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تاریخ دریافت95/12/17 :
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چکیده

زمانی که در قرن اول پیش از مییدد ح  92ق.م) اییران و روم دو قیتر

عصر باستان ،با یکتیگر هممرز شتنت ،درگیری و تنشهایی را با هم آغاز

کردنت کیه تیا انایراا ساسیانیان و ورود اعیرا ملیانان هنچنیان ادامیه
داشت .شهرهای مرزی ،از جنایه شیهر آرتاشیاد ،نایش مهنیی را در ایی

درگیریها ایفا کرده انت .بنابرای ای پژوهش با توجه به اهنیت موضوع بر

آن است تا ساخت و کارکرد شهر مرزی آرتاشاد را میورد واکیاوی قیرار

دهت.

یافتییههییای ای ی تیای ی کییه بییا رویکییردی تو یییفی -تیایاییی براسییا

گردآوری منابع کتابخانهای ور گرفته است ،نشان میدهیت کیه شیهر
آرتاشاد توسط آرتاشس پادشاه ارمنلیتان در قیرن دوم پییش از مییدد ح

 .1شناسه دیجیتال ح10.22051/hii.2017.3172. :)DOI
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سال  176ق.م) سیاخته شیته اسیت .ایی شیهر کیه از سیاخت ملیتیکنی
برخیوردار بییوده ،از جن یههییای ژئیوپایتیکی ،سیاسییی و نییامی و هنچنییی

اقتصادی و تجاری برای ایران و روم حائز اهنییت بیوده اسیت؛ انیانکیه

هرکتام از ای قتر ها در تد تلاط بر ای شهر مهم بودنت .دستیابی بیه
ای شهر کایت فتح ارمنلتان بود و دو قتر باستانی بیا تصیرا ایی شیهر

میییتوانلییتنت از آنجییا بییه ماننییت اسییتراحتگاهایی بییرای شکرکشیییهییا،

زرادخانه ها استفاده کننت و سیرزمی هیای یکیتیگر را میورد ت یرا قیرار
دهنت .از حیث اقتصادی و تجاری نیز تصرا آرتاشاد ،که یکیی از مراکیز

گنرکی میان دو امپراتوری مطر بود ،به منز ه دسیتیابی بیه سیود سرشیار
ما ی در ای شهر مرزی به شنار میرفت.

واژههای کلیدی :ساخت ،کارکرد ،آرتاشاد ،ایران ،روم ،ساسانی.

مقدمه

شیهر آرتاشییاد از جنایه شییهرهای مییرزی مییان ایییران و روم بیود کییه بییا توجیه بییه موق یییت

ژئوپایتیکیاش در زمان آرتاشسح 1۸9 – 16۰ق.م) به وجود آمت .آنتیوخو

سومح 2۴1تیا

1۸7ق.م) ،پس از غا ه بر ارمنلتان آرتاشیس را بیهعنیوان سیاتراپی سیاوکیهیا در ارمنلیتان

انتخا شت 1.استارار آرتاشس در ای منطاه بتون دردسر ن یوده اسیت ،موسیی خیورنی در
 .1آنتیوخو

سومح 2۴1تا  1۸7ق.م)  ،پادشیاه سیاوکی ،پیس از رسییتن بیه تخیت سیاطنت و تیکییم اوضیاع داخایی،

در تد حل ملئاه باختر و پار افتاد؛ ارا که استادل آنها دو ت ساوکی را در شرق بیا دشیواری هیای بلییار مواجیه
ساخته بود؛ بنابرای بهعنوان «تفتیش ملایانه» حگیرشن  )259 :13۸۰ ،سفری به مشرق کیرد .بیرای رسییتن بیه ماصیود
خود ابتتا از طری کاپادوکیه رهلپار ارمنلتان شت .آنتیوخیو
خشایارشا ،پادشاه ارمنلتان پس از آنکه آنتیوخو

سیوم در سیال  212پییش از مییدد وارد ارمنلیتان شیت؛

تختگاهش آرساموساتا را شهربنتان و او را ناگزیر به تلایم کرد،

حاضییر شییت بییه پادشییاه سییاوکی خییران بپییردازد ح ن ی

 .)622 :13۸3 ،آنتیوخییو

پییس از اینکییه خشیارشییا ،را بییه

تیتا ینایگی خود پذیرفت ،بیا خیواهر وی ازدوان کیرد ( .)Polybius, VIII, 23, 1-5شیاه سیاوکی پیس از ایی
ازدوان ،خشایارشا را با کنک هنلرش به قتل رسانیت .آنتتیوخو

پس از اینکه خیا ش از بابت خشایارشا راحت شیت،

ارمنلتان را به دوساتراپی شرقی ححوا ی آرتاکلاتا) و غربیی حسیوفهنه) حبیه زاره) ،تالییم کیرده و دسیت سیردار خیود،
آرتاشس را برای تلاط بر بخش شیرقی بیاز گذاشیت و وی را بیه و یتنیتاری ارمنلیتان بیزرذ گذاشیت حمانوکییان،
.)67 :13۸6
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کتا «تاریخ ارمنیان» آورده است که آرتاشس در ن رد با پادشاهان ق ای ارمنلیتان توانلیت
با جاب نیر سرداران یروانت ،پادشاه ارمنلتان ک یر ،بر ایی ناحییه دسیت پییتا کنیت حموسیی
خورنی .)169-165 ،۴۸-۴3 :13۸۰ ،آرتاشیس متصیرفا خیود را در اهیار سیوی شینال،
جنو  ،خاور و باختر وسی ت بخشییتح .)Strabo, XI, 14, 5وییپس از پادشیاهی اورارتیو و
اورونتیان ،سومی پادشیاهی را در ارمنلیتان پاییهگیذاری کیرد .آرتاشیس پیس از پییروزی
رومیییهییا بییر آنتیوخییو

سییومح 2۴1تییا 1۸7ق.م) در سییال  19۰پیییش از میییدد در مانلیییا

حمگنلیا) ،به رومیها پیوست و خیود را پادشیاه نامییت ح .)Strabo, XI, 14, 15هیر انیت در
زمان آنتیوخو

اهارم باز تیت تاب یت ایران قرار گرفت.

1

پادشاهی ارمنی در طول سیاطنت تیگیران دوم ح ،)Tigranesگلیترش یافیت و یی شیهر
آرتاشاد پایتخت ا ای او که در شنال شرق کشور قرار داشت ،ننیتوانلیت کیانون اداری
و اقتصادی دو تی پهناور باشت حا چی گیان .)13۰ :13۸2 ،بنابرای بیهعایت دوری آرتاشیاد از
قلنت اعیم امپراتوری ،تیگران پایتخت جتیتی به نام تیگراناکرد ح )Tigranakertساخت.
در ای ماطع ،از اهنیت آرتاشاد بهعنوان پایتخت کشور کاسته شت ،اما با تیو تی کیه پیس

از آن رخ داد ،ای شهر دوباره جایگاه خود را بیه دسیت آورد 2.انیانکیه پیس از پییروزی

 .1آپیان درباره ای جن

میآورد :آنتیوخو

بر آرتاکلیا  ،پادشاه ارمنلتان حناه برد و انتی پیس از پییروزی بیر

او درگذشت ح .)Appian, XI, VIII, 45یا در جای دیگر مینویلت :آنتیوخو

کنتر از  12سیال پادشیاهی کیرد .او

در ایی میت آرتاکلییا  ،شیاه ارمنیی ،را اسییر کیرد ح .)Appian, XI, XI, 66دییودور سیلییای نییز میینویلیت:
حآرتاشس) ،پادشاه ارمنلتان ،بر آنتیوخو

