ،از انتصاب چهار ستپاهید در زمتان خستروی
کوتاک ،پادشاه اشکانی ارمنستان ،خیر میدهد و از ،نها بتهعنوان ستپاهیدان شتمال ،جنتوب ،شترق و
غرب نا میبرد ،که پي

از ،ن نيز تيرداد پس از مرگ دایهاش ،رتتاوازد مانتداگونی ،تنهتا ستپاهید و

سردار تمامی ارمنستان ،مارر کرده بودا 66پيوندهای نزدیک سياسی و فرهنگی اشکانيان ارمنستتان بتا
ایران اشکانی سیب شد کته ارمنیهتا هرگتز ختود را از ایتران جتدا ندانستته ،بته گونتهای کته، ،نهتا
سازمانهای متعددی را که در نزد اشکانيان ایران بتود بته همانگونته پذیرفتنتد و بته نحتوی کتامال
محسوس تحت نفوذ تمدن ایرانی در،مدندا این پيونتد گستترده فرهنگتی و سياستی ،از عتد تعریتف
مرزبانی شرقی در ماابر مرزهای ایران ،در راهیرد نظا سياسیاداری ارمنستتان در دوران شاهنشتاهی
اشکانی ،کامال مشهود است؛ زیرا با فروپاشتی شاهنشتاهی اشتکانی ،کته منجتر بته روی کتار ،متدن
ساسانيان در ایران شد ،اشکانيان ارمنستان ،با از دست دادن حکومت متحد و همتیتار ختود در ایتران،

Tork
Paskam
Sharashan
Sanasar

1
2
3
4

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -زمستان  - 31شماره 93

692

مرزهای جنوب شرقی خود را بر خالی گذشته ناامن تصور کردند و بته همتين دآيتر ،نهتا اقتدا بته
تأسيس مرزبانی جنوب شرقی در سيونيا یا سيسکان نمودندا
در دوران پتتي

از روی کتتار ،متتدن اشتتکانيان ارمنستتتان ،دردوران حکومتتت قدرتمندانتته و متمرکتتز

پادشاهان ،رتاکسی ،اراضی سلطنتی قسمت اعظم پهنه حکومتت را شتامر میشتد؛ بته همتين دآيتر
اشرای ،ن دوره کمتر مجال رقابتی با قدرت پادشاه را داشتندا اما با روی کار ،مدن اشکانيان ارمنستان،
که ساختار اشرای گرایانه و غير متمرکزی را به تاليد از اشکانيان ایران در پي

گرفته بودند ،اراضی را

بين اشرای یا ناخارارهای ارمنستان تاسيم کردند و به هر یک از ،نها به فراخور حال خود ،همچنان که
موسی خورنی 62درباره عملکرد بالش در این باره گزارش میدهد ،به دریافت اآااب و عناوین حکومتی
مفتخر شدندا ناخارارها و کارگزاران دربار پس از دریای اراضی سلطنتی ،به تدریج ماامشتان را از پتدر
به پسر بهصورت موروری در می،وردند تا از این طریق حاوق ،نها بر امالک مربوطه تیدیر بته حاتوق
ماآکيت اقطاعی شودا پيدای

و ترقی این شيوه مربوط به قرنهای دو و سو بود و اوج پيشترفت ،ن

مربوط به قرن چهار میشد ،که قسمت اعظم قلمرو پادشاهی به چند خاندان ناخارار و به کليستا کته
خود یک فئودال بزرگ بود ،تعلق گرفتا به این ترتيب کتارگزاران دربتار از امتيتاز متوروری خانوانتده
نيرومند ناخارار برخوردار شدند و اینگونه ماا سپهساالری را خاندان ماميکونيان ،اداره امور اقتصادی را
گنونیها و ،ماتونیها ،تاجگذاری را باگراتونیها و ریاستت گتارد ستلطنتی را خورخورونیهتا تصتاحب
کردندا 69اآیته موروری بودن این امتيازات برای اشرای ارمنی بيشتر به شتدت و ضتعف قتدرت پادشتاه
بستگی داشت و از ،نجایی که در بيشتر مواقع پادشاه از قدرت الز برخوردار نیود ،این امتيازات بترای
ناخارارها موروری شدا
اشکانيان ارمنستان ،تا پي

از پيدای

شاهنشاهی ساسانی در سال  ، 221در طول جنگهای رابت

شاهنشاهی اشکانی و امپراتوری رو  ،تحت سلطه پیدرپی اشکانيان و روميان بودندا اما با ایتن وجتود
در این دوره ،ارمنستان تحت نفوذ فرهنگی و سياسی همسایه قدرتمند خود شاهنشتاهی اشتکانی ،کته
این نفوذ بر اساس روابط خویشاوندی نزدیک و شیاهت ساختارهای سياسی و اجتماعی دو کشور شکر
گرفته بود ،باقی ماندا 69در حايات شاخصههای برجستته زنتدگی ناختارارپرور ارمنستتان در ایتن دوره
بستری برای ایجاد نفوذ قوی اجتماعیفرهنگيف به وسيله سياستمداران اشکانی ایران ،ایجاد نمود ،که
منجر به شکرگيری یک جامعه فئوداآی زیر نظر اشکانيان شدااین امارات فئوداآی یعنی ناخارارنشينها
به تدریج به واحدهای حکومتی ،که واساآها و زميندارهای تابع خود را داشتند ،شتیيه شتدند و شتامر
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قسمتی از خویشاوندان و سایر خانوادهها بودند که افراد ارشدشان ،شاهزاده یا ناختارار و شخصتيتهای
فرودستتر ،سپوه یا ،زاد ناميده میشدندا نيروهای جنگی ناخارار از صد سرباز تا ده هزار میرستيدند و
این سپاه به دستور ناخارار خود و در تحت آوای او میجنگيدند بدین ترتيب پادشاه اشکانی ارمنستان و
حکومت او نه تنها با ساالران نظامی و نماینتدگان مطيتع و وابستته پادشتاه ،بلکته بتا ناخارارهتا کته
موجودیت حکومت مرکزی را چندان ضروری و مطلوب نمیدانستند ،ستروکار داشتتا ناخارارهتا ،کته
عايده داشتند خودشان هم میتوانند نا

شاه را ایفا کنند ،شورشها و حتی جنگهای خونينی را بته

حکومت مرکزی تحمير نمودندا در این بين ناخارارها برای رسيدن به ماصود خود از دریافتت کمتک
نظامی از ایران و رو هيچ عیایی نداشتندا تنها نااط اتکاء پادشاهان اشتکانی ارمنستتان، ،ن دستته از
ناخارارهایی بود ،که بنا به دالیلی ،سياست جدایی طلیانه نداشتند و سپاه حکومتت مرکتزی بتود ،کته
سعی در برتری خود نسیت به قشون ناخارارها داشتا با اتکتاء بته ایتن نيروهتا ،اشتکانيان گتاهی بتا
مساآمت ،از طریق هدایای ارضی و اعطای ماا و گاه با قهر و زور ،تصری اراضتی ناخارارهتا و تنیيته
خاندانهای ناخاراری تا مرحله نابودی فيزیکی ،نها ،سعی میکردند عناصر جدایی طلب را کنترل کترده
و موجودیت حکومت مرکزی را حفظ کنندا 65اآیته قدرت گرفتن ناخارارهای ارمنستان تا بدان جا پي
رفت که شاهان ارمنستان نمیتوانستند ،امالک و اآااب موروری ایتن اشترای را از ،نهتا پتس بگيرنتدا
هرگاه شاه تصميم میگرفت این اآااب و مناصب را از ،ن خاندانها به خاندانهای دیگر منتاتر کنتد،
جدال خونينی ميان شاه و خاندانهای اشرافی در میگرفت که حتی در برخی موارد منجر به برکنتاری
پادشاه هم میشدا
پي

از این از بيدخشان ارمنی که بيشتر نماینده اشرای اداری بودند سخن رانده شدا همتين اشترای

اداری در پایان حکومت اشکانيان ارمنستان به دآير ضعف پادشاه ،به سمت موروری نمودن سمت خود
رفته ،به گونهای که موسی خورنی از بيدخ نشينهای ارمنستان با عنوان ناخارارنشين یاد

میکنتدا61

برخی از مناصب موروری در ارمنستان اشکانی به قرار زیر است:
منصب سپهساالری :این منصب معادل سپاهیدی ،عاآیترین رتیه نظامی در ایران دوره ساسانی
است که در زبان ارمنی به صورت اسپاراپت، 6مده که برگرفته از واژههای فارسی باستان اسپاد 2و

پتی9

به معنای سرکرده سپاه استا در کتيیههای سدۀ  9متعلق به ساسانيان از سپاهید بهعنوان بتاالترین
sparapet
spāta
pati

