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چکیده

ارمنســتان از جملــه ســرزمینهایی اســت کــه در قفقــاز قــرار گرفتــه و از زمــان تصــرف آن در
زمــان اشــکانیان تــا پایــان دورهی ساســانی باعــث بــروز تنشهــا و درگیریهایــی میــان
ایــران و بیزانــس شــده اســت .درگیریهــای پیوســتهی دو قــدرت باســتان بــر ســر ایــن
ســرزمین باعــث شــد کــه در ســال  387م .ایــن ســرزمین را میــان خــود تقســیم کننــد .پــس
از ایــن تقســیم بــود کــه تئودوســیوس اول دســتور داد تــا شــهر مــرزی تئودوســیوپولیس را در
منطقـهی ارمنســتان غربــی ایجــاد کننــد .ایــن شــهر بــر دامنـهی کوهــی در منطقـهی کاریــن
و نزدیــک سرچشــمههای رود فــرات ســاخته شــد .پرس ـشهای ایــن پژوهــش عبارتنــداز.1 :
شــهر مــرزی تئودوســیوپولیس توســط چــه کســی تأســیس شــده و از چــه موقعیــت جغرافیایــی
برخــوردار بــوده اســت؟  .2علــت اهمیــت تئودوســیوپولیس در مناســبات ایــران و بیزانــس چه
بــوده اســت؟ مفــروض اســت؛ بــا توجــه بــه اطالعــات و دادههایــی کــه منابــع در اختیــار مــا
میگذارنــد ،در ایــن رابطــه میتــوان گفــت کــه شــهر تئودوســیوپولیس در اواخــر قــرن چهــارم
میــادی توســط تئودوســیوس اول ،در ارمنســتان غربــی در منطقـهای بهنــام «کاریــن» ،قــرار
گرفتــه اســت .همچنیــن ،مهمتریــن کارکــرد شــهر تئودوســیوپولیس کــه توســط بیزانســی
بهوجــود آمــده از لحــاظ سیاســی-نظامی بــوده اســت .حــال بــا توجــه بــه ایــن مســائل ،ایــن
پژوهــش در پــی آن اســت تــا بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن شــهر پرداختــه و ســپس در ادامــه
بــه چرایــی اهمیــت آن در دایــرهی رقابتهــای ایــران و بیزانــس بپــردازد؛ بــرای نیــل بــه ایــن
هــدف تــاش شــده اســت از شــیوهی پژوهشهــای تاریخــی (توصیفی-تحلیلــی) و براســاس
شــواهد موجــود و نظریــات پژوهشــگران ،اســتفاده شــود .نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر ایــن
اســت کــه بیزانس ـیها بــا ایجــاد اســتحکامات و حصارهــای محکــم در شــهرهای مــرزی از
جملــه تئودوســیوپولیس درصــدد بودنــد تــا بتواننــد تــا حــدودی از پیشــرفت ســریع ســپاه ایران
در خــاک بیزانــس جلوگیــری کــرده و حتــی بتواننــد در مواقعــی از آن شــهرها ،ســرزمینهای
ساســانیان را مــورد تهاجــم قــرار دهنــد .ساســانیان نیــز بــا تصــرف ایــن شــهر میتوانســتند از
ســویی راحتتــر ســرزمینهای شــرقی امپراتــوری بیزانــس را مــورد حملــه خــود قــرار دهنــد.
وجــود و تقویــت چندبــارهی اســتحکامات در ایــن شــهر ،نشــان از آن داشــت کــه تصــرف ایــن
شــهر بــه منزلـهی تســلط و در اختیــار داشــتن مناطــق مــرزی ماننــد آســیای صغیــر ،و از دســت
دادن آن بهعنــوان تغییــری عمــده در تــوازن قــدرت میــان دو امپراتــوری بهشــمار میرفــت.
کلیــدواژگان :ارمنســتان ،شاهنشــاهی ساســانی ،امپراتــوری بیزانــس ،تئودوســیوس
اول ،شــهر تئودوســیوپولیس.