آرتاکلیا

آورد ،اما آنتیوخو

شوریت و به نام خود شهری بنا کیرد و میردان نیرومنیت را گیرد

بر او حناه برد و او را شکلت داد و به فرمان رداری واداشت (.)Diodorus Siculus, XXXI, 17 a

 .2در سال  71پیش از میدد ،زمانی که مهرداد پونتی توسط وکو و

سردار رومیها شکلت خورد ،وی بیه ارمنلیتان

فرار کرد .عتول از استرداد مهرداد توسط تیگران باعث شت که بهانه دست رومیهیا بیفتیت و بیه ارمنلیتان حنایه کننیت.
رومیها بهراحتی توانلتنت تیگراناکرد را ب ت از میا ره ،به تصرا خود دربیاورنت و به سنت آرتاشیاد حرکیت کننیت.
وکو و

که قصت حناه به آرتاشاد را گرفته بود ،راه شنال را در پییش گرفیت .وی کیه شکرکشیی خیود را از آغیاز

تابلتان شروع کرده بود ،در پاییز به زحنت توانلت به آرازانی برست .او به ژیون های خلته و تااییلیافتیه خیود وعیته
«کارتاژ ارمنی» ی نی تصاحب ثرو های آرتاشاد را مییداد .خطیری کیه آرتاشیاد را تهتییت مییکیرد ،تیگیران دوم را
مج ور به جن

تنام عیار ننود .بنابرای دومی جن

مهم ایی بیار در آرتاشیاد یور گرفیت ،در ایی ن یرد تیگیران

توانلت نیروهای رومی را به عاب برانت حبرای اطدعا بیشتر نک.)Plutarch, Vol, II, 31,32 :
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ایرانیان بر رومیان در کارهححران) در سال  53پیش از میدد ،سورن سردار پارتی در ساوکیه
جش ی ِ تنلییخرآمیزی تییتارد دیییت و س یرِ کراسییو

را بییرای ارد کییه در ارمنلییتان پیییش

آرتاوازد بود ،فرستاد .به نال از پاوتارد قا تی که سر وی را حنل میکیرد ،هنگیامی بیه
آرتاشاد وارد شت که دو پادشیاه و اطرافیانشیان جشی را بیه پاییان بیرده ،ننیایش «واکهیان»
اوریپیت را تناشا میکردنت ح .)Plutarch, The Life of Crassus, V III, 31,1-3ای عنیل
نشان میدهت که شهر آرتاشاد پس از مت کوتاهی که تیگرانیاکرد جیای آن را بیه عنیوان
پایتخت کشور گرفته بود ،دوباره به عنوان پادشاهنشی انتخا شته بود.
در سال  52میددی بدش به هنراه تیرداد با سیپاهیانش وارد ارمنلیتان شیت و آرتاشیاد و

تیگراناکرد را تصرا کرد 1.پس از آن تیرداد به عنوان شاه ارمنلتان انتخا شت و از آنجیا
که استارار تیرداد در ارمنلتان به منز ة پایان نفوذ سیاسی روم در ای منطاه بود ،اا شیی در

روابط ایران و روم بهوجود آمت( .2)Bournoution , 1995: 54بنابرای درگیریهایی مییان
ایران و روم بر سر ارمنلتان به وجود آمیت تیا ایی کیه در رانیتیاح )Rhandeaضین پینیان
ایی موافات کردنت که تیرداد تان و تخت را از دستان نرون امپراتیور روم دریافیت کنیت
ح .) Cassius Dio, Voll VIII, LXII, 21-22-23بیا ایی پینیان ،بیه نیوعی ت یادل قیوا بیی
طرفی برقرار شت .نرون برای تدفی خلار ویرانی آرتاشاد ،پایتخت کشیور ارمنلیتان کیه
به دست سربازان رومی تخریب شته بود ،م اغ  5۰میایون به پیول رومیحسلیتر

)Sesterz

هنراه عتهای از ن تگران و کارگران رومی برای هنکاری در بازسازی پایتخت در اختیار
 .1ای وقایع منجر به جن

ده سا هح 5۴-6۴میددی) با رومیان و اتیاد ارامنه و پار گردیت .در حایات میتوان گفت

د یل این که پارتیان به راحتی توانلتنت بر شهر آرتاشاد دست پیتا کننت ،ایی بیود کیه ارمنلیتان در ایی زمیان در دسیت
رادامیلتو ح ،)Rhadamistusپلر فرسن ح ،)Pharasmanesپادشاه ای ریا بود و وی رفتار خشونتآمیزی بیا رعاییای
ارمنی داشت حبیوار.)179 :13۸3 ،
 .2به هنی خاطر فرمانته قشون روم ،دومیتیو

کوربو و در سال  57میددی وارد ارمنلتان گردیت .در طیول دو سیال

عنایا جنگی به کنتی پیش میرفت ،و ی در سال  59مییددی بیا توجیه بیه اینکیه بیدش درگییر جنی

در سیرزمی

هیرکانیح ) Hyrcaniansبود و برای تیرداد فاط قوای ارمنلتان باقی مانته بود ،کوربو و به طرا آرتاشاد حرکت ننود
ح .)Mommsen, 1886: II, 53یک آرتاشاد مااومت نکرد .کوربو و به ای د یل که قشون کافی برای پادگیان شیهر
بزرگی اون آرتاشاد را نتاشت ،دستور تخرییب شیهر را یادر کیردح )Cassius Dio, Vol VIII, LXII, 19ییا بیه
قو ی آرتاشاد ،پایتخت ارمنلتان به دستور کوربو و ط نه حری شت ح.)Tacitus, Book XIII, XXXIV-XLI
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تیرداد قرار داد .بنابرای پس از انتی آرتاشاد بازسازی شت و به جهت کنک نرون در ایی
بازسازی ،برای انت سال نام شهر به نرونیا ح )Neroniaتاییر پیتا کرد ح Cassius Dio, Voll

 .)VIII, LXIII, 6-7هرانت در دورههای ب تی و در درگیریهیایی کیه مییان اییران و روم
ور گرفت ،باز شهر آرتاشاد که از موق یت استراتژیک و ژئوپایتیک ویژهای برخوردار
بود ،داار تخریب و ویرانی شت.