1
2
3
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ماا و منصب نظامی ایران یاد شده استا در کتيیۀ سه زبانه شاپور یکم در کعیۀ زردشتت از شخصتی
بهنا رخ  ،بهعنو ان سپاهید ،نا برده شده ،که همين نا با همين عنوان در کتيیه نرسه در پتایکوآی
دوباره ،مده استا باالترین ماا نظامی در دوره اشکانيان عمدتا از ميان خانتدان ستورن و کتارن و در
دوره ساسانی عموما از ميان خاندان سورن و در مواقعی نيز از بين خاندان مهران انتخاب میشتد 63در
کارنامه اردشير بابکان ،از ایران سپاهید ،بهعنوان باالترین منصب نظامی ایتران ،یتاد شتده استت و در
گزارش طیری از برانداختن این منصب توسط خسرو انوشيروان و تاستيم ،ن ميتان چهتار ستپاهید در
چهار جهت اصلی سخن رفته استا این مستندات منابع ،امروزه بتا کشتف یتکدو جتين مهتر و متو
ساخته شده از خاک رس متعلق به دورههای خسرو انوشيروان ( ) 533-596و هرمزد چهتار (-533
 ،) 537درباره منصب سپاهید در دوره ساسانی ،تایيد میگرددا
در دوره اشکانيان ارمنستان دودمان ماميکونيان به صورت موروری منصب سپهساالری یا ستپاهیدی
را در اختيار داشتندا این منصب در ارمنستان منصیی نظامی بود و از نظر قدرت تارییا دومين شتخ
پس از پادشاه بودا واچه ماميکونيان در زمان خسرو کوتاک ،سپهساالر ارمنستان بود و توانستت حملته
ماساژتها به رهیری پادشاهشان سانهسان را درهم بشکند و سر پادشاه ماساژتها را از تن جدا کترده
و تادیم خسرو کوتاک کندا 60واچه ،سپاهید بزرگ ارمنی ،در پایان پادشاهی خسرو کوتتاک در جریتان
جنگ بين ایران و ارمنستان ،کمی پي

از مرگ خسرو کوتاک ،به دست سپاه ساستانی کشتته

شتدا63

سپس واساک ماميکونيان سپهسالر ارمنستان شد که او نيز در تيستفون در جریتان محاکمته ارشتک،
پادشاه ارمنستان به دستور شاپور دو کشته شدا کشته شتدن واستاک و استارت ارشتک در تيستفون،
موشغ ،پسر واساک را بر ،ن داشت تا با کمک رو  ،پاپ ،پسر ارشک را بر تختت ارمنستتان نشتانده و
خود نيز به جای پدرش فرمانده و سپاهید کر ارمنستان شودا اما پس از قتر پاپ ،پادشاه ارمنستتان و
روی کار ،مدن ورازدات ،پادشاه جدید ارمنستان ،بات ،سردودمان ساهاروی و ،موزگتار ورازدات ،بتر ،ن
شد تا منصب سپاهیدی را از چنگ موشغ به در ،وردا در نهایت سعایت اطرافيان بات ،ستیب شتد کته
ورازدات موشغ را به نيرنگ بکشد و سپاهیدی ارمنستان را به دایه خود بات ساهارونی بیخشدا مانوئتر
ماميکونيان با یاد،وری اینکه این منصب از دیرباز در خانواده وی موروری بوده ،سپهیدی را حق مستلم
خود دانست و برای به دست ،وردن این منصب به جنگ با ورازدات پرداخت و تا برکناری پادشاه پي
رفت و تا مدتی به نيابت از فرزندان پاپ به جای پادشاه بر کشور فرمان رانتدا ایتن امتر ،قتدرتگيری
کارگذاران درباری را که در گذشته از ميتان خانتدانهای ناختارار بته وستيله پادشتاه اشتکانی صتورت
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می پذیرفت و ضعف و زبونی پادشاه اشکانی در مواجه بتا ،نتان را در نيمته دو قترن چهتار  ،نمایتان
میسازدا
آسپت :این منصب بنا بر گزارش موسی خورنی به صتورت متوروری ،توستط بنيانگتذار اشتکانيان
ارمنستان ،به خاندان باگاراتونی تعلق گرفت ،که عهدهدار این منصب وظيفه تاج نهادن بر ستر پادشتاه
اشکانی را به عهده داشتا ،سپت افتخار ،ن را داشت که هنگا تشری به دربار و خانه پادشاه ،موبندی
با سه الیه مروارید ریز و بيشتر مزین به زر و گوهر با خود داشته

باشدا27

در ایران دوره اشکانی نيز خاندان سورن وظيفه تاجگذاری پادشاه را بر عهده داشتند و عالوه بر ایتن
منصب سپهساالری اشکانيان نيز به همين خاندان تعلق

داشتا26

از ،نجایی که ساختار سياسی اشکانيان ارمنستان ،از ساختار نياکانشان در ایران اآگو گرفته بود ،آاتب
،سپت نيز ،که در ارمنستان به خانواده باگاراتونی تعلتق داشتت ،ریشته در ستاختار اداری اشتکانيان ایتران
داشت؛ زیرا در حايات ،سپهساالران واقعی ارمنستان ،که از ميان خاندان ماميکونی برگزیتده میشتدند ،تتا
،خر سدۀ  1ق هيچ یک از خاندان باگاراتونی در ارمنستان سپهساالر نیودند و تنها سمت موروری ،نهتا در
دربار اشکانيان ارمنستان تاجگذاری پادشاهان اشکانی بودا اعطای آاب ،سپت به این خاندان تنهتا بته ایتن
سیب بود ،تا شاهان اشکانی ارمنستان اآگوی اشرای ایرانی را در دربار خود شتیيه ستازی کننتد و در برابتر
خاندان اسپهید ایرانی یک خاندان نيز با آاب اسپهید یا ،سپت در ارمنستان داشته

هزاربد :منصب هزاربدی در حکومت اشکانيان ارمنستان بنا بر گفته

باشندا22

پاوستوس29

به خاندان گنونی 6تعلق داشت .این منصب که در عهد هخامنشيان به صورت هزاراپتی 2بته معنتای
فرمانده فوج  6777نفری مستحفط بود و در زمان اشکانيان به صورت هزارپت 9یتا هزارفتت ،9کته در
زبان ارمنی هازاراپت 5و در فارسی ميانه هزاربد 1یا هزارفت ،3نا برده شده استا 29این منصب پتس از
شاه ماا نخست کشور را صاحب بود و شاه به وسيله او امور مملکت را سامان میدادا ایتن نتا در در
زمان سلطنت اشکانيان وجود داشت و از طریق ،نان به ساسانيان رسيدا 25غازار پارپتسی 21،مهر نرسته

Gnuni
hazārapati
hazārpet
hazāruft
hāzārāpet
hazārbed
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وزیر اعظم یزدگرد دو را هزاربد دربار ایران ناميده استا ارامنه در نامهای که به این وزیر نوشتهاند او
23

را هزاراپت ایران و انيران خواندهاندا

اما وقتی همين وزیر به ارمنيان نامه نوشته بود خود را بزرگ فرمذار ایران و انيران معرفی کرده بتودا
با این توصيف شکی نمی ماند دو منصب هزابد و بزرگ فرمذار یکی است؛ زیرا مورخين ارمنی از وزیتر
اعظم ساسانيان ،با آاب هزاربد یاد میکنندا اما منصب هزاربتدی کته در نتزد مورختان ارمنتی دربتاره
تشکيالت اشکانيان به کار رفته با توجه به این توضيح با فرماندهی هزار سرباز که در نزد هخامنشيان
رواج داشته تناسیی نداشته و به منصیی مشابه وزارت که به پادشاه مشتاوره متیداده و در کتار رعيتت
نظارت مینمود نزدیک به حايات استا
 -2طیاات اجتماعی ارمنستان در دوره اشکانيان ارمنستان
ایرانيان نخس تين مرد غير بومی بودند که تأرير عميق و طوالنی مدتی در ارمنستان و ستایر ملتت
های قفااز داشتندا 20نفوذ ایرانيان در طول سالهای متمتادی در دوران شاهنشتاهیهای هخامنشتی،
اشکانی و ساسانی ،به گونه متفاوتی جامعه ارمنستتان را تحتت تتأرير قترار دادا در دوران هخامنشتی،
ارمنستان صاحب ساختار سياسی اجتماعی منحصربهفردی شد کته مشخصتهاش بترای قرنهتا ادامته
یافتا گزنفون ،استرابون و پلينی ،هریک مشخصات جامعه ارمنستتان را در ،رتار ختود ذکتر کردهانتد؛
سرزمين ارمنستان به مناطق فراوان تحت نفوذ مردان گوناگونی تاسيم شد ،که با گذشت زمان ارامنته
،نها را ناخارار ناميدندا برخی از اینها احتماال تنها بر چند روستا فرمان میراندند و یا سردستته قیيلتهای
بودند ،که بر یک یا دو دره فرمان ميراندا ناخارارهای دیگر ،قستمتهای وستيعتری را تحتت کنتترل
داشتند ،که افراد زیردست بر روی زمينهای ،نها کار میکردندا با گذشت زمان ایتن حاکمتان محلتی،
طیاه اشرافی جامعه ارمنستان را تشکير