 .Iعضــو هیــأت علمــی گــروه تاریــخ دانشــگاه شــهید
باهنــر کرمان
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مقدمه

کنســتانتین اول ( ۳۰۶ - ۳۳۷م ).بهدالیــل مختلفــی کــه مهمتریــن آنهــا موقعیــت
ژئوپلیتیــک و سوقالجیشــی بیزانتیــوم بــرای رویارویــی بــا حکومــت ساســانی اســت ،کــه
1
سیاســت تهاجمــی را در مرزهــای غربــی در پیــش گرفتــه بــود ،پایتخــت را از ُرم بــه بیزانتیوم
(کــه پــس از آن بهنــام وی «کنســتانتینوپل» تغییــر پیــدا کــرد) در ســال  330م .منتقــل
کــرد .ساســانیان نیــز از همــان ابتــدای روی کار آمــدن در قــرن ســوم میــادی ،سیاســت
خارجــی خــود را بــر گســترش قلمــرو خــود در غــرب متمرکــز کــرده بودنــد (Herodian,
)6/2/1; Cassius, LXXX, 4/1-2؛ بههمیندلیــل مرکــز برخــورد و تالقــی ایــن دو قــدرت
در شــهرهای واقــعدر مناطــق قفقــاز ،آســیای صغیــر ،بینالنهریــن و ســوریه قــرار گرفــت.
ً
هرکــدام از ایــن شــهرها دارای ســاخت مســتحکمی بودنــد؛ چرا کــه آنهــا معمــوال در نقاطــی
پدیــد آمــده بودنــد کــه از لحــاظ طبیعــی بهوســیلهی کوههــا یــا رودخانههــا محصــور شــده و
قابلیــت دفاعــی در برابــر حمــات مهاجمــان را داشــتند؛ جــدا از آن ،بیزانسـیها نیــز بــا صــرف
هزینههــای زیــاد بــه ایجــاد اســتحکامات قدرتمنــد و حصارهایــی در شــهرهای مرزی ،ســعی
در حفــظ ســرزمینهای شــرقی امپراتــوری در برابــر حمــات ساســانی را داشــتند .شــهرهای
مــرزی کــه مــورد حملــه طرفیــن قــرار میگرفــت؛ هرکــدام بــا توجــه بــه اهمیــت و ویژگ ـیای
کــه داشــتند ،دارای ســاخت و کارکردهــای گوناگــون سیاســی ،نظامــی ،اقتصــادی ،دینــی و
ژئوپولیتیــک بودنــد کــه میــل دو دولــت را بــرای تصــرف آنهــا دوچنــدان میکــرده اســت.
ایــن عوامــل ،ادعــای مالکیــت بــر ســرزمینهای یکدیگــر و اهمیــت شــهرهای مــرزی میــان
دو دولــت ،در کنــار هــم منجــر بــه درگیریهــای مداومــی میــان ایــن دو قــدرت شــد کــه
گســترهی ایــن کشــمکشها را در تصاحــب و رد و بــدل شــدن شــهرهای مــرزی در غــرب
شاهنشــاهی ساســانی و شــرق امپراتــوری بیزانــس میتــوان دیــد.
بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات ،بایســتی اذعــان کــرد کــه در دورهی ساســانی برخــی از
شــهرهای مــرزی ،ماننــد شــهر تئودوســیوپولیس بهواســطهی موقعیــت جغرافیایــی و
ژئوپلیتیکــی کــه داشــتند ،نقــش مهمــی را در رویاروییهــای ایــران و بیزانس ایفــا نمودهاند؛
بهعبــارت دیگــر ایــن شــهر در معادالت سیاســی-نظامی میان دو قدرت بزرگ عصر باســتان
نقشآفرینــی کــرده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،ابتــدا تعریفــی از ژئوپلیتیــک 2و
همچنیــن جایــگاه آن در بررســی تحــوالت تاریخــی آورده میشــود؛ «ژئوپلیتیــک» دانشــی
اســت کــه بــه بررســی نقــش عوامــل جغرافیایــی در سیاســت میپــردازد (عزتــی.)5 :1380 ،
«کالز داد» 3ژئوپلیتیــک را یــک رویکــرد میدانــد و در تعریــف آن مینویســد« :ژئوپلیتیــک
«رویکــرد» ویــژهای بــه سیاسـتهای جهانــی اســت کــه بــر اهمیــت ســرزمین و منابــع تأ کیــد
دارد» ()Dodds & Atkinson, 2000: 162؛ درواقــع ژئوپلیتیــک «روش ویــژهای» اســت
کــه پدیدههــای بحرانــی را کشــف و تحلیــل کــرده و راهبردهــای تهاجمــی یــا دفاعــی را بــر
ســر یــک محــدودهی ارضــی از نظــر محیــط جغرافیــای انســانی و طبیعــی تعریــف میکنــد
(لــورو و تــوال)34 :1381 ،؛ بنابرایــن میتــوان گفــت ژئوپلیتیــک بهعنــوان «دانــش رقابــت
و گســترش حــوزهی نفــوذ» دولتهــا و گروهــای متشــکل سیاســی در صــدد کســب قــدرت
و تصــرف ابزارهــا و اهرمهــا و فرصتهــای جغرافیایــی هســتند کــه بــه آنهــا قــدرت داده و
امــکان چیرهشــدن بــر رقیــب را میدهــد .درواقــع آنهــا بــرای تصــرف فرصتهــا و مقــدورات