1

بههرحال ،با توجه به ای که ارمنلتان از جناه دو تهای حائل میان ایران و روم بود کیه
در دورة ساسانی کانون درگیری ها شت ،بررسی ساخت و کارکرد شیهر آرتاشیاد ییی کیه در
ای سرزمی حارمنلتان) قرار گرفته بود یی ضرور پیتا میکنت .ای شهر ناش مهم خیود را
در مناس ا ایران و روم در دوره ساسانی نیز به ماننت دوره اشکانی هنچنان حفی کیرد .در
بی آثار مورخان و میااان ایرانی ،پژوهش ملتاای درباره ای شهر میرزی وجیود نیتارد و
در پژوهشهای غربی نیز به ور پراکنته ،اطدعاتی از ای شهر دیته میشود که ا ته بیا
نگاه غربی بیه ایی موضیوع نگریلیتهانیت .یذا ایی کیه شیهر آرتاشیاد دارای ایه سیاخت و
کارکردی بوده و در رقابتهای ایران و روم اه اهنیتی داشته ،ملیئاهای اسیت کیه در ایی
پژوهش به آن پرداخته میشود.
موقعیت جغرافیایی شهر آرتاشاد

شهر آرتاشاد یکی از شهرهای قتینی ارمنلتان است که بهعنوان پادشاهنشیی ایی سیرزمی
انتخا شته بود .ای شهر در ساحل رود ار
ار

و در دشت حا اخیز آرارا در مکانی کیه

و متلامور به هم میآمیزنت ،واقع شته استحموسی خورنی171-17۰ .۴9 .2 ،13۸۰ ،؛

 .)Strabo XI.14.6هنی موق یت جارافیایی آرتاشاد باعث شته بود کیه نیه فایط از حییث
سیاسی باکه از نیر تجاری ی بازرگانی به مرکز مهنی در آسیای ایر ت تیل شیود .نیام ایی
شییهر ایرانییی اسییت و بییه م نییی «آرتاشییا ش شییادی آرتییا ح)the joy of Artaxias
 .1انانکه در سال  161میددی بدش سوم پادشاه پار با سپاهش به ارمنلتان نفیوذ کیرد و پلیرش پیاکر را بیه تخیت
نشانت .و ی دو سال ب ت ی نی در سال  163میددی رومییان بیه فرمانیتهی ژنیرال سیتاتیو

پریلیکو

ح )Priscusوارد

ارمنلتان شته ،آرتاشاد را تصرا و ویران کردنت .ای تخریب و ویرانیها باعث شت برای مت زمانی ،پایتخت به شهر
تازهای به نام واگارشاپا ح )Vagarchapatکه تازه بنا کرده بودنت ،منتال شود حختاوردیان و دیگران.)9۸ :136۰ ،
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ح )Manandian, 1965, 13. 44است .انانکه آمته است ،ارمنیان نیز ماننت اورارتویییان در
گذشته ،شهرهای نوبنیاد خویش را اغاب برحلب نام شاه وقت میینامیتنیت حبرنیی؛ نی

،

 .)291 :13۸6زم به ذکر است که ای شهر در منیابع بیه یور آرتاشیا ح )Artashatو
آرتاکلاتا ح )Artaxataنیز آمته است.

Source: George A. Bourno utian's A Concise History of the Armenian People: From
Ancient Times to the Present.

ساخت شهرِ آرتاشاد
او ی

1

فیا تاریخ شهرهای فد ارمنلتان مت ا به دوران اورارتو است .پس از اناراا

اورارتو زنتگی شهری تا حتودی از رون افتیاد و قلینت اعییم شیهرهای اورارتیو حییا
خود را از دست دادنت .فاط ت تادی از آنها بیه حییا خیود ادامیه داده و مییرا کهی را
حف ننودنت .از قرن  ۴پیش از میدد مرحاه نیوی ترقیی شیروع شیت و در نیواحی مناسیب،
زنتگی شهری و تأسیس بدد جتیت شکل گرفت حختاوردیان و دیگیران.)6۴-63 ،136۰ ،

 .1در ای پژوهش منیور از ساخت ،بنای شهر است .نیز در کنار آن ،بیه اجیزاا ا یای آن ی نیی اسیتیکاماتی حدروازه،
برن ،حصار) که جزا ینفک شهرهای مرزی است ،پرداخته شته است.
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ای رونت ادامه داشت ،تا ای که در قرن دوم پیش از میدد به تأسیس شهر آرتاشاد انجامیت و
پس از متتی ای شهر به پایتختی کشور ارمنلتان نیز انتخا شت.
موسی خورنی ،پاوتارد و استرابو ضن ارائیه اطدعیا ارزشیننتی از احیتا شیهر،
ساخت آن را به آرتاشس نل ت میدهنت.
موسی خورنی مورخ ارمنی در قرن پنجم میددی ،داستان تأسیس ای شهر را بیه نایل از
روایان گوغت به ای

ور آورده است:

«آرتاشییس ح  161 -1۸9ق.م) بییه مکییانی میییرود کییه ار

و متلییامور بییه هییم

میآمیزنت و تپهای را در آنجا برگزیته ،شهری را بنا مینهت و آن را به نام خویش
آرتاشاد مینامت .ار

نیز با ایو جنگایی خیود بیه کیارش مییآییت .یذا بیتون

دشواری به سرعت پرستشگاهی در آنجا بنا مییکنیت و تنیتیس آرتنییس و تنیام
بتان پتری را از باگاران به آنجا منتال میسازد .اما تنتیس آپو ون را در خارن از
شهر در نزدیکی جادهای برپا میکنت .اسرای یهودی را که از آرماویر انتایال یافتیه
بودنت از شهر یروانت خارن ننوده در شهر آرتاشاد اسکان میدهیت .هنچنیی کاییة
تلهید شهر یروانت و هر آنچه را که خودش ساخته بود بیه آرتاشیاد مییآورد و
بلیییاری ایزهییای دیگییر نیییز بییه دسییت خییود سییاخته ،آنجییا را بییه ییور شییهر
پادشاهنشی درمیآورد» حموسی خورنی.)171-17۰ .۴9 .2 ،13۸۰ ،

در برخی از منابع آمته است که ساخت ایی شیهر توسیط هانی یال سیردار کارتیاژی بیه
پادشاه ارمنلتان پیشنهاد شته است ،بیتی

یور کیه وقتیی هانی یال از رومیی هیا شکلیت

خورد ،به دربار آنتیوخو

سوم پناهنته شت و زمان زیادی از اقامت وی در دربار سیاوکیان

نگذشته بود که آنتیوخو

نیز در مانلیا مااو رومیها شت .هانی یال بیا ایی شکلیت ،بیه

ارمنلتان و نزد آرتاشس اول پناه برد و پیس از میتتی پیشینهاد سیاخته شیهر آرتاشیاد را بیه
آرتاشس اول داد ،انانکه پاوتارد مینویلت« :میگوینت وقتی آنتیوخو
شکلت خورد ،هانی ال به نزد آرتاکلیا

ک یر از رومییان

پادشاه ارمنلتان رفت ،بلیار کارها بیه او پیشینهاد

کرد و بلیار ایزهای مفیت به او آموخت .از جناه ،اون در آن منطایه منییره ط ی یی بلییار
ملاعت و زی ایی دیت ،در آنجا ناشة شهری را کشیت .سپس آرتاکلیا

را به آنجا برد و به
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او پیشنهاد کرد که به ساختنان آن شهر اقتام کنیت .شیاه از ایی پیشینهاد خوشیش آمیت و از
هانی ال خواهش کرد که نیار بر عنایا را برعهته بگیرد .بتی ترتییب شیهری بیزرذ و
بلیار زی یا بنیا شیت کیه آن را بیه نیام پادشیاه آرتاکلیاتا نامیتنیت و پایتخیت ارمنلیتان شیت»
ح.)Plutarch, The Life of Lucullus, Vol, II, 31.3-4
استرابو نیز از توپوگرافی و استیکاما آرتاشاد سخ رانته و میآورد کیه حصیارهای
شهر از سه طرا با جریان رود ار