دادندا23

،گاتانگغوس 97طیاات اجتماعی ارمنستان اشکانی در ابتدای قرن چهار را در خطاب تيرداد به مترد
ارمنستان ،به ترتيب ،بزرگان ،شهریاران ،ناخارارها ،کارداران ،مردمان قصیه و ،بادی و روستا و کشتزار،
همچن ين ،زادها و روستایيان، ،ورده استا در جای دیگر ،گاتانگغوس از زبان تيرداد ،ناخارارها ،بزرگتان،
،زادها ،کارداران و عزیزان پادشاهی ،روستایيان ،بوميان و کسانی که زیردست دودمان اشکانی بودهانتد
را مورد خطاب قرار میدهدا موسی خورنی 96دیگر مورخ ارمنی در جتایی کته از مراستم خاکستپاری
،رتاشس سخن می گوید ،به جایگاه طیاات اجتماعی ،به ترتيب دوری و نزدیکی هتر طیاته بته تتابوت
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،رتاشس اشاره می کند و از سه طیاه به ترتيب ،فرزندان و خویشان نزدیک پادشاه ،فرمانتدهان ستپاه و
پيشوایان هنگهای ناخاراری و ،خر از همه انیوه راميکها ،نا میبردا
پاوستوس بوزند 92نيز در جریان اسارت تيران پادشاه اشکانی ارمنستان که به دست شاپور دو گرفتار
شده بود ،از طیاات مختلف اجتماعی ،ازقیير ناخاراهای بزرگ ،مهتران ،مترزداران ،استتانداران، ،زادان،
فرماندهان ،دادوران ،ساالران ،اميران ،شيناکان و رميکان ،که جهتت مشتورت و چتاره کتار ارشتک و
ماابله با ایران گرد هم ،مده بودند ،نا میبردا غتازار پارپتستی 99دیگتر متورخ ستدۀ پتنجم متيالدی
گوشهای دیگر از ساختار طیااتی جامعه ارمنستان را در زمان ختود روشتن میکنتد و از ادامته ستاختار
طیااتی اشرای محور ،که در باال درباره ،ن ذکر شد ،در سدۀ پنجم متيالدی خیتر میدهتد و از طیاته
روحانی در کنار سایر طیاات نا میبردا
سيستم اجتماعی ارمنستان به شدت طیااتی بود و ناخارارها طیاه باالی جامعه را تشتکير میدادنتد؛
روحانيت پاگانيسم یا مسيحی در قلمرو ناخارارها و در امالک خودشان به خدمت گرفته شتدا دهاانتان
که در قلمرو ناخارارها کار میکردند ،طیاات پایين جامعه را تشکير

میدادندا99

در دوران فرمتانروایی

اشکانيان ارمنستان ،تاجران و صنعتگران در جامعه ارمنستان نمایانتر شدندا متوقعی کته فرصتتهای
اقتصادی و فکری تغييرات قابر توجهی در جامعه روستایی فراهم ،ورد ،به تدریج جامعه ارمنستتان ،رو
به پيشرفت نهادا سيریر تومانوی پژوهشگر مطاآعات قفااز ،نظا اجتماعی ارمنستان را متأرر از فتراز و
نشيبهای طوالنی مدت ،ن میداند و ارمنستان را یک جامعه به شدت اشترافی بتا ویژگیهتای یتک
رژیم فئوداآی ،که از دل دودمانها یا قیایر نخستين شکر مییافت ،قلمداد میکندا
جنیه های فئوداآی ،سيستم سفت و سخت طیاه ،تاسيم زمتين ميتان ناخارارهتا ،اشترای کوچتک و
وابستگی به کشاورزی بودا این عناصر با دو علت خارجی تهاجم و قدرت نسیت داشت و موجتب شتد
که ساختار قیيلهای موجود به وسيله نيروی بيرونی شکر بگيردا قیایتر داراییهتای ختود را گستترش
دادند و بر مناطق بزرگ تر دست یافتندا این مناطق از ،ن بته بعتد بتا ختانواده ناختارار حتاکم شتناخته
میشدا هنگامی که ،ن خانواده در تماس با فرهنگهای پيشرفتهتر ایرانيان و روميان قرار گرفت ،تلای
جدید از قدرت ،تأريرات مهمی برای تغيير ایجاد نمودا در قرن چهار ميالدی ،بي

از پنجتاه خانتدان

ناخاراری ارمنی ،شناسایی شده بودا حاکمان دودمانی ،ن خاندانها اقتدارشان بر سترزمينهای ختود و
برخی به وسيله ميزان داراییشان و موقعيتی که در جامعه داشتند ،قدرت قابر توجهی در ميتان ستایر
ناخارارها اعمال مینمودندا 95ناخارارها در حاياتت قتدرت واقعتی در ارمنستتان دارا بودنتد، ،نهتا یتک
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سيستم ائتالفی از اتحاد ناخارارهای بزرگ و کوچک تشتکير میدادنتد ،کته بيشتتر شتیيه فدراستيون
دوآتهای ناخاراری داشتا
در ،غاز شکر گيری اشکانيان ارمنستان و کمی پس از ،ن ،ناخارارهای نيمه مستار قوی ،بته عنتوان
حايات انکارناپذیر جامعه ارمنی به حيات خود ادامه دادندا پلينی 91گزارش میدهد که ارمنستان در این
دوران به  627واحد اداری تاسيم شده بودا هریک از اشری در امتالک ،بتا و اجتدادی ختود زنتدگی
می کردند و هر یک به تناسب قلمرویی که در اختيار داشتند ،سوگند یاد کرده بودند که در مواقع آزو ،
با نيروی نظامی که در اختيار داشتند ،به پادشاه ارمنی خدمت کنندا اهميت ناخارارها ،بستگی نزدیکتی
با تعداد سواره نظامی داشت ،که در اختيار او بودا 93در ایتن دوران پتنج گتروه ختاص در درون جامعته
ارمنی قابر شناسایی میباشد که موجودیت ،نها ارتیاط مستتايمی بتا قتدرت پادشتاه داشتتا نخستت
ناخارارهایی که به پادشاه یا خانواده دودمانی او وابستگی داشتندا دومين گروه اشترافی بودنتد کته بته
وسيله سلسله حاکم به ،نها زمين اعطا شده بودا سومين گروه کسانی بتودن کته قطعتات کتوچکی از
زمين در اختيار داشتند و بيشتر قدرتشان وابسته به اشرای بزرگی بود که در دربار شاهی صاحب نفوذ
بودا چهارمين گروه ناخارارهایی بودند که زمين ،نها در مرز امپراتوری رو قرار داشت که ،نها نيز چشم
به کمک پادشاه برای حفاظت از ،نها در ماابر رو داشتندا گروه ،خر اشرای هلنی بودند که بترای بته
رسميت شناختنشان ،نياز به یک سلطنت قوی در درون نظا سياستی منطاته داشتتندا در ماابتر نيتز
کسانی از جامعه اشرافی ارمنی بودند که مخاآف موجودیت یا قدرت پادشاه بودند و ایتن گتروه شتامر
سردودمان های ناخاراری بودند که به وسيله ازدواج یا توآد با خانواده اشرای ایرانی خویشتاوند بودنتد و
زمين دورتر از حوزه پادشاه یا هيچ زمينی به ،نها اعطا نشده بودا دیگتر ناخارارهتای مختاآف ،اشترای
قدرت مندی بودند که منابعی را در کنترل ختود داشتتند کته مستتار از اراده و خواستت پادشتاه بتودا
ناخارارهایی هم بودند که زمين ،نها در مرز اشکانيان و ساسانيان قرار داشت و از تهاجم واهمه داشتندا
گروه ،خر نيز طرفداران سنت دیرین ارمنستان بودند که در مناطق دوردست جغرافيایی قرار داشتند و از
درگيریهای درون نظا ناخاراری بهرهمند بودند و خواهان تداو نوع سنت باستانی ،ن

بودندا90

ماناندیان 93برای ارمنستتان در دوره اشتکانيان ارمنستتان سته طیاته اجتمتاعی قائتر میشتود کته
دربردارنده همه ،نچه که مورخان ارمنی در این باره ذکر کردهاند میشودا طیاه نخست شامر ناخارارها
یا خانواده شاهزادگان میشد که همگی واسال و دستنشانده پادشاه ارمنستان بودند و خود پادشاه بته
عنوان ناخارار بزرگ به صورت موروری در رأس این طیاه قرار میگرفتا گروه دو از جامعته فئتوداآی
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اشکانيان ارمنستان ،یک طیاه متعدد ممتاز از ماآکتان زمينهتای کوچتک بودنتد ،کته ،زادهتا ناميتده
میشدندا ،زادها واسال پادشاهان اشکانی یا از ناخارارهای کم و بي