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در مــکان و فضاهــای جغرافیایــی بــه رقابــت پرداختــه و ســعی میکننــد نفــوذ خــود را در
فضاهــای جغرافیایــی بیشــتر توســعه داده و آنهــا را بــه قلمــرو اعمــال ارادهی خــود بیفزاینــد
و برعکــس رقبــا را از فضاهــای مــورد منازعــه بیــرون براننــد (حافظنیــا.)17 :1385 ،
در ایــن رابطــه «راتــزل» مـیآورد :کشــورها ماننــد یــک موجــود زنــده ،تابــع قوانیــن خاص
خــود هســتند؛ وی ســپس ادامــه میدهــد :دولــت حاصــل تکامــل [طبیعــی] (ارگانیــک)
اســت و اجــزای وابســتهی آن ،شــبیه درختــی اســت کــه انــدام فضایــی آن در خاک قــرار دارد
و بــرای آنکــه ایــن انــدام رشــد و تکامــل یابــد ،توســعهی ارضــی الزم و ضــروری مینمایــد
(عزتــی .)۱۰ :۱۳۸0 ،بــر مبنــای ایــن دیــدگاه ،دولــت بــه مثابــه موجــود زندهایســت کــه
بــرای حیــات خــود بایــد فضایــی متناســب داشــته باشــد؛ بــر ایــن اســاس ،در درج ـهی اول
خــاک (وســعت) یــک کشــور بهتریــن نماینــدهی قــدرت سیاســی و پیشــرفت فرهنگــی آن
اســت و در درجــهی دوم موقعیــت جغرافیایــی و تأثیــر آن در سیاســت ممالــک اهمیــت
زیــادی دارد (علیبابایــی)۱۹۱ :۱۳69 ،؛ بنابرایــن طبــق دیــدگاه اندامــواره ،مرزهــای
بینالمللــی نمــی تواننــد دائمــی باشــند ،بلکــه فقــط بهطــور موقــت ،تعیینکننــدهی اوضــاع
در برخوردهــا و درگیریهــای حکومتهــا محســوب میشــوند.
چنیــن دیدگاهــی را میتــوان منطبــق بــر اوضــاع ایــران و بیزانــس در دورهی ساســانی
کــه در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه شــده اســت ،دانســت؛ چنانکــه در ایــن دوره مرزهــای
ایــران و بیزانــس دورهی آشــفتهای را پشتســر میگذارنــد و شــهرهای مــرزی ازجملــه
تئودوســیوپولیس بهصــورت مــداوم میــان آنهــا دستبهدســت میشــود .درواقــع،
بایــد اذعــان کــرد کــه مطابــق بــا دیــدگاه راتــزل ،امپراتوریهــای ایــران و بیزانــس ناچــار
بودنــد بــرای حفــظ بقــای خــود و همچنیــن از دســت نــدادن شــهرهای مــرزی کــه در
مناطــق ژئوپلیتیــک ،ماننــد ارمنســتان ،آســیای صغیــر ،بینالنهریــن و ســوریه کــه نقــش
مهمــی در تــوازن قــدرت آنهــا داشــت ،بــه درگیریهــای مداومــی بــا یکدیگــر رو آورنــد؛
چنانکــه بــا بررســی تحــوالت تاریخــی ایــن دوره ،روابــط خصمانــهی آنهــا نســبت بــه
روابــط مسالمتآمیزشــان برجســته مینمایــد .بههمیــن دلیــل بررســی نقــش و جایــگاه
شــهر مــرزی تئودوســیوپولیس در روابــط ایــران و بیزانــس میتوانــد بــرای بهدســت آوردن
شــناختی دقیقتــر از مناســبات ایــران و بیزانــس در دورهی ساســانی ســودمند باشــد.
پرسـشها و فرضیــات پژوهــش :بنابرایــن ایــن نوشــتار بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع
و ماهیــت آن بــه ســراغ ایــن پرس ـشها کــه اســاس ایــن پژوهــش بــر آنهــا اســتوار اســت،
مـیرود؛  .1شــهر مــرزی تئودوســیوپولیس توســط چــه کســی تأســیس شــده و از چــه موقعیت
جغرافیایــی برخــوردار بــوده اســت؟  .2علــت اهمیــت تئودوســیوپولیس در مناســبات ایــران
و بیزانــس چــه بــوده اســت؟
ـشرو مطــرح میشــوند؛ فرضیـهی اول :بــا
در پاســخ بــه ایــن پرسـشها فرضیههــای پیـ ِ
توجــه بــه اطالعــات و دادههایــی کــه منابــع در اختیــار مــا میگذارنــد ،در ایــن رابطــه میتوان
گفــت کــه شــهر تئودوســیوپولیس در اواخــر قــرن چهــارم میــادی توســط تئودوســیوس اول
بهوجــود آمــده و از لحــاظ جغرافیایــی در ارمنســتان غربــی در منطق ـهای بهنــام «کاریــن»،
نزدیــک سرچشــمههای رود فــرات قــرار گرفتــه اســت .فرضیــهی دوم :ازســویی بایســتی
اذعــان کــرد کــه مهمتریــن کارکــرد شــهر تئودوســیوپولیس کــه توســط بیزانســی بهوجــود