و از طیرا اهیارم بیهوسییاة خنیتق و سینگر مییتود

میگشته است« :آرتاکلاتا در نزدیکی دشیت ار

قیرار دارد .شیهر زی یا و تختگیاه شیاهی

است .شهر در ش هجزیرة آرنجشکای قیرار دارد و دور تیا دور دیوارهیای شیهر را رودخانیه
اون حفاظی ،به جز ناطهای که ش هجزیره را باریکهای به پلکرانه متصل میکنیت ،در مییان
میگیرد؛ اما ای گوشه شهر نیز بهوسیاة خنتق هیا و سینگرهای ایوبی میافییت مییشیود»
ح.)Strabo XI.14.6
با توجه به گفتههای ای نویلنتگان میتیوان گفیت کیه آرتاکلیاتا( )Artaxataمزییت
متنایزی نل ت به پایتختهای ق ایی ارمنلیتان ماننیت آرمیاویر و ارونتاشیت ح)Eruandašat
داشت؛ ارا که دفاع از آن خیایی راحیتتیر و بیه ملییرهای تجیار بیی ا ناایی آن موقیع
نزدیکتر بود و در قرن اول پیش از میدد از حیث وس ت و زی ایی بیه شیهر رسییته بیود
ح .)Hewsen, 1986, http://www.iranicaonline.orgهنچنییی دربییاره احییتا شییهر
آرتاشاد بایت گفت هنانطور که دورة هانی دورة ترقی و پیشرفت شهر ها بوده ،ای شهر نیز
از ای قاعته ملتثنی ن وده و تیت تأثیر ا ول پیشرفتة شهرسازی هانیان ،ساخته شته اسیت.
انانکه او ی تئاتر ارمنلتان در اینجا ساخته شت .موسی خورنی اشاره مییکنیت کیه پیس از
تأسیس شهر آرتاشاد ،مجلنههای مت تدی از خیتایانو ا هیههیایی ماننیت آناهییتح،)Anahit
آرتنیس و تیررا از مرکز مذه ی باگاران( )Bagaranو دیگر مناط به شهر آوردنت حموسیی
خورنی .)171-17۰ .۴9 .2 :13۸۰ ،از جناه عوامل دیگیری کیه نشیان از تأثیرپیذیری شیهر
آرتاشاد از فرهن

شهرسازی یونانی ی رومی دارد ،فرستادن م نیاران سیاختنانی اسیت کیه

نرون امپراتور روم برای بازسازی ای شهر ،که براثر درگییریهیای مییان سیرداران رومیی و
ارمنی تخریب شته بود ،به ارمنلتان فرستاد.
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پدن شهر آرتاشادArmenian-history.com :

پییس از ملیییییشییتن ارمنلییتان ،آرتاشییاد جییزو او ییی شییهرهایی بییود کییه در آنجییا
کایلاهایی ایجاد شت  ،از جنایه کایلیایی در خیورویراک ،کیه گریگیور مایت

ق یل از بیه

ملیییت درآمتن در آنجا زنتانی بود ،ساخته شت .جتا از تأثیرپذیری از فرهنی

یونیانی ی

رومی در ساختنان و پدن شهرهای ارمنلتان ،بهویژه آرتاشاد ،باییت گفیت کیه بیا توجیه بیه
پیوستگی ای سرزمی با ایران ،ردپای م ناری و فرهن
ساختنان ها به وضو مشاهته کرد .انان که ن

ایرانی را میتوان در جزئییا ایی

در ای باره مینویلت« :هم در ارمنلیتان

و هم در گرجلتان نفوذ ساسانی در بلیاری از جزئیا کایلیا و م نیاری غیردینیی آشیکار
است .در واقع کوششهای قانعکننتهای انجام گرفته تا طیر کایلیای گن یتدار اایپیایی را
که خاص ارمنلتان و گرجلتان است با آتشکتههای زردشتی پیونت دهنت .گذشیته از طیر
اایپایی ،کایلاهای گن تدار متور نیز یافت میشود .بیگنان ناش و نگارهای شیر جانوران
وحشی که در آرایش بیشتر کتی ه ها و سرستونهای کایلاهای نخلتی و کاخهای گرجی و
ارمنی به اشم میخورنت ،برگرفته از ننونههای ساسانی هلتنت»ح ن

.)6۴۴ :13۸3 ،
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کارکرد شهر آرتاشاد در مناسبات ایران و روم در دورة ساسانی

الف) کارکرد ژئوپلیتیکی ،سیاسی و نظامی

در منابع تیاریخی دورة ساسیانی ،اهنییت شیهر آرتاشیاد بییش از پییش نناییان شیته اسیت.
انانکه ذکر شت ای شهر هنواره مورد تهاجم رومی ها و اشکانیها قرار مییگرفیت کیه بیا
خرابی و ویرانی شتیت هنراه بود .به ورتیکه برخی اوقا شهر از موق ییت پادشیاهنشیینی
درآمته و پایتخت به شهر دیگری انتاال پیتا میکرد.
با توجه به ای که ساسانیان در اوایل تأسیس ای سالیاه ،خیود را جانشیی هخامنشییان و
احیاکننتهی امپراتوری ایشان مییدانلیتنت ،در یتد دسیتییابی بیه تنیام سیرزمی هیای آن
امپراتوری بودنت .بنابرای ارمنلتان یکی از نااطی بود که مؤسس ایی سالیاه از هنیان ابتیتا
در تد تصرا آن برآمت .به نوشتة آگاتانگاو
جن

ایرانیان که نتوانلته بودنت با شکرکشیی و

بر ارمنلتان غا ه کننت ،از طری فرستادن شخصی بهنیام آنیاد ،و بیه یور خائنانیه

توانلتنت خلرو پادشاه ارمنلتان را به قتل رسانته به سرزمی ارمنلیتان دسیت پییتا کننیت .از
گفتههای آگاتانگاو

برمیآیت که آناد در دوره اردشیر اول فرمان یافته بود خلرو را به

قتل برسانت حآگاتیانگاو )37-3۰ :13۸۰ ،؛ امیا در ادامیه و پیس از بیهقتیلرسیانتن خلیرو
مشخص ننیکنت که ای اتفاق در دوره اردشیر اول یا دوره شاپور اول افتاده است .مورخان
و میااان جتیت اعتایاد دارنیت کیه ارمنلیتان در دوره شیاپور اول در سیال  252مییددی بیه
تصرا ایرانیان درآمته است حSpringling, 1953: 7؛ .)Chaumont, 1987: 426
آگاتانگاو

که من ع ما برای مطا ه ای دوران به شنار میآییت ،در کتیا خیود شیهر

پادشاهنشی را در ای دوران واغارشآباد میدانت .در هر ور پیس از تلیخیر ارمنلیتان،
شهر آرتاشاد نیز به تصرا ساسانیان درآمت ،امیا بیه نییر مییرسیت بیا وجیود پایتخیتبیودن
واغارشآباد ،انان که در ادامه میآیت ،ای شهر جایگیاه خیود را بیه عنیوان شیهری مهیم و
ژئوپایتیک از دست نتاده است.
ساطه ایران بر ارمنلتان باعث آغاز اختدا و سالاه جن

های مت یتد بیی دو یتهیای

ساسانی و روم شت تا ای که سرانجام پس از انتی سال جن

و خونریزی و خلار هیای

بلیار رومی ها موف شتنت در سال  2۸2میددی و در زمان بهرام دوم بر ارمنلتان دست پییتا
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کننت .دیوکالی در م اهتة ایی که با بهرام دوم من ات کرد ،توانلت دوباره تیرداد سوم،
شاهزادهی فراری ارمنی را در سال  29۰مییددی بیه تخیت آنجیا بنشیانت ح Dodgeon and
Lieu, 2005:106-108؛ هنچنی ماایلیه کنییت بیا فیرای229 :13۸3،؛ Dignas; Winter:

.)2007: 27
پس از تلاط رومیان بر ارمنلتان نیز گراه واغارشآبیاد توسیط تییرداد سیوم بیه عنیوان
پادشاهنشی انتخا شت حآگاتانگاو  ،)7۴ :13۸۰ ،اما آرتاشاد هنچنان شهری مهنی بیود.
انانکه آمته است در سال  2۸7میددی هنگامی که تیرداد سیوم فرزنیت خلیرو بیه کنیک
سپاه روم برای تصاحب تان و تخت راهی ارمنلتان شت ،گریگور نیز به تیرداد پیوست و نزد
او تار جلت .تیرداد به هنراه بزرگان پس از پیروزی بر سیپاهیان پیار

قصیت داشیت در

روسییتای یریییزا ح )yerizaواقییع در شهرسییتان یکایییاتس در م ییت آناهیتییا قربییانی کنییت ،امییا
گریگور که ملییی بود از ای کار سرباز زد و بیهزودی بیرای تییرداد مشیخص شیت کیه او
فرزنت آناد قاتل پترش است .به هنی عات و عال دیگر دستور داد گریگور را بیه اسیتان
آییرارا گلیییل کیرده و بییه دژی در درون شیهر آرتاشییاد بیرده و بییه سیییاهچال درون آن،
خورویرا  ،که بیرونشیتن از ژرفیای آن نیامنک بیود ،افکننیت حباغتاسیاریان67 :13۸۰ ،؛
آگاتانگاو .)65-37 :13۸۰ ،
پس از به ملیییت درآمیتن ارمنلیتان ،م ابیت آییی قیتیم کیه جیزو شیاهکار م نیاری
ارمنیان بود ،تخریب شتنت ،انانکه آمته است او ی شهری را که پادشاه دسیتور داد م ابیته
آیی که و نیاکان خود را تخریب کننت ،آرتاشاد بود .آگاتانگاو

در ای باره مینویلت:

«خود پادشاه به هنراه سپاهیانش از شهر وارغاشآباد روی به شهر آرتاشاد نهاد تیا بیتخانیة
آناهیتا و آنچه را در ناحیه یرازامون واقع بود ،ویران کنت» حآگاتانگاو  .)121 :13۸۰ ،ایی
اقتام به درگیریهایی با مردم ساک آرتاشاد منجر شت که به شتیتتری

یور سیرکو

گردیت .پس از تخریب م ابت کهی شیهر آرتاشیاد ،بیه جیای آنهیا کایلیاهایی را بیه وجیود
آوردنت حباغتاسیاریان6۸-67 :13۸۰ ،؛ آگاتیانگاو  .)1۴2 :13۸۰ ،ایی کایلیا هیا بناهیای
ملتیکنی بودنت که حصارهای بانتی به دورشیان کشییته شیته بیود و ایی خیود یکیی از
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ویژگیهای ای سرزمی است ،اون هنیشه مورد تهتیت بود و هنواره از آن دفیاع مییشیت
حپاسترماجیان.)121 :1369 ،
شاپور دوم پس از رویکارآمتن و تیکیم امور داخای ،در تد ا اای یاح سیال 29۸

میددی 1برآمت .وی توانلت در سال  363میددی به ای هتا دست پیتا کنیت .بروسییو

میینویلییت« :بییا ا اییای ییاحنامیة نصییی ی  ،رومیییان نصییی ی را بییه ایرانیییان واگییذار کردنییت»
حبروسیو )199 :13۸۸ ،؛ اما مورخان بر ای باورنت که ای

اح مفادی دیگر از جناه عتم

دخا ت روم در امور ارمنلتان حدیاکونوا19۸ :13۸۴ ،؛ شیپنان۴۰ :13۸۴ ،؛ کریلتی س ،
332 :1375؛ فرای )23۸-237 :13۸3 ،را داشته است.
شیاپور دوم پییش از ایی کیه بییه یور رسیینی بیه ارمنلییتان حنایه کنییت بیه تیریییک
ماساژ ها و هونهای قفااز پرداخت تا با حناه به ارمنلتان حکومیت آن را تعی یک کننیت
حموسی خورنی :13۸۰،کتا سوم .)225 .7 ،ارمنلتان از سال  36۴تا تا  369میددی  27بیار
مورد حناه قرار گرفیت کیه برخیی از ایی حنید بیه ره یری ناخارارهیای خیائ ارمنیی
ور گرفت ح .)Henzel, 2008: 165از زمانی که ملییییت در ارمنلیتان راه بیاز کیرد،
نزدیکی ای سرزمی ایرانی به امپراتوری روم بیشتر و با ط ع از ایران فا اه گرفت؛ ایی امیر
ساسانیان را برآن داشت تا ملیییت را در ارمنلتان برانتازنت و ارمنییان را بیه زور بیه کییش
زردشت داخل کننت .ذا پس از ورود به ارمنلتان به نابودی مییاهر آییی ملییییت در ایی
سرزمی پرداختنت ،کایلا ها را آتیش زدنیت ،دیرهیا را وییران کردنیت و راه یان را از دم تییغ
گذرانتنیییت حپاوسیییتو

بوزنیییت221 :13۸3 ،؛ ;Greatrex & Lieu, 2005: 22-23

 ;Bournoutian, 1995:66-67پاستر ماجیان .)126 :1369 ،شهر آرتاشاد نیز از ای ویرانیی
و تخریب بینصیب ننانت؛ انیانکیه مهیمتیری من یع میا در ایی دوران ،فوسیتو

بیزانلیی

می نویلت که شاپور دوم پس از فریب آرشاد پادشاه ارمنیی و فراخوانیتن وی نیزد خیود،
که به مرذ وی منجر شت ،ح )Ammianus Marcellinus, 27.12.1-4به تخریب ایی شیهر
پرداخته است:
 .1به موجب ای عهتنامه که در سال  29۸میددی بلته شت پنج و یتی که در سیاحل رود دجایه واقیع بیود ،بیه رومییان
ت ا گرفت.
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«سپس به شهر بزرذ آرتاشاد آمتنت ،آن را گرفتنیت و باروهیا را کنتنیت .گنجینیة
پنهان آنجا را نیز برگرفتنت و شهر را سراسر به اسیری بردنیت .از شیهر آرتاشیاد نیه
هزار خانوار یهودی را که تیگران ،پادشاه اشکانی ،از سرزمی فالطینیان به اسییری
آورده بود به هنراه اهل هزار خانوار ارمنی اسیر کردنت .از شهر آرتاشاد ای ان وه
مردمان را بردنیت .آنهیا سیاختنانهیای ایوبی شیهر را آتیش زدنیت و سیوختنت و
ساختنانهای سنگی و باروها را فرو ریختنت .جناة ساختنانهیای شیهر را از بنییان
کنتنت ،سن

روی سن

برجای نگذاشتنت و شهر از تهی مردمان خیا ی و وییران

کردنت .ب ت از آن اسییران را بیه سیرزمی پیار

بردنیت»حپاوسیتو

بوزنیت:13۸3 ،

دبیری اهارم.)2۰9 . 55 ،

پس از درگیریهای متاومی که از سال  53میددی در زمان اشکانیان میان اییران و روم
بر سر ارمنلتان آغاز شته بیود ،نهایتیا دو طیرا در زمیان شیاپور سیوم ح 3۸۸- 3۸3م ،).بیه
راهحای در مورد ارمنلتان رسیتنت و ت بیه تالییم ایی سیرزمی دادنیت .بیتی
تئودوسیو