مهم به شمار میرفتندا وضتعيت

،زادها شیيه شواآيههای قرون وسطی در اروپا بودا ،نها در عوض خدمت در سواره نظا پادشاه و دیگتر
شاهزادههای ناخاراری ،از پرداخت ماآيات معای و زمينهای نيز در اختيار ،نها قرار میگرفتا ستومين
طیاه جامعه اشکانيان ارمنستان ،شيناکان بودند ،کته جمعيتت عمتومی شتهری و روستتایی را شتامر
میشد و مشمول ماآيات عمده کشور بر عهده ایشان بود و در قیال کار ،ماده اجاره پرداخت میکردندا
-9اوضاع فرهنگیدینی سرزمين ارمنستان در دوره اشکانيان ارمنستان
تاریخ ارمنستان در دوران ارونتيان و اوایر ،رتاکسيان به وسيله تشدید تأآيف عااید گونتاگون ،کته از
زمان هخامنشيان شروع شده بود ،در نتيجه اضافه شدن خدایان یونانی به خدایان ایتران ،ميتانرودان،
سوریه و خدایان محلی ،زیارتگاههای ارمنیها بسط داده شد؛ و معید خورشيد و ماه در ،رمتاویر ستاخته
شدا 97معید ميترا در این دوران به وسيله عضوی از خاندان ارونتيد ،به عنوان کشي  ،در حتدود ستال
 277قا خدمت میشده استا نفوذ قوی این فرقه از مدتها قیر از مسيحيت با اسم معید مهان ،که
به وضوح از نا ميترا مشتق شده است ،دیده میشدا در این دوران ،ناهيت اآهه حامی ارمنستان
،نها بر مراکز متعدد فرقهها ،معابد ،اعياد و جشنوارهها ،که بخ

شتد96

جداییناپذیر زندگی مذهیی ارامنته در

هردو سطح جامعه اشرافی و پایيندست بود ،نظارت داشتندا علیرغم رابطه ،بتا و اجتدادی ارونتيتان و
سلسله ،رتاکسی با ،یين زردشت، ،نها از جنیههای تمدن هلنی استایال نمودندا ،نهتا تصتاویر معتروی
یونانی از قیير مجسمه خدایان با اشکال سنتی را وارد عیادات خود کردندا بته طتور کلتی بهخصتوص
،رتاکسی ها هلنی شدندا برخی از پادشاهان ،نها ،شنایی نزدیکی با فرهنگ یونانی داشتندا ،نها حتداقر
با سه زبان یونانی ،ایرانی و ارمنی صحیت میکردندا با ایتن همته ستاختار اجتمتاعی در ایتن دوره بتا
ساختار پدرساالرانه قیيله یا طایفه مشابهت تا داشت و سيستم ناخاراری به شکر پایدار و محکمتی از
زمان تيگران بزرگ ارمنی در دل جامعه ارمنستان رسوخ کرده بودا از دیگر ویژگیهای دین ارمنستتان
در طول این دوران وجود معابد متعدد شهری و روستایی ،کته در ،نهتا روحانيتت ورارتتی ،یتک طیاته
اجتماعی مخت

به خود تشکير داده بودا 92این رویه پتس از ،ن در دوران اشتکانيان ارمنستتان ،کته

موقعيت کاهنان و کشيشان به طور کلی ارری بود ،ادامه داشت؛ و کاهن اعظم فرقه اصلی مرکزی ،بته
خانواده سلطنتی تعلق داشتا
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در پایان سلطنت ،رتاکسیها ،ملت ارمنی خود را در تااطع اتصال دو قدرت بتزرگ امپراتتوری رو و
شاهنشاهی اشکانی یافتا کشمک

دو قدرت شرق و غرب بر سر ارمنستتان ،بته نظتر نمیرستد کته

چندان امور مذهیی ارمنیها را تحت تارير قرار داده باشد؛ زیرا رو به دنیال تغيير مذهب ایرانتی شتده
ارمنی ها نیود و حتی به تأسيس یک شاخه از خاندان اشکانی در ارمنستان ،بدان شرط کته نامزدهتای
تاج و تخت ارمنستان از خط و مشی امپراتوری رو پيروی نمایند ،تن سپردا در ماابر ،اشتکانيان نيتز،
در خالل این مدت ،به ارمنستان همچون پادشاهی دو شاهنشاهی خود ،هيچ تالشتی بترای محترو
نمودن ناخارارها از اقتدار و امالک خاصهشان ننمودند و ظاهرا به دنیال تحمير هر نوع باور مذهیی یتا
رسو معموآی که بر مذاق ارامنه خوش نیوده و مورد پذیرش ،نها نیاشد،

نیودهاندا99

ظهور اشکانيان تا حد زیادی توسعه جامعه و دین ارمنستان را تحتت تتأرير قترار دادا چتون در ایتن
دوران روابط اجتماعی و فرهنگی به نخیگان حاکم اشکانی ،که بر هر دو سترزمين ایتران و ارمنستتان
حاکم شده بودند ،گره خورد؛ به گونهای ،نها فرهنگ و مذهب ارمنستان را تحت تأرير خود قرار دادنتدا
تير خدای ایرانيان بخ

مهمی از زیارتگاه ارمنيان شدا این نا در سلسله اشکانی از اواسط قرن یکتم

ميالدی رایج شدا دوگانگی دین زردشتی دوباره وارد دین ارمنستان شد؛ و مفهو میتارزه دائمتی بتين
قدرتهای خوب و بد به صورت قابر توجهی ،در اعتاادات ارمنیها در طول تاریخ بعد باقی

ماندا99

بدون تردید ،ایران تأرير بی چون و چرایی در فرهنگ معنوی ارمنستتان دارا بتودا سلستله اشتکانيان
ارمنستان و سلسلههای پي
بخ

از ،ن یعنی سلسله ارونتيد و ،رتاکسيد ،همگتی منشتاء ایرانتی داشتتند و

بزرگی از وا واژگان ارمنی ،وا واژههای اقتیاس شده ایران ميانه بودنتدا بخشتی از ستنتهای

قوی حفظ شده در ارمنستان، ،ميخته در درون دین زردشت ،مذهیی که احتماال در دوره هخامشی ،نها
پذیرفتهاند ،گنجانيده شدا با تغيير و تیدیر دین ارمنیها به مستيحيت در ،غتاز قترن چهتار  ،باایتای
فراوانی از دین زردشتی تا به امروز در ارمنستان باقی مانده استا شواهد و مدارک برای مطاآعته دیتن
اشکانيان ارمنستان و پي

از ،ن ،در درجه نخست از ،رار مورخان ارمنی قرن پنجم متيالدی و ستپس

منابع دوره قرون ميانه ،که اطالعات با ارزشی در این باره ارائه میدهند ،بهدست می،یدا هيئت اعزامی
باستانشناسان اخير به ارمنستان در سایتهایی مانند ،رتاکساتا و گتارنی ،متواد جدیتد و مهمتی ارائته
داده اند ،که مطاآعات مرد نگارانه را از اواسط قترن نتوزدهم بته دنیتال داشتته استتا تتا اواختر دوره
اشکانيان بيشتر سرزمين ارمنستان به دین زردشتی در،مده بودا با ظهور مسيحيت ،مذاهب پاگانيستم و
دین زردشتی به تدریج کمرنگ شدا تيرداد یکم ،پایه گذار سلسله اشکانيان ارمنستان ،یک مغ یا موبتد
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زردشتی بودا درترویج این ،یين در ارمنستان نا

656

بسزایی ایفا نمودا فراوانی نا او اهميت فزاینده تيتر

خدای ایرانی را در معید ارمنی منعکس میکندا اآیتته رواج ،یينهتای دینتی ایرانتی در ارمنستتان بته
سدههای پي

از ميالد بر میگرددا چند خدا پرستی ارمنیها با اینکه ریشه بومی داشت ،امتا نشتان از

استاراض قابر توجهی از ،یين ایران باستان به همتراه ختود داشتت ،کته عمتده ،ن مربتوط بته دوره
هخامنشی استا
استرابو 95پس از توصيف وضعيت قرن یکم پي

از ميالد ،از پيروی مادها و ارمنیها از ،داب دینتی

و ،یينهای مادس پارسيان خیر میدهد و میگوید ارمنیها به ،ناهيتا بي

از سایر خدایان توجه ویتژه

دارند و به افتخار این ایزد بانو در مناطق مختلف ارمنستان پرستشگاههایی برپا کردهاندا شواهد حتاکی
از ،ن است که از زمانهای خيلی دور ،ناهيت در اریز(6اریزا) در ارمنستان غربی پرست
که در پوش