113

114

شماره  ،23دوره نهـم ،زمسـتان 1398

آمــده از لحــاظ سیاســی-نظامی بــود؛ زیــرا در اواخــر حیــات خــود ،شــهرهای مــرزی ماننــد
تئودوســیوپولیس بــار اصلــی دفــاع از امپراتــوری را بــر دوش میکشــیدند .از دیگــر ســو
ساســانیان نیــز بــا تصــرف ایــن شــهر میتوانســتند از ســویی راحتتــر ســرزمینهای شــرقی
امپراتــوری بیزانــس را مــورد حملــه خــود قــرار دهنــد.
روش پژوهــش :براســاس موضــوع ،روش و انجــام کار تحقیــق توصیفی-تحلیلــی
برپایــهی مطالعــات کتابخانــهای اســتوار اســت؛ بدینصــورت کــه ابتــدا بــه گــردآوری
اطالعــات و دادههــای تاریخــی و ســپس بعــد از دســتهبندی و تنظیــم آنهــا به نقد و بررســی
آنهــا پرداختــه شــده اســت .در پایــان نیــز پــس از تحلیــل دادههــا و اطالعــات تاریخــی ،بــه
تدویــن پژوهــش حاضــر انجامیــده اســت .در ایــن پژوهــش ،ســعی برایــن شــده کــه از منابــع
دســت اول اســتفاده شــود تــا بتــوان بــا کنــار هــم قــرار دادن ایــن منابــع در کنــار یکدیگــر و
بــا اســتفاده از برهــان خلــف بــه بررســی و تحلیــل نقــش و جایــگاه شــهر تئودوســیوپولیس
در روابــط ایــران و بیزانــس در دورهی ساســانی پرداختــه شــود .در پژوهــش حاضــر ابتــدا
موقعیــت جغرافیایــی و بنــای شــهر تئودوســیوپولیس آورده شــده و در ادامــه بــه بررســی و
تحلیــل نقــش تئودوســیوپولیس در روابــط ایــران و بیزانــس پرداختــه شــده اســت.