یور کیه

اول و شاپور سوم بر سرِ طر ملئاه تالیم که در سال  377میددی بی شیاپور

دوم و وا نس مطیر شیته بیود حفیرای23۸ :13۸3 ،؛ Dignas; Winter: 2007: 183-184-

 ،)185در سال  3۸7میددی به تواف رسیتنت 1.اگراه درگیریهای داخای و میتاوم پادشیاه
و اشراا ارمنی در تصنیم ای دو دو یت بییتیأثیر ن یود ،تیا جیایی کیه بیه گفتیه تومیانوا
ح )Toumanoffخود ارمنیها باعث بهوجودآمتن ایی دو پیارگی بودنیت ح .)Toumanoff,
 1961: 5ط ای تواف  ،ارمنلتان به دو قلنت ناملاوی تالییم شیت کیه در نتیجیه آن سیه
اهارم آن به ایران بازگشت حگیرشن )356 ،13۸۰ ،؛ بخیش شیرقی و بیزرذتیر ارمنلیتان
بهرهی ایرانیان و بخش کواکتر و غربیی آن بهیرهی روم شیت حGrosby, 1997: 18, 24؛
 .1تاریخ دقی ای قرارداد مشخص نیلت ،دریایی در کتا خود میآورد :در زمان پادشاهی بهیرام اهیارم«»3۸۸-399
ارمنلتان استادل خود را به کای از دست داد حدریایی )36 :13۸3 ،و در جای دیگر نییز تالییم ارمنلیتان را بیه عنیوان
رویتاد مهم پادشاهی ای پادشاه ذکر میکنت.ح Daryaee, 1998: 439؛ دریایی .)91 :13۸2 ،برخیی مورخیان دیگیر
نیز سال  3۸۴و  39۰/3۸9میددی را ذکر کردهانت؛ اما اجناع عنوم مورخان بر سال  3۸7میددی اسیت .بیرای آگیاهی
بیشتر در ای باره بنگریت بیه  :حGreatrex, and Lieu, 2005: 28؛ Blockley, 1987: 222-234؛ .)Chaumont,
426 :1987
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 .)Toumanoff, 1961: 5بخش رومی از غر تئودوسیوپو یس حارزروم ف ای) در شینال و
مارتیروپو یس در جنو که شامل بخش کواکتر یونیانینشیی آن مییشیت ،امتیتاد پییتا
کرد؛ اما سهم ایرانیان که بر بیشتر ارمنلتان دست یافتنت ،شامل شیهرهیای آرتاشیاد و دویی
میشت ح .)Bournoution, 1995:67-69پس از ای توافی  ،روابیط تینشآمییز بیا ملییییان
ارمنلتان ،که در درگیریهای میان ایران و روم به جان تاری از رومیها متهم مییشیتنت ،بیه
روابطی ملا نتآمیز ت تیل گردیت.
مت زمان زیادی از تالیم ارمنلتان میان ایران و روم نگذشته بود که ساسیانیان سالیاه
آرشاکونی حاشکانی) ارمنلتان ح  ۴2۸-52م ).را در سیال  ۴2۸مییددی منایرا کردنیت و
ادارة آن را برعهیتة مرزبانیان پارسییی و ارمنیی واگییذار ننودنیت .یزدگییرد دوم ح۴57 - ۴3۸
م).در اوایل پادشاهی خو د موف به به یود روابیط خیود بیا بییزانس گردییت و هفتا ییان را از
مرزهای ایران دور ننود .به دن ال ای اقتاما  ،شرایط مناس ی برای اتخاذ سیاست قط یی در
ق ال سرزمی های تاب ه مخصو ا ارمنلتان بیه وجیود آمیت حخیتاوردیان و دیگیران:136۰ ،
 .)15۴-153بنابرای وی در تد «ایرانیزه»کردن ارمنلتان برآمیت )Toumanoff, 1961: 6؛
به سخنی دیگر یزدگرد در پی آن بود تا هرگونه نفوذ روم ح اعم از فرهنگی ،دینیی و غییره)
را در ارمنلتان از بی ب رد؛ تا جایی که فرمانتار ایرانی ارمنلتان ی تکیردن و ترجنیه بیه
یونانی را مننوع اعدم کرد( .)Henzel, 2008: 185ای سیاست پس از متتی ،بیه اقیتاما
شتیتتر و عنایتر ی نی تینیل کیش زردشتی به ارمنیان منجر شت ;)Henzel, 2008: 190
( .Bournoutian, 1995: 77ذا یزدگرد دوم در سال  ۴۴9میددی ،وزیرش را میأمور کیرد
تا به ارامنه نامه دهت و آنان را به تاییرِ آیی فراخوانت (.)P'arpec'i's, 1991: part Two, 22
به منیور پاسخگویی به ای فرمان جالة مای ،کایلایی با شرکت هنه ناخارارها و اساکهیا
و شخصیتهای مهم در «آرتاشیاد» تشیکیل شیت .در شیورا تصینیم گرفتیه شیت کیه تنهیا در
ملائل سیاسی تابع پادشاه پارسی باشنت و در امور مذه ی حاضر به پذیرش فرمان شیاه اییران
نشتنت ،بنابرای با درخواست ایرانیان مخا فت کردنیت(.)P'arpec'i's, 1991:part Two, 24
انتخا آرتاشاد در ای زمیان حیاکی از اهنییت ایی شیهر بیود ،زییرا در زمیانی کیه آییی
ارمنیها توسط ساسانیان مورد تهتیت قرار گرفت ،در ای شهر انجن کردنت.
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در هر ور  ،وقتی یزدگرد دوم نتوانلت با فرستادن نامه ارمنلتان را از روم جتا کنت،
کوشیت به ضر شنشیر ارمنیان را به دی ساب درآورد و از هنتسیتی بیا رومییان ،دشیننان
هنیشگی ایران ،باز دارد حباغتاساریان .)95-9۴ :13۸۰ ،به دن یال ایی وقیایع ،یزدگیرد دوم
شکری را به سوی ارمنلتان روانه کرد و در ن ردی کیه در دشیت آواراییر در  2ژوئی ۴51
میییددی درگرفییت 66۰۰۰ ،هییزار ارمنییی بییه فرمانییتهی قهرمییان ماییی ،شییاهزاده واردان
مامیکونیان ،بیا سیپاه  22۰۰۰۰نفیری ایرانییان پیکیار کردنیت .واردان و انیتی هیزار تی از
یارانش در میتان ن رد از پای درآمتنت و از ای واق ه تا به امروز در تایویم ارمنیی بیا عنیوان
«پنجشن ه آمرزیته» یاد میشود ح ن

 .)632 :13۸3 ،به دن ال آن بلیاری نیز به داخل ایران

ت یت گشتنت ح ;Elishē, 1982: 57-58دریایی39 :13۸3 ،؛ . )Bournoutian, 1995:78
شییهر آرتاشییاد دوبییاره توسییط نیروهییای ارمن ییِ طرفییتار ایییران در طییول جن ی