یک مجسمه طال در این شهر پرست

میشدا ،ناهيت

میشد ،به نظر میرسد تا زمتان تترویج رستمی

مسيحيت، ،یين دینی ،ن در ارمنستان برگزار میشدا مجسمه طالی ،ناهيت در پایتخت، ،رتاکستات و
،رتاشات در ناحيه تارون 2وجود داشته استا ،ن هدی ماد سرسپردگی شاهان اشکانی بود ،که ساالنه
میبایست از معیدشان در اریز بازدید کنندا، 91گاتانگغوس از ،یينهای دینی ارمنستان پي

از رستميت

مسيحيت ،در گفتگویی که بين تيرداد پادشاه اشکانی ارمنستان و گریگور ،ترویج دهنده ،یين مسيحيت
در ارمنستان ،صورت می پذیرد ،از زبان تيرداد از ایزد بانوی بزرگ ،ناهيتتا کته دختتر ،رامتازد بتزرگ و
روزی رسان قو و مورد پرست

همه پادشاهان ،مادر پاکی ،نيکخواه ،دمی است ،یاد میکندا در جایی

دیگر ،ناهيت را حافظ و زندگی بخ

ارمنستان توصيف مینمایدا به هتر حتال ،گاتتانگغوس در واقتع

درباره ،یين دینی در اریز چيزی غير از اهداء قربانی و نبار تاجها و رشتتههای زرینتی کته بته ،ناهيتت
پيشک

میشد ،سخن نمیگویدا 93مجسمه ،ناهيت در هر دو معید اریز و ،شتيشات 9از طتال ستاخته

شده بودا اما مجسمه ایزدبانو که در ،رتاشات نيز وجود داشت به صراحت درباره جنس ،ن اظهتار نظتر
نشده استا پاوستوس بوزند نيز تنها به جایی در کوه ،ریوتس 9که نشستگاه ،ناهيت بود اشاره میکندا
هيچ یک از نویسندگان نخستين ،جز موسی خورنی اشارهای به معید ،ناهيت نکردهاندا موسی خورنی
ایزدبانو را با نامی از خدایان یونتانی ،کته در ترجمتههای یونتانی ،گاتتانگغوس ،بتا عنتوان
1
2
3

،رتمتيس5

) Erez(Erezaارزنجان کنونی
تارون( )Taronمهمترین شهرستان استان توروبران و از مراکز فرهنگی ارمنستان باستان بودا
،شتيشات(  ،)Ashtishatاز مکان های مهم پرست ارمنستان بود که در شهرستان تارون قرار دشت و دارای پرستشگاه های بزرگی بودا
Arewts
Artemis

4
5
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میشناسيم ،معرفی میکندا بنا بر گفته موسی خورنی ،پيکر برنزی طالکاری شده ،رتميس ،به وستيله
شاه ،رتاشس از ،سيای کوچک به ،رماویر ،ورده شد و پس از او تيگران ،جایگاه ،رتميس را در اریز قرار
دادا موسی خورنی همچنين ،میگوید که ،مجسمه ،رتميس از باگاران 6به ،رتاشات ،ورده شدا
با وجود اهميت ،ناهيت ،جایگاه نخست در زیارتگاه ارمنیها به ،رامازد بزرگ ،خاآق ،سمان و زمتين و
پدر خدایان ،تعلق داشت ،که با زئوس یونانی همتا بود ،اما همه ،ن ویژگیها و شکر اوآيته ایرانيتان را
دارا بودا، 90رامازد اآوهيت اصلی ارمنستان پي

از رسميت مسيحيت بود و ایتن نتا  ،وا واژه اشتکانی

بود ،که ارمنیها از اشکانيان اقتیاس کرده بودندا ،رامازد ،بين خدایان سته گانتهای کته تيترداد ستو ،
تحسين میکند ،نخست او را ذکر میکند و سپس از ،ناهيت و وهاگن نا میبردا ،گاتانگغوس از زبتان
ستای

گونه تيرداد اشکانی ،از ایزد ،رامازد ،به همراه ،ناهيتا و وهاگن ،نا میبرد و صتفات دالوری را

به ،رامازد ،تيمارگری را به ،ناهيتا و نيرو بخشی را به وهاگن منتصف میکندا ،رامازد پدر همه استت؛
ناهيد فرزند او خوانده میشود ،مهر پسرش و ،نه دخترش استا ،رامازد ،به دو شتکر نتزد نویستندگان
نخست شناخته میشد، ،رامازد 2و شکر دیگر اورمزد ،9که هر یک از ،نها از اهتورامزدا 9ایرانيتان اختذ
شدهاندا شکر اورمزد تنها یک بار در تاریخ ،گاتانغوس در رابطه با خدای تير که منشی اورمزد خوانتده
میشود ،مده استا این شکر دو از خدا در ارمنستان در دوره ساسانيان مرسو شده استا یک معیتد
و پيکره ،رامازد در دژ ،نی 5در ارمنستان وجود داشت که از مایرههتای ستلطنتی اشتکانيان محافظتت
میکردا در دوره حکومت محلی ،رتاکسی در ارمنستان تيگران تندیس ،رامازد را در دژ ،نی قترار داد و
،رتاشس ،برادرش ماژان را به ریاست کاهنان معید ،رامازد در دژ ،نی منصوب نمودا 93به نظتر میرستد
خانواده سلطنتی ،ریاست عاآی بزرگترین معید را بر عهده داشتند ،در حتاآی کته حکومتهتای محلتی
ناخارار تنها وظيفه مراقیت از معابد کوچکتر را به عهده داشتندا چون مرکز قدرت در دوره اشکانی بته
سمت شرق استان ،رارات تغيير یافت ،معید ،رامازد به باگوان انتاال یافت ،که در،ن جشن سال نو 1بتر
پا میشدا
 1باگاران( :) Bagaranشهری که توسط یرواند ،به فاصله کمی از یروانداشاد ،برای اسکان بغ های که ار ،رماویر به ،نجا انتاال داده شد ،ساخنه شدا
Aramazd
Ormizd
Ahura-mazda
،5نی ( ،)Aniدر شهرستان داراناقی ،در جنوب غرب شهر ارزنجان کنونی قرار داشتا این دژ از مراکز مهم پرست ارمنستان بود و ،رامگاه شاهان اشکانی
ارمنستان در ،ن قرار گرفته بودا
 1سال نو یا نواسرد( ،) nawasardوا واژه از فارسی باستان استا به نظر می رسد باایایی از مراسم سال نو(نواسرد) ،هنوز نيز در تعدادی از ،داب و رسو جدید
ارمنی باقی مانده استا

2
3
4
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اگرچه پاوستوس بوزند اشاره میکند که معابد در همه جای ارمنستان بوده استا اما این امکان وجود
دارد که مراکز پرست

از پيدای

ارمنیها پي

مسيحيت تنها به هفت مکان کته در تتاریخ ارمنيتان

،گاتانغوس ،مده ،محدود شده و یا قابر مالحظه نسیت به سایر نااط ارمنستان باشدا ،گاتانگغوس هفت
شهر از ارمنستان را که از مراکز مهم پرست

ارمنیها بوده ،که به وسيله گریگور که تصتاویر ختدایان

،ن به کلی خراب نموده ،ذکر میکندا، 6گاتانگغوس از معید واهاگن در ،شتيشات بهعنوان معید مشهور
هشتم یاد میکند ،که این امر با مراکز هفتگانه پرست
برخی مراکز بي

ارمنیها منافتاتی نتدارد و ممکتن استت کته

از یک معید مشهور داشته باشندا از اشارههای این مورخ اینگونه استنیاط میشود که

در دوران حکومت اشکانيان ارمنستان ،ایتزدان ،رامتازد، ،ناهيتتا و وهتاگن از مایوآيتت بيشتتری بتين
ارمنیها برخوردار بودهاندا به نظر میرسد که از بين این سه ایزد ،ایزد بهرا احترا بيشتری نسیت به
ایزد مهر در ميان سه گانه خدایان ایرانی داشته استا احترا ایزد بهرا  ،احتمتاال در ارتیتاط بتا پتي
زمينه های فرهنگی دینی در ،ن سرزمين و شیاهت و کارکرد این ایزد با تيشیا ،ایتزد طوفتان در زمتان
تسلط اورارتوها بر ارمنستان باشدا نویسندگان ارمنی وهاگن را با خورشيد یکی دانسته و از این ایزد ،با
آاب "دآير" یاد میکنندا این احتمال وجود دارد که به اشتراک گذاشتتن ایتن آاتب بتا ایتزد قتدرت و
پيروزی عمدی بود ،تا از نظر ،یين دینی خود بعد از ،رامازد در مرتیه دو باشدا 57زیترا انتصتاب اآاتاب
شجاعانه و کردارهای از قیير اژدهاک