پیشینهی پژوهش

در حــوزهی روابــط ایــران و بیزانــس در دورهی ساســانی ،پژوهشهــای ارزشــمندی
بهصــورت کتــاب و مقالــه توســط مورخــان و محققــان تاریــخ ایــران و بیزانــس بــه رشــتهی
تحریــر درآمــده اســت؛ ایــن پژوهشهــا بــا توجــه بــه موضــوع مــورد بررســی ،هرکــدام
دربرگیرنــدهی بخشــی از روابــط سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی ایــن دو قــدرت باســتان
میباشــد .در کنــار اطالعاتــی کــه ایــن پژوهشهــا بهدســت میدهنــد ،بهصــورت گــذرا
و آن نیــز هنگامــی کــه بــه ســیر وقایــع میــان دو دولــت میپردازنــد بــه شــهرهای مــرزی
نیــز اشــاراتی داشــتهاند .درواقــع ،اطالعــات ایــن پژوهشهــا در مــورد شــهر مــرزی
تئودوســیوپولیس از ســویی پرا کنــده ،و از دیگــر ســو بــا نــگاه غربــی بــه ایــن موضــوع
نگریســته شــده اســت؛ بنابرایــن ایــن آثــار باوجــود داشــتن اطالعــات مفیــد ،دربرگیرنــدهی
موضــوع ایــن پژوهــش بهصــورت همهجانبــه نیســتند ،ا گرچــه در زمــرهی منابــع مهــم
ـشرو
بهشــمار میآینــد؛ از جملــه مهمتریــن ایــن منابــع میتــوان بــه کتابهــای مهــم پیـ ِ
اشــاره کــرد :شــهرهای ایــران در روزگار پارتیــان و ساســانیان 4اثــر «پیگولوســکایا» ()1367؛
روم و ایــران ،دو قــدرت جهانــی در کشــاکش و همزیســتی 5اثــر «انگلبــرت وینتــر» و «بئاتــه
گهــای ایــران 6در دو جلــد کــه توســط «لیــو»
دیگنــاس» ()2007؛ و مرزهــای شــرقی ُرم و جن 
بــا همــکاری «دوگــدون» و «گتریکــس» ( )2005بــه رشــتهی تحریــر درآمــده اســت.
بههرحــال بهجــرأت میتــوان گفــت کــه تاکنــون کار مســتقل و جامــع و مانعــی دربــارهی
شــهر مــرزی تئودوســیوپولیس کــه بهعنــوان یکــی از کانــون درگیــری ایــران و بیزانــس در
دورهی ساســانی مطــرح شــود ،صــورت نگرفتــه اســت؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش ،ابتــدا
بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن شــهر و ســپس بــه ســاخت و بنــای آن پرداختــه و در ادامــه
بــه بررســی و تحلیــل نقــش و جایــگاه شــهر تئودوســیوپولیس در روابــط ایــران و بیزانــس در
دورهی ساســانی میپــردازد.

بررسی و تحلیل نقش و جایگاه شهر تئودوسیوپولیس...

موقعیت جغرافیایی شهر تئودوسیوپولیس

در مــورد موقعیــت جغرافیایــی و مــکان شــهر تئودوســیوپولیس ،در میــان آثــار مورخــان
ً
اختالفنظــری وجــود نــدارد و تقریبــا ا کثــر آنهــا شــهر یــا منطقــهی کاریــن را بهعنــوان
مــکان ســابق شــهر تئودوســیوپولیس بیــان میکننــد و معتقــد هســتند کــه ایــن شــهر در
منطق ـهی کاریــن در مکانــی کــه پیــش از ایــن ،یــک روســتایی کــه در یونانــی بهعنــوان
«کلــه آرخــه» 7نامیــده میشــود (هئوســن ،8)42 :2003 ،بهوجــود آمــده اســت.