هییای

واردانیح )Vardanancدر حیتود سیال  ۴5۰مییددی نیابود شیت و پیس از آن بیهسیرعت از
موق یت پایتختی ارمنلتان تنزل پیتا کرد و پایتخت در نزدیک دوی ح )Dvinقیرار گرفیت.
اعتااد بر ای است که در ای دوره به دن ال تاییرِ ملیرِ ار

و خطر آ گرفتگی تصینیم بیه

ترد دائم ای مکان گرفته شت ،گراه برخی دیگر م تاتنت که آرتاشاد به سی ب بیتی آ
و هوا مترود مانت .در ای رابطه ن

و برنی نیز در کتا مشیترد خیود بیه نیام «تیاریخ

اقوام کوهنشی شنال غر ایران» مینویلنت« :آرتاکلیا

تختگاهش ،آرتاشاد را منطایهای

مرطو و اغاب آ وده به ما ریا احتا کرد»حبرنی؛ ن

.)292 ،13۸6 ،

با ای حال ،آرتاشاد در مواق ی به ور موقت ،موق یتش را به عنیوان پایتخیت کشیور
از دست مییداد و پایتخیت بیه تیگیرانکرتیا و واغارشیاپا ح )Vagharshapatانتایال پییتا
میکرد تا ای که نهایتا پایتخت در اواسط قرن پنجم میددی به دوی منتایل شیت و آرتاشیاد
بهتتریج اهنیت خود را از دسیت داد .بنیابرای  ،بایلیتی گفیت کیه شیهر آرتاشیاد در دورة
ساسانی از یاظ ژئوپایتیکی و نیامی از اهنیت خا ی برخوردار بود .در ای دوره ،نیه تنهیا
ارمنلتان باکه سرزمی های گرجلتان و آ انیا نیز اهنیت وییژهای داشیت ،انیانکیه ردپیای
ای مناط در قراردادهایی که میان ایران و روم و ب تا بیزانس بلته شت ،وجود دارد و مؤییت
ای گفته میباشت؛ ارا که دفاع از م ابر قفااز در برابر مهاجنان یراگرد شنا ی هم بیرای
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ساسانیان و هم برای بیزانلی هیا ضیروری بیود .در قراردادهیایی کیه مییان دو یت بییزانس و
ساسانیان من ات میگردیت ،بیزانس مت هت به پرداخت هزینههایی برای دفاع از دربنت و شنال
میشت ،زیرا بهعات تهتیتی و یا بیزانس در آناتو ی ای امپراتوری در تد فر تی بیود
تا دو تهای ارمنلتان ،گرجلتان و آ انیا را از تصرا ساسانیان درآورده و ابتکیار عنیل را
در ای مناط در دست گیرد .ای مناط در حکم سپری برای دو تهای ساسانی و بییزانس
بودنیت و تلیاط بیر ارمنلیتان و بیهوییزه شیهر آرتاشیاد از سیوی ساسیانیان ،جیتای از منیافع
اقتصادی ،تتارد مرکزی برای حناه بیه سیرزمی هیای بییزانس ،در مواقیع درگییری مییان
طرفی  ،به شنار میرفت .از دیگر سو بیزانلی ها نیز با تلاط بر مناط ذکرشته مییتوانلیتنت
سریعتر به قاب سرزمی ایران حناه کرده و پایتخت ساسانیان را میورد ت یرا قیرار دهنیت.
از ای مناط با عنوان «دا ن نیامی» نام میبرد و م تات اسیت کیه ساسیانیان از هنیان

ن

اوایلِ رویکارآمتن در تد بودنت بر ایی دا ن نییامی تلیاط پییتا کننیت ح نی

،13۸3 ،

.)63۰
ب) کارکرد اقتصادی (بازرگانی و تجاری)

جاده ابریشم که در عصر باستان شرق را به غر و ل میکرد ،بیش از یک ملیر داشیته و
در ب عی نااط به ش ههای فرعی تالیم میشت .یکیی از ملییرهای فرعیی پیس از ع یور از
فد ایران به ارمنلتان رفته و از طری دریای سیاه و متیترانه به اروپا مییرسییت .شیهرهیای
بزرگی بر سرِ راه ای جادهها سر برآوردنت که منز گاههیای بازرگانیان بیگانیه و بیه مرکیزی
برای انتشار فرهن

ایرانی و یونانی ی رومی ت تیل شتنت .یکی از شهرهای مهم ارمنلتان که

در ملیرِ ای جاده قرار داشت و در م یاد

تجیاری نایش بلیزایی را ایفیا مییکیرد ،شیهر

آرتاشاد بود.
موق یییت ژئوپایتیییک و اسییتراتژیک ایی شییهر ،کییه در درة آرارا و کنییار رود ار

و

هنچنی ملیر جاده ابریشم قرار گرفتیه ،بیه زودی آرتاشیاد را بیهعنیوان ییک مرکیز عنیتة
ف ا یتهای اقتصادی و رون تجار بی ا ناای که ایران و بی ا نهری را بیا قفایاز و آسییای
ایر ارت اط میداد ،ت تیل ساخت .مشخصه جارافییایی و ژئوپایتییک ایی سیرزمی باعیث
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شته بود که بهشت میل رقابت اییران و روم قیرار گرفتیه و در شکرکشییهیای آنهیا بیه
عنوان هتا نیامی به شنار رود .انانکه با گیذری در تیاریخ جنی

هیا مییان اییران و روم

میتوان پی برد که ریشه برخی از آنها به ملیائل اقتصیادی برمییگیردد .مانانیتیان در ایی
رابطه مینویلت« :آرتاشاد پایتختنشی در عصر باستان بهتتریج به یک نکته کایتی و مهیم
در روابط تجاری ت تیل شته و یکی از مراکز ا ای ان ار برای م اد

تجاری ت یتیل شیت»

ح .)Manandian, 1965, 13. 44موق یت سوقا جیشی ای شهر کیه در ملییر راه تجیاری ی
بازرگانی قرار گرفته بود ،تأثیر جتی بر رشت و توس ة آن داشت.
هرانت برخوردهای نیامیِ مت تد ایران و روم و بیزانس ،در کار بازرگیانی خایل ایجیاد
میکرد ،اما مناف ی که ای قتر ها از راه م اد

بازرگانی و تجاری به دست میآوردنت،

به نااار آنها را به هم نزدیک میکرد؛ انانکه در قراردادهای میان ایران و روم و بیزانس،
با توجه به موق یت سوقا جیشی و ژئوپایتیک شهر آرتاشاد ،ای شهر بیه یکیی از سیه مکیان
تجاری انتخا شت .انانکه در اوایل قرن پنجم حسال  ۴۰۸/9م ).به موجب فرمیان

م اد

امپراتوران روم هونوریو
آنتینو

« »Honorriusو تئودوزیو

یایر بیه ییک مایام ارشیت بیه نیام

ح ،)Anthemiusشهر آرتاشاد به عنوان مکان م اد ة تجاری با ایران م ی شت.