به ایتن ایتزد در راستتای همستان جلتوه دادن او بتا ختدایان

هوریاورارتویی بود ،که با داشتن این ویژگیها ،ماا دو را در بين خدایان خود کسب نموده بودندا
،یين ميترا(مهر) ،احتماال برای اوآين بار در دوره هخامنشی به ارمنستان ،ورده شد؛ جشتنواره ستاالنه
ميترا ،فر صتی بود که در ،ن شهربانی ارمنستان دو هزار کره اسب را به پادشاه بزرگ به عنتوان ختراج
میبایست پيشک

کندا ایزد مهر در ارمنستان در دوره اشکانيان نيز از اهميت فراوانی برخوردار بتوده

استا زیرا ،گاتانگغوس از معید مهر ،در دوره گرویدن اشکانيان ارمنستان به مسيحيت ،نتا میبترد؛ و
مهر را ،پسر اورمزد ،ذکر نموده که در روستایی که به زبان پارتی باگایاریج 2نا داشت قرار گرفته بود و
توسط گریگور تخریب و اموال فراوان ،ن به غنيمت ،بين فارا تاسيم و جایگاه ،ن به کليستا بخشتيده
شدا تيرداد یکم در جریان توافا

با نرون امپراتور رو  ،همچون همه زردشتیها ،ميترا را ،بر پيمتان

شاهد گرفتا و در کتيیه یونانی در گارنی او خود را بهعنوان هليتوس (خورشتيد) ،کته بتا ميتترا بترای
 6این مراکز عیارتند از، :رتاشات ،توردان(، ،)Tordanنی ،اریز ،تير( ،)Tilباگایاریخ( )Bagayarichو ،شتيشاتا
Bagayarich

2
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اشکانيان شناخته شده بوده ،مورد اشاره قرار میدهدا راسر بر این باور استت کته در زمتان اشتکانيان
ارمنستان محیوبيت ایزد بهرا بر ایزد مهر چربيد ،به گونهای که جایگاه او را تحت شعاع قترار دادا بتا
این وجود در ایران نيز ،با قدرت گرفتن ساسانيان و اهميت نهاد ،تشکده ،ایزد بهرا که نمادی از ،ت
مادس است ،اهميت می گيردا به همين دآير است که در این دوره نا بهرا بارها در ميان پادشتاهان
ساسانی تکرار شد ه و از نا مهر یا مهرداد در بين پادشاهان ساسانی خیری نيستا از ،ن جایی کته دو
ایزد مهر و بهرا پيوسته یار و یاور یکدیگر بودهاند و در حايات جایگزینی ایزد مهر بتا ایتزد بهترا در
نزد ساسانيان ایران و اشکانيان ارمنستان ،جایگزینی ایزدی با ویژگیهای جنگاوری ،به جای ایزدی بتا
همان ویژگیها بوده استا تأکيد یشتها 6بر اینکه ایزد بهترا بته ستختی پيمتان شتکن را مجتازات
میکند ،از همانندی و خوی

کاریهای این ایزد با خویشکاری ایزد مهر حکایت میکنتد ،هماننتدی

که سیب شده این دو گاهی به جای همدیگر قرار گيرندا
در دوران سلسله اشکانيان ارمنستان ،ارمنیها در امور دینی به مانند امور سياسی ،به طتور کامتر بتا
ایران اشکانی متحد و همگا بودند؛ و اکبریت بزرگی از وا واژههای ایرانی در ارمنستان ،که بستياری
از واژگان زبان را تشکير میدهند ،از گوی های ایرانی ميانه شمال غربی است ،که اقتیاسی از سخن
پارتیها و ،تروپاتنیهای دوره اشکانی هستندا تارییا تما نا های خدایان پتي

از مستيحيت ارمنتی،

پارتی هستند و احتماال ارتیاط نزدیکی با باورهای دینتی ،تشتریفات متذهیی و رستو معمتوآی دارنتدا
پادشاهان اشکانی ارمنستان ،زردشتیگریشان را به زور در سطوح مختلف جامعه تحميتر نمیکردنتدا
،نها عناصر اآتااطی در اختيار داشتندا هردو اشکانيان ارمنستان و ایران به یتک ،یتين دینتی پرستت
پادشاه قائر بودندا احترا به طیاه روحانی مغ بهعنوان عمر حفظ ،ت

مادس در این دوران از جانب

اشکانيان دنیال میشدا اما با این همه احترا به خدایان هلنی نيتز در ایتن دوره ادامته یافتتا ختدای
زئوس و اآهه ،رتميس ،محیوب اشکانيان بودا نتيجه چنين تلفيای ،زیارتگاههایی بود که دهاانان ارمنی
در بيشتر مواقع ،ن را

نمیفهميدندا56

اگرچه تغيير ،یين دینی پادشاهی ارمنستان بهطور رسمی در قرن چهار اتفاق افتاد ،اما مورخان اوآيه
ارمنستان ارتیاط های اوآيه مسيحيت با ارمنستان را مربوط به قترن نخستت، ،ن هتم درنتيجته تیليتغ
تادئوس یکی از دوازده حواری مسيح ،میدانندا 52حتی سنت ارمنی پا فراتر نهتاده و ادعتا ميکنتد کته
برخی از اعضای دربار سلطنتی در اواسط قرن سو ميالدی مسيحی شده بودندا امتا بتا ایتن همته تتا
 1یشت ها ،کرده هيجدهم مهریشت
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اوایر قرن چهار مسيحيت مورد اقیال عمو واقع نشد و حتتی پتس از ،نکته تيترداد چهتار  ،پادشتاه
اشکانی ارمنستان ،ن را دین رسمی ارمنستان اعال نمود ،همه بخ های جامعه ارمنی ،بته خصتوص
ناخارارها در ،غاز پافشاری نموده و از پذیرفتن ،ن سرباز میزدندا
تهاجمات نظامی در ماياس بزرگ ،فعاآيت میلغان مذهیی در ارمنستان را تحت شعاع قرار دادا هجو
اقوا بيابان گرد به ارمنستان و ساوط اشکانيان ایران به وسيله ساستانيان در  229متيالدی ،اشتکانيان
ارمنستان ر ا در یک موقعيت مخاطره ،ميز و خطرناکی قرار دادا تهتاجم شتاپور یکتم بته ارمنستتان در
،ستانه دهۀ پایانی نيمۀ اول قرن سو موجیات فروپاشی جامعه ارمنی و اختالل ،ن شدا 59اآیته عوامتر
سياسی ،از قیير کنترل کامر شاپور یکم بر ارمنستان در نتيجته شکستت امپراتتوری رو  ،بزرگتترین
م تحد اشکانيان ارمنستان ،از ایران در زمان شاپور یکتم ،توافتق دیوکلتيتان بتا بهترا دو و واگتذاری
بخشی از ارمنستان به اشکانيان در معيت امپراتوری رو  ،شکستت نرسته از امپراتتوری رو و توافتق
نصيیين که منجر به بازگشت اشکانيان به تتاج و تختت ارمنستتان و تحتاآحمتایگی امپراتتوری رو
شدا 59به تحوالت ارمنستان در حوزه های سياسی ،اجتماعی به خصوص مذهیی سرعت بخشيدا
حضور مسيحيان در ارمنستان بزرگ و پتذیرفتن تابعيتت اشتکانيان از امپراتتوری رو  ،در ستالهای
پایانی قرن سو و اوایر قرن چهار  ،از نامه دیوکلتيان به تيرداد و از آحن پاسخ پادشاه ارمنستتان بته
امپراتور رو  ،استنیاط میشودا

55

ارمنستان اشکانی ،مسيحيت را در اوایر قرن چهار  ،احتماال در سال  969ميالدی ،بته عنتوان دیتن
رسمی پذیرفت ،اما در حايات تعيين تاریخ دقيق ،ن بسيار دشوار میباشدا 6یکتی دیگتر از تاریخهتای
سنتی سال  976ميالدی است که اغلب به دآير ،نکه پي

از فرمان ميالن قرار میگيرد ،مورد بحت

استا رسميت مسيحيت در ارمنستتان بته دآيتر تحتاآحمتایگی رو  ،میتوانستت موجیتات خشتم و
ناراضایتی رو را ،به دآير سياست تعايب و ،زار مسيحيان ،فراهم نمایدا به همين دآيتر ممکتن استت
تيرداد در سال  976ميالدی، ،یين مسيحيت را پذیرفته ،اما رسميت ،ن را پس از فرمان ميالن موکول
کرده باشدا 51علی رغم تغيير ،یين رسمی پادشاه به مسيحيت ،پيشرفت این ،یين تا استوار شدن ،ن راه
درازی در پي