تئودوسیوپولیس از دیدگاه مورخان و جغرافیانویسان

منطق ـهی کاریــن (محلــی کــه شــهر تئودوســیوپولیس در آن واقــع شــده اســت) در پایــان
قــرن چهــارم میــادی ،وضعیــت یــک قلمــرو ســلطنتی تحتســلطهی حکومــت آرشــاکونی
( 53-428م ).را داشــته اســت؛ چنانکــه در کتــاب پاوســتوس بیزانســی کــه قدیمیتریــن
منبــع مربوطــه در قــرن پنجــم میــادی اســت و بهخوبــی از وضعیــت ایــن شــهر در قــرن
چهــارم مطلــع اســت ،دربــارهی کاریــن آمــده اســت« :پــس از آن مانوئــل ،ســردار و ســپاهبد
ارمنیــان ،بــه همــراه بانــوی ارشــکانی و آرشــاک و واغارشــاک خردســال ،بــا جملــه ســپاهیان
ارمنــی بــا مهتــران بــزرگ و ناخارارهــا رهســپار شــد و بــه شهرســتان کاریــن رســید .همـهی ســر
خدایــان نیــز بــا او بودنــد .مانوئــل ســپاهبد دخــت خویــش ،وارتــان دخــت ،را بــه همســری
آرشــاک ارشــکانی خردســال درآورد و او را دامــاد خویــش گردانــد .همچنیــن بــرای بــرادر او،
واغارشــاک ،نیــز جشــن عروســی بــر پــا کــرد و دختــر آســپت باگراتونــی از شهرســتان اســپر را بــه
همســری او درآورد .خانــدان باگراتونــی از دیربــاز تاجگــذاران و تاجبانــان شــاهان ارشــکانی
بودنــد .عروســی شــکوهمندی برگــزار کردنــد کــه سراســر خــاک ارمــن را ســخت شــادکام
ســاخت» (بوزنتــی ،کتــاب پنجــم.9)44 ،
«موســی خورنــی» ،دیگــر مــورخ ارمنــی نیــز در کتــاب خــود دربــارهی تأســیس ایــن
شــهر ســخن رانــده کــه در البــای توصیــف وی میتــوان تــا حــدودی بــه برداشــتی از
موقعیــت جغرافیایــی شــهر تئودوســیوپولیس رســید؛ وی پــس از ذکــر بــه ســلطنت رســیدن
پادشــاهی آرتاشــس پســر ورامشــاپوه ،مینویســد« :ســردار آناتــول 10بــا دریافــت فرمــان دربــار
بــه کشــورمان آمــده ،بــا گشــت و گــداز از نواحــی متعــدد بــرای بنــای شــهری حاصلخیــز،
ُپــرآب و ُپرثمــر ناحیـهی کاریــن را پســندید و بــا اینحســاب کــه آنجــا در مرکــز قــرار دارد و از
جاهایــی کــه چنــد سرچشــمهی فــرات آغــاز میگیرنــد و بــا جریــان مالیــم پیشرفتــه بــه دریــا
میریزنــد و شــکل باتــاق بــه خــود میگیرنــد ،زیــاد دور نیســت؛ در اینجــا ماهیــان بیشــمار
و انــواع مختلــف پرنــدگان وجــود دارنــد کــه رشــد میکننــد و ســاکنان تنهــا بــا تخمهــای
آنهــا تغذیــه مینماینــد و در کنــار باتــاق نیزارهایــی مملــو از نــی قــرار دارنــد .در دش ـتها
علفهــای بلنــد و گیاهــان بــذری بســیار میروینــد .کوههــا ُپــر از نخجیرهــای ُنشــخارکننده
و ُسمشــکافته میباشــد .جانــوران شــاخدار اهلــی بــزرگ پیکــر و درشــت ،بــا بدنــی پــر و چــاق
بوفــور در اینجــا پــرورش مییابنــد.
 ســپس ادامــه میدهــد :او در دامنــهی یــک کــوه زیبــا منظــر ،محلــی یافــت کــهچشــمههای متعــدد کوچــک بــا آبــی زالل میجوشــیدند و در آنجــا محــل شــهر را
طر حریــزی کــرد .بــا خندقــی ژرف آنرا محصــور نمــود و پــی حصــار را عنیــق ســاخت و
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شــهر