در ای رابطه در کتا «مجنوعه قوانی ژوستینی » آمته است« :بههیچوجه مجاز نیلت
که بازرگانان ،اه رعایای کشور خودمان و اه رعایای پادشاه ایران ،غییر از ایی مکیانهیا،
در جاهایی دیگر غیر از مکانهایی که ما به هنگام قرارداد با مایت مزبیور توافی کیردهاییم،
بازار برپا دارنت و از ای طری درباره اسرار کشیور پادشیاهی خیارجی بیه نییوی ناشایلیت
تجلس کننت .بنابرای  ،هیچ ییک از رعاییای دو یت میا در آینیته ن اییت ،خیارن از نصیی ی ،
کا ینیکو

و آرتاکلاتا حآرتاشاد) سفر کننت تا کیا یی بخرنیت ییا بفروشینت و توقیع داشیته

باشنت که سوای شهرهای یادشته کا یی را با یک نفر ایرانی م اد ه کننت .هر دو طرفیی کیه
به م اماه می پردازنیت ،باییت بتاننیت کیه کیا یی کیه در خیارن از ایی مکیان هیا فروختیه ییا
خریتاری شود ،از طرا بیتا نال مات

ما مصادره خواهت شت ،به نیوی کیه ایی کیا و

م ا ای که پرداخت یا م اوضه میشود ،ازدسترفته میلو است و آنها نیز به کیفر ت یت

 / 184ساخت و کارکرد شهر مرزیِ آرتاشاد در مناسبات ایران و روم در دوره ساسانی

ماداما نر خواهنت رسیت» ح 1.)Annotated Justinian code, IV.64.4دربارة اهنیت نایاط
مرزی آمیانو

مارساینو

نیز مینویلت که رومی ها میراودا میرزی را سیخت زییر نییر

دارنت تا از فرار رومی ها به خاد دشن مانع شیونت و در نتیجیه اطدعیا و اخ یار مهیم بیه
دست نیروی متخا م نیفتت ح.)Marcellinus, XVIII. 5.3 Ammianus
میااان و مورخان درباره ای قرارداد ،که در سال  ۴۰۸/9میددی میان اییران و بییزانس
بلته شته ،دقی شته و به بررسی مفاد آن پرداختهانت؛ انانکه برخی از مورخیان مفیاد ایی
قرارداد را تتاوم مفاد قراردادهای سالهای  363و بهویژه  3۸7میددی ی که مییان دو قیتر
عصر باستان بلته شت ی میداننت اما مانانتیان به نال از گوت ود ح )Güterbockمینویلت در
بلیته شیت ،ارمنلیتان بیه عنیوان ییک

قرارداد  363میددی که میان شاپور دوم و ژوویانو

کشور ملتال در نیر گرفته شت و آرتاشاد ننیتوانلت بهعنوان یکی از مفاد ای قیرارداد در
نیر گرفته شود ،و ی به نیر میرست پس از قرارداد سال  3۸7میددی ،کیه منجیر بیه تالییم
ارمنلتان میان ایران و روم شت ،قط ا آرتاشاد نیز به عنوان یکی از سه مکان بی ا ناای م اد یة
کا ذکر شته است ح Manandian, 1965, 22. 80-81به نال از Güterbock, 1906, 74-

.)75
از سه مکان ذکر شته بیه عنیوان مییل م یاد

تجیاری ،تنهیا کیا ینیکو

در سیرزمی

بیزانس قرار داشت و در واقع غربی ها فاط مییتوانلیتنت از منیافع ایی مکیان شیاملِ گیرفت ِ
عوارا گنرکی و غیره استفاده کننت ،بنابرای در سیاست خارجی بیزانلیهیا ،دسیتییافت
به ارمنلتان و پس از آن گرفت یا تیت نفوذ خود درآوردن شهر آرتاشیاد اهنییت وییژهای

 .1ادامه مفاد قرارداد به هنی ترتیب قاضیان در برخورد با امور تجاری که خارن از مکانهیای مزبیور یور پذیرفتیه
باشت ،به پرداخت جرینه ناتی به م اغ سی پاونت طد میکوم مییشیونت ،و هنچنیان کلیانی کیه در منیاط آنیان ییک
رومی یا ایرانی در مکانهای مننوع به منیور تجار سفر کرده انت )3 .در هر حال از ای امر ملتثنی هلتنت کلانی کیه
به عنوان هنراهان سفیران ایرانی ،هر موقع نزد ما گلیل میشونت و کا یی برای م اد ه با خود برمیدارنت .ما به مدحییه
انلانیت و احترام سفیران مانع آن ننیشویم که اینان کا ی خود را در خارن از مکانهای ت یی شته م اد ه کننت ،حتیی
اگر اینان تنها به ملتنلک سفار خود متتی درازتر در یکی از اییا

ماییم شیونت ،و بیههنگیام بازگشیت سیفیر بیه

مناکت خود وی را هنراهی نکننت .کیفرهای حا ل از ای قانون بی در مورد اینان و کلانی که با آنان م امایه کیرده
یا نزدشان اقامت گزیتهانت ،اعت ار دارد» ح.)Annotated Justinian code, IV.64.4
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داشت .ای واق یت که یک جای دیگر هم در میتودة قیتر بییزانس مییتوانلیت مییل
م اد ییه کییا باشییت ،بییرای بیییزانس امتیییاز مییا یِ فییوقا ییادهای داشییت .هنچنییی ساسییانیان
ننیخواستنت از منافع تجاری ای شهر اشم بپوشنت.
نتیجه

در رویاروییهای ایران و روم در دوره ساسانی ،شیهر میرزی آرتاشیاد نایش مهنیی را ایفیا

کرده است .واقعشتن ای شهر در ارمنلتان ،ی نیی کیانون ا یای منازعیا اییران و روم در
دوره ساسانی ،اهنیت ای شهر مهم مرزی و پادشاهنشی را بیش از پیش ننایان میکنت.
آرتاشاد با استیکاما کافی دارای کارکردهای نیامی ی سیاسیی و اقتصیادی ی تجیاری
بود .ساسانیان با تصرا ای شهر ،که بیشتر اوقا در دوره ساسانی در تصرا ایرانیها قرار
داشت ،هم از آن بهعنوان سپر دفاعی برای امپراتوری خیود بهیره بردنیت و هیم از آنجیا بیه
ماننت پایگاهی برای ت را به سرزمی های شرقی روم و پیشروی سریع در خاد آن کشیور
استفاده کردنت .هنچنی بایت گفت در واقع تصرا ایی شیهر ،کیه از ییاظ ژئوپایتییک از
موق یت مناس ی بهرهمنت بود ،به منز ة کایت فتح ارمنلتان به شنار مییآمیت .رومییهیا نییز بیا
تصرا آرتاشاد میتوانلتنت بهراحتی قاب سرزمی ایران را هیتا قیرار داده و بیا کنیک و
تاویت استیکاما ای شهر باعث پیشگیری و یا حتاقل از پیشروی سریع سپاه ساسیانی در
سرزمی خود منان ت کننت .عدوه بر آن ،شهر آرتاشاد با توجه به موق یت ژئوپایتیکی خیود
یکی از مراکز گنرکی و مرکز م اد ه کا میان ایران و روم در دوره ساسانی بود؛ انانکیه
در مفاد قراردادهایی که میان آنهیا من ایت مییگردییت ،کیارکرد تجیاری ی بازرگیانی شیهر
آرتاشاد یاظ شته است .بنابرای با توس ه تجار در قرن سوم میددی ،تصیرا ایی شیهر
باعث شت سود ما ی سرشاری برای قتر های دنیای باستان به هنیراه داشیته باشیت .اهنییت
تجاری ی بازرگانی شهر آرتاشاد تا اواسط قرن پنجم میددی حف شت و یی در اواسیط ایی
قرن ،جایگاه خود را به شهر دویی داد و از ایی بیه ب یت ایی شیهر بیه عنیوان مکیانی بیرای
دادوستت و م اد ه کا های تجاری در نیر گرفته شت.
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