داشتا از ،ن جایی که ارمنستان از موجودیت سياسی همگنی برخوردار نیود ،کليستا در

1سارکسيان مسيحيت در ارمنستان را مربوط به اواسط قرن سو میبيند ،اما رسميت این دین را مربوط به قرن چهار میداند ()Sarkissian 1975: 78-9ا
،دونتز دیدگاه بسيار متفاوتی در این باره دارد؛ او مسيحيت در ارمنستان را زودتر از این تاریخ دانسته و تاریخ رسميت مسيحيت در ارمنستان را مربوط به قرن چهار و
به عنوان محصوآی از رخدادهای سياسی ،ن زمان میداند (.)Adontz, 1971: 270
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همان راه مشابه قد نهادا کليسای ارمنی خود را با اآگوی سياسی محلی که در حتال توستعه سلستله
مراتب بومی بود سازگار

نمودا53

گریگوری ،از خانواده اشکانيان ،در نتيجه رخدادهای سياسی ،در کاپادوکيه پرورش یافت و در همتان
جا نيز مسيحيت را پذیرفتا او در دوره تیعيد تيرداد در قلمرو رو  ،به خدمت پادشاه در،مد و تا بازگشت
تيرداد به تاج و تخت ارمنستان در کنار پادشاه اشکانی و در خدمت او بته ستر بتردا پتس از بازگشتت
تيرداد به ارمنستان ،در جریان اهداء قربانی به معید ،ناهيت در اریز ،تيترداد از اهتداء و قربتانی نکتردن
گریگور به ،ناهيت ،متوجه عد پرست

ایزدان توسط گریگور شدا ،گاتانگغوس بته دنیتال ایتن متاجرا

گفتگوی بين تيرداد و گریگور را در تاریخ ارمنيان خود ریت نموده و از پافشاری و استواری گریگتور در
پرست

خدای یگانه و از آجاجت و سماجت تيرداد ،در حمایت از ایزدان به خصوص ،ناهيت و ،رامتازد

خیر میدهدا گفت و گوی بين تيرداد و گریگور نتيجهای نداشت و به همين دآير تيرداد پتس از ،زار و
شکنجه های فراوان ،او را به سياهچاآی در در درون دژی در شهر ،رتاکساتا انداخت و او سيزده سال در
،ن سياهچال ماندا تا اینکه در جریان کشتن راهیههای مسيحی که از دست امپراتور رو به ارمنستتان
فرار کرده بود ند و تيرداد ،نها را کشته بود ،پادشاه ارمنستان به یک گراز تیدیر شدا تيرداد تحت تتأرير
رؤیای خواهرش متااعد شد که گریگور همان کسی است که می تواند او را درمان کندا گریگور پتس
از ،زادی از زندان تيرداد را با حايات خدا ،شنا نمود و برای تيرداد که توبته کترده بتود و مستيحيت را
پذیرفته بود دست به دعا شدا در نتيجه دعای گریگور پادشاه و بسياری دیگر به طتور معجتزه ،ستایی
شفا یافتندا این کار گریگوری منجر به عالقهمندی مرد برای شنيدن پيتا مستيحيت شتدا جمعيتت
زیادی در بالش،باد از سراسر ارمنستان برای شنيدن سخنان و دیدن گریگور جمع شتدندا پتس از ،ن
گریگور مطابق اظهارات ،گاتانگغوس ،به همتراه تيترداد و آشتکریان

بته همته استتانهای مختلتف

ارمنستان سفر کردند؛ و با تخریب معابد و زیارتگاهها ،ارامنه را بته دیتن جدیتد در می،وردنتدا ،نهتا در
،رتاکساتا ،اریز و دیگر مناطق ارمنستان تمامی اآههها و معابد ارمنستان ،که پي

از ایتن دربتاره ،نهتا

سخن رفت ،تخریب نمودندا در بسياری از جاها ،معابد ایزدان ،علیرغم تخریتب تمتا و کمتال ،نهتا،
بهعنوان زیارتگاه مسيحی و کليسا ،مورد استفاده مجدد قرار گرفتا
درباره چگونگی تغيير مذهب ارامنه توسط گریگور ،اتفاق نظر بين مورخان ارمنی وجود نتداردا تتاریخ
موسی خورناتسی برخالی ،گاتتانگغوس از تغييتر و تیتدیر ،یتين پادشتاه و مترد ارمنستتان ستخنی
نمیگوید ،اما در عوض او از تيرداد بهعنوان قهرمتان دو و نتاظر معنتوی ارمنستتان یتاد میکنتدا از
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،نجایی که هيچ تاریخی معاصر گریگور یا تغيير ،یين پادشاه وجود ندارد و نزدیکترین تتاریخ بته ایتن
واقعه قرن پنجم میباشد ،ضرورت فهم تاریخ عايده در روایات ملی ارامنته ستیب شتد مورختان بعتد
ترجيح دهند تا روایت ،گاتانگغوس ،به عنوان یک حايات تفسير کنندا 50سفر گریگور به قيصریه برای
تادیس توسط مطران ،نجا ،سنتی شد که برای چندین نسر دوا ،ورد و نمایندهها برای ماتا استافی
در ارمنستان میبایست برای تادیس به قيصریه میرفتندا کليساهای اوآيهای که گریگور در ارمنستان
تأسيس کرد ،بر اساس نمونههای کليساهای کاپادوکيه میتنی بودندا اما از ،نجایی که ارمنستان چندین
منطاه شهری بيشتر نداشت و همه ،نها طی تهاجمات شاپور ویران شده بودند و عد تمرکز ذاتی نظا
ناخاراری نيز کار توسعه اساف شهری را مختر کتردا در واقتع سيستتم اجتمتاعی نظتا ناختاراری در
ارمنستان ،شرایطی را که مسيحيت به دنیال ،ن بود فراهم نمودا اساف مسيحی بته طتور معمتول در
امالک اشرای قرار گرفت و ،نها اغلب از درون خانوادههای ناخارار منصوب میشدند و همين امر باع
شد رهیران اشرافی متااعد شوندا روحانيون پایين از اعضای اشرای کوچتکتر بودنتد و اغلتب در ازای
کارشان از دست اسافانشان زمين دریافت میکردندا 53بر این اساس سلسله مراتب کليسا در ارمنستان
تا حدی در پاسخ به نظا اجتماعی روز ارمنستان شکر گرفتا گریگور رئيس یتک طایفته روحتانی در
ارمنستان شدا پادشاه امالکی را که قیال به خانوادههای روحانيت پي
کليسا بخشيدا گریگور و بعد از او پسران

از مسيحيت اعطا کرده بود بته

اداره این زمينها را برعهده گرفتندا ماا گریگور ،بتهعنوان

اساف تما ارمنستان ارری شدا فرزندزادگان خانه گریگور ،نظارت بر هر دو کليسا و امالک خانواده ،تتا
مرگ ساهاک، ،خرین نسر ذکور خاندان ،ادامه دادندا پاوستوس بوزند مورخ ارمنتی میگویتد ،رهیتری
ورارتی کليسای ارمنستان ،ادامه سنت روحانی پي

از مسيحيت بودا این ادعا از این نظر قابتر توجته

است که ماا های موروری اساف ارمنی نشان دهنده تأرير دین زردشتی بر مذهب ارمنی بودا مغ یتک
طیاه روحانی اشرافی ممتاز و موروری بود که وظيفه حفاظت از ،ت

معابد را بر عهده داشتا بنتابراین

حضور طوالنی مدت ایرانيان در ادوار مختلف تاریخی در ارمنستان تا پي

از رسميت مسيحيت و حتی

پس از ،ن موجب شد که ارمنستان به طور یاين تأريراتی در حوزههای مختلف بهخصتوص متذهب از
ایران زردشتی بپذیرد و احتماال همين تأريرات ،به هنگا رسميت مسيحيت ،این دین جدید ،از متذهب
بومی ارمنستان ،که وامدار ایران بود ،پذیرفتا
گریگور ،کليسای ،شتيشات را در استان غربی تارون ،پس از بازگشت از قيصریه ،بر روی خرابتههای
معابد ،ناهيتا و وهاگن تأسيس نمودا او همچنين جشتن گراميداشتت شتهدای بالش،بتاد را جتایگزین
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از مسيحيت نمودا او بهعنوان اساف سراسر ارمنستان ،در ،غاز کارش ،تنها استاف

پادشاه و خاندان سلطنتی اشکانی بودا او در حاآی که در تغيير ،یين پادشتاه تيترداد موفتق بتود ،امتا از
حمایت اکبریت ناخارارها برخوردار نیودا عد حمایت گسترده برای مسيحيت در ميان اشرای ،به توطئه
بر ضد مسيحيت و حتی قتر و کشتار فرزندان گریگور منجتر شتدا بته نظتر میرستد ایتن چتاآ
پذیرش مسيحيت ،در پرتو واقعيت تاریخ سياسی ،ن دوره ،که تن