تئودوسیوپولیس (.)Dignas & Winter, 2007: 70

بر جهــای بســیار بلنــد بــرروی آن بنــا کــرد کــه اولــی را بــه گرامیداشــت قیصــر" ،تئــودوس"
نــام نهــاد .کمــی آنســوتر بر جهــای صخرهماننــد شــبیه دماغ ـهی کشــتیها و گذرگاهایــی
بــا گــودی فرورفتــه کــه بهطــرف کــوه مشــرف بودنــد ،بنــا نمــود .در ناحیـهی مشــرف دشــت
شــمالی نیــز شــبیه آنرا ســاخت .امــا در ســمتهای مشــرف بــه شــرق و غــرب ،بر جهــای
مــدور برپــا کــرد و امــا درون شــهر بــر فــراز تپ ـهای انبارهــای متعــدد بنــا نمــود و بــه افتخــار
آ گوســتوس 11تئودیــوس" ،12آ گوســتیون" 13نامیــد و از جاهــای متعــدد از طریــق مســیرهای
پوشــیده و پنهــان آب را وارد شــهر کــرد .شــهر را ُپــر از ســاح و هنگهــای نگهبانــی نمــود
و "تئودوپلیــس" نامیــد تــا بــا ذکــر نــام شــهر ،نــام پادشــاه جاودانــی شــود و امــا چشــمههای
جوشــان آب گــرم را توســط ســنگهای تراشــیده پوشــانید» (موســی خورنــی ،کتــاب ســوم،
 .)272-273 :59چنانکــه از شــرح موســی خورنــی برمیآیــد ،شــهر تئودوســیوپولیس بــر
دامن ـهی کوهــی در منطق ـهی کاریــن و نزدیــک سرچشــمههای رود فــرات ســاخته شــد.

بنای شهر تئودوسیوپولیس

هــم در منابــع و هــم در میــان پژوهشــگران ،اجماعــی دربــارهی تأســیس شــهر
تئودوســیوپولیس وجــود نــدارد؛ چنانکــه برخــی ســاخت ایــن شــهر را بــه دورهی
تئودوســیوس اول ( ۳۹۵-۳۷۹م ).و برخــی دیگــر تأســیس تئودوســیوپولیس را مربــوط
بــه زمــان تئودوســیوس دوم ( ۴۵۰-۴۰۸م ).میداننــد« .گارســویان» علــت ایــن تشــتت را
عــدم دقــت منابــع مربوطــه میدانــد (گارســویان .14)64 :2003 ،امــا در ایــن رابطــه بــا توجــه
بــه اشــارات منابــع و برهــان خلــف ،چنانکــه در ادامــه بــه آن اشــاره شــده ،میتــوان گفــت
کــه ایــن شــهر پــس از تقســیم ارمنســتان در ســال  387م .میــان ایــران و بیزانــس در زمــان
تئودوســیوس اول بهوجــود آمــده اســت.
مســئلهی ارمنســتان از زمــان اواســط دورهی اشــکانی باعــث تنشهایــی میــان ایــران
و ُرم شــده بــود؛ بدینصــورت کــه اقــدام اشــکانیان پــس از تصــرف ســرزمین ارمنســتان
در زمــان مهــرداد دوم ( ۱۲۴تــا  ۸۷ق.م( ،).بیــوار142 :1383 ،؛ ژاســمن97 :1382 ،؛

بررسی و تحلیل نقش و جایگاه شهر تئودوسیوپولیس...

مشــکور ،)172 :1367 ،آغازگــر درگیریهــای مداومــی میــان ایــران و ُرم بــر ســر دســتیابی
ایــن منطقــه شــد .بــا روی کار آمــدن ساســانیان ،آنهــا وارث مناقشــات اشــکانیان بــا ُرم بــر
ً
ســر ســرزمین ارمنســتان شــدند؛ تــا اینکــه نهایتــا در زمــان شــاپور ســوم ،پادشــاه ساســانی
بــود کــه بــه راهحلــی در مــورد ارمنســتان رســیده و تــن بــه تقســیم ایــن ســرزمین دادنــد.
بدینصــورت کــه تئودوســیوس اول و شــاپور ســوم بــر ســر طــرح مســئلهی تقســیم کــه
در ســال  377م .بیــن شــاپور دوم و والنــس مطــرح شــده بــود (آمیانــوس مارســلینوس،
153-1 .2 .30؛ فــرای ،)238 :1383 ،در ســال  387م .بــه توافــق رســیدند (دیگنــاس
و وینتــر16)185 :2007 ،؛ گفتنیســت ،درگیریهــای داخلــی و مــداوم پادشــاه و اشــراف
ارمنــی در تصمیــم ایــن دو دولــت بیتأثیــر نبــود ،چنانکــه ایــن دوره بــا پادشــاهی پــاپ
( 374-369م ).و وارازادات ( 378-374م ).مصــادف بــود کــه بــا اقدامــات خــود در
کشــور چنددســتگی ایجــاد کــرده بودنــد (بوزنــد271-265 :1383 ،؛ بورنوتیــان:1995 ،
67؛ بینــز.17)641-625 :1910 ،
«تومانــوف» 18در اینبــاره مینویســد :خــود ارمنیهــا باعــث بهوجــود آمــدن ایــن
دوپارگــی بودنــد (تومانــوف .19)5 :1961 ،طبــق توافــق ســال  387م ،.ارمنســتان بــه دو
قســمت نامســاوی تقســیم شــد کــه در نتیج ـهی آن ســه-چهارم آن بــه ایــران بازگشــت؛
بخــش شــرقی و بزرگتــر ارمنســتان بهــرهی ایرانیــان ،و بخــش کوچکتــر و غربــی آن
بهــرهی بیزانــس شــد (گراســبی24-18 :1997 ،؛ تومانــوف .20)5 :1961 ،بخــش ُرمــی از
غــرب تئودوســیوپولیس (ارزروم فعلــی) در شــمال و مارتیروپلیــس در جنــوب ،کــه شــامل
بخــش کوچکتــر یونانینشــین آن میشــد ،امتــداد پیــدا کــرد؛ امــا ســهم ایرانیــان کــه
بــر بیشــتر ارمنســتان دس ـتیافتند ،شــامل شــهرهای آرتاشاســت و دویــن میشــد .در هــر
دو بخــش ،شــاهزادگان اشــکانی همچنــان بهعنــوان فرمانروایــان دستنشــانده ،بــه
حکومــت گماشــته شــدند .آرشــاک ســوم در بخــش ُرمــی و در بخــش ایــران ،خســرو چهــارم
بــه ســلطنت ارمنســتان انتخــاب شــدند (تومانــوف116 :1971 ،؛ هنــزل76 :2008 ،؛ بینــز،
643-642 :1910؛ بلوکلــی.21)230-229 :1987 ،
در ایــن تقســیم منطق ـهی کاریــن کــه شــهر تئودوســیوپولیس پــس از تقســیم در آنجــا
بهوجــود آمــد ،بــه بیزانســیها تعلــق گرفــت .گارســویان بــا توجــه بــا تجزیــه و تحلیــل
اطالعــات و دادههــای منابــع باســتانی ،بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه پــس از تقســیم
ارمنســتان میــان ایــران و بیزانــس در ســال  387م .بــود کــه تئودوســیوس اول بــه فکــر
ایجــاد اســتحکاماتی در منطقــهی کاریــن افتــاد؛ چرا کــه در نزدیــک مرزهــای ایــران
واقعشــده بــود .پــس از ایجــاد اســتحکامات ،ایــن مــکان بــه افتخــار شــخص امپراتــور بــه
«تئودوســیوپولیس» نامگــذاری شــد.
ایــن درحالیســت کــه بیشــتر محققــان مبنــا را بــر نقلقولــی از «پروکوپیــوس»
(پروکوپیــوس ،کتــاب اول 22)25-18 .10 ،گذاشــته و آوردهانــد کــه ساختمانســازی
(اســتحکامات) و ایجــاد ایــن شــهر در اوایــل ســلطنت تئودوســیوس فرزنــد آرکادیــوس،
یعنــی تئودوســیوس دوم ( 408-450م ،).صــورت گرفتــه اســت .موســی خورنــی نیــز
23
زمانــی کــه بــه توصیــف ایــن شــهر پرداختــه ،نوشــته اســت کــه ایــن شــهر توســط «آناتــول»
ســردار تئودوســیوس دوم بهوســیلهی یــک فرمــان ســلطنتی بهوجــود آمــده اســت
ا
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(موســی خورنــی ،کتــاب ســوم)272-273 :59 ،؛ بنابرایــن طبــق گفتــهی ایــن منابــع