در

مداو بين پيروان رو و جناحهای

طرفدار ایران در درون نظا ناخارار سيستم ارمنستان در جریان بود ،قابر فهم استا
پس از مرگ تيرداد ،جانشينان او طریات ،ریانی را ،که مورد عالقته امپراتتوری رو بتود ،برگزیدنتدا
نتيجه این تصميم ،ایجاد یک منیع دیگر تن

در جامعه ارمنی شدا اشتکانيان ،ریتانی از هتر فرصتتی

برای تضعيف طریات پيشين و تاویت شکر کنونی جدید استفاده نمودندا ایتن سياستت متذهیی بتذر
نفرت و بيزاری را بين گروههای مختلف جامعه ارمنی پاشاندا با روی کار ،مدن ارشک دو و انتختاب
نرسس یکی از نوادگان گریگور ،به عنوان اساف ارمنستان ،سياستهای پيشين را بار دیگتر در پتي
گرفت ،اما موجب خشم و مخاآفت شاهان و اشترای ارمنتی شتدا او بته همتين دآيتر توستط پادشتاه
ارمنستان تیعيد و یا توسط امپراتور رو  ،به اميد تغيير طریات رهیر معنوی ارامنه بته ،ریتانی ،گروگتان
گرفته شدا او هرچند بعدها به ماا خود برگردانده شد ،اما در نهایت به دستور پاپ ،پادشتاه ارمنستتان
قیر از سال  939مسمو شدا پس از ،ن پاپ نامزد ،ریتانی ختود را منصتوب و پتس از رد تاتدیس او
توسط باسير ،جارليق قيصریه ،پاپ سنت طوالنی تادیس اسافها در قيصریه را شکاند و نامزد خود را
بنا به تمایر بيشتر ماامات کليسا به گونه دیگر تادیس نمودا این اقدا پادشاه اشکانی احتماال مادمته
ای شد برای جدایی کليسای ارمنستان از زیر سيطره کليسای غرب و شاید هم اقدا پاپ در ،ن زمتان
برای جلب رضایت و اعتماد ایران صورت گرفتا زیرا امپراتور رو از اقدامات پادشاه اشکانی ،که پي
از این زمينه روی کار ،مدن او را فراهم نموده بود ،به خشم ،مد و با فراهم نمودن یک توطئه ،دستتور
قتر او را صادر کردا
نتیجه
پيوندهای نزدیک سياسی و فرهنگی اشکانيان ارمنستان با ایران اشتکانی ستیب شتد کته ارمنیهتا
هرگز نه تنها خود را از ایران جدا ندانند بلکه سازمانهای متعددی را که در نزد اشکانيان ایران بود بته
همان گونه بپذیرند و تحت نفوذ تمدن ایرانی به نحوی کامال محسوس در،یندا پيوند گستردۀ فرهنگتی
و سياسی ارمنستان با ایران ،از عد تعریف مرزبانی شرقی در ماابر مرزهای ایتران ،در راهیترد نظتا
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سياسی اداری ارمنستان در دوران شاهنشاهی اشکانی ،کامال مشهود است؛ زیرا بتا فروپاشتی حکومتت
اشکانی در ایران ،اشکانيان ارمنستان ،با از دست دادن حکومت متحد و همتیار خود ،مرزهتای جنتوب
شرقی خود را بر خالی گذشته ناامن تصور کردند و به همين دآير ،نهتا اقتدا بته تأستيس مرزبتانی
جنوب شرقی در سيونيا یا سيسکان نمودندا
اشکانيان ارمنستان ،که ساختار اشرای گرایانه و غير متمرکز خود را بته تاليتد از اشتکانيان ایتران در
گرفته بودند ،اراضی را بين اشرای یا ناخارارهای ارمنستان تاسيم کردند و به هر یک از ،نهتا بته

پي

فراخور حال خود ،اآااب و عناوین حکومتی دادند ،که به تدریج این فرایند در بين ،نهتا متوروری شتد و
قدرت پادشاه را تحت تأرر قرار داد به گونهای کته شتاهان ارمنستتان نمیتوانستتند ،امتالک و اآاتاب
موروری این اشرای را از ،نها پس بگيرندا در صورت تصتميم شتاه بته انتاتال اآاتاب و مناصتب از ،ن
خاندانها به خاندانهای دیگر ،جدال خونينی ميان شاه و خاندانهای اشرافی در میگرفت که حتی در
برخی موارد منجر به برکناری پادشاه میشدا
اشرای اداری از قیير بيدخ نشينهای ارمنستان نيز به مانند اشرای ناختاراری ،در پایتان حکومتت
اشکانيان ارمنستان ،به دآير ضعف پادشاه ،به فکر موروری کردن سمت خود افتادند؛ در حاآیکه برخی
مناصب اداری دیگر شامر سپهساالری آشکر، ،سپت ،هزاربد و دیگر مناصتب اداری ،کته بته تاليتد و
تحت نفوذ اشکانيان ایران ،از سالها قیر از ،ن ،یا در همين دوران در ارمنستان موروری شدا
نظا اجتماعی ارمنستان در این دوران ،متأرر از فراز و نشيبهای طوالنی متدت تتاریخ ،ن بتود و از
،نجایی که بيشترین مدت را تحت حکومتهای ایرانی سپری کرده بود ،ارمنستان یک جامعه به شدت
اشرافی با ویژگیهای یک رژیم فئوداآی ،متأرر از ایران اشکانی بود کته ایتن موضتوع تتا حتد زیتادی
توسعه جامعه و دین ارمنستان را تحت تأرير قرار دادا زیرا در این دوران روابط اجتماعی و فرهنگی بته
نخیگان حاکم اشکانی ،که بر هر دو سرزمين ایران و ارمنستتان حتاکم شتده بودنتد ،گتره ختورد؛ بته
گونه ای که این امر فرهنگ و مذهب ارمنستان را تحت تأرير ختود قترار داد و در ایتن دوران نا هتا و
خدا یان ایرانی در ارمنستان رواج پيداکرد؛ و دوگانگی دین زردشتی دوباره وارد دیتن ارمنستتان شتد؛ و
مفهو میارزه دائمی بين قدرتهای خير و شر به صورت قابر تتوجهی ،در اعتاتادات ارمنیهتا رستوخ
کردا
بدون تردید ،اشکانيان ارمنستان تأرير بی چون و چرایی ،بته دآيتر حضتور طتوالنی متدت ختود در
ارمنستان ،در فرهنگ معنوی ارمنستان بر جای گذاشتندا در ایتن دوران ،سته ایتزد ،رامتازد ،اناهيتتا و
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وهاگن (بهرا ) ،همچون ایران ،از مایوآيت بيشتری بين ارمنیها برخوردار شد و ارمنیها در امور دینی
به مانند امور سياسی ،به طور کامر با ایران اشکانی متحد و همگتا بودنتد؛ و اکبریتت بزرگتی از وا
واژههای ایرانی در ارمنستان ،که بسياری از واژگان زبان را تشکير میدادند ،اقتیاسی از سخن پارتیها
و ،تروپاتنیهای دوره اشکانی بودا
ظهور مسيحيت و رسميت ،ن در ارمنستتان ،ارتیتاط تنگتاتنگی بتا خانتدان حکومتتگر اشتکانی در
ارمنستان داردا زیرا هم ترویج کننده دین مسيح و هم رسميت دهنتده ،ن هتر دو از خانتدان اشتکانی
بودندا تأرير اشکانيان در حوزه مسيحيت در ارمنستان تا بدان جا بود ،کته موستی ختورنی ،پتدر تتاریخ
ارمنستان ،تيرداد چهار  ،پادشاه اشکانی را بهعنوان قهرمان دو و ناظر معنوی ارمنستان یتاد میکنتدا
پاوستوس بوزند دیگر مورخ ارمنی ،رهیری ورارتی کليسای ارمنستان را ،ادامه ستنت روحتانی پتي

از

مسيحيت میشماردا این ادعا از این نظر قابر توجه است ،که ماا های موروری اراتف ارمنتی ،نشتان
دهنده تأرير دین زردشتی بر مذهب ارمنی بودا بنابراین حضور طوالنی مدت ایرانيتان در ادوار مختلتف
تاریخی در ارمنستان تا پي

از رسميت مسيحيت و حتی پس از ،ن موجب شد که ارمنستان بته طتور

یاين تأريراتی در حوزههای مختلف به خصوص مذهب از ایران زردشتی بپذیرد و احتمتاال مستيحيت،
همين تأريرات را ،از مذهب بومی ارمنستان ،که وامدار ایران بود ،پذیرفتا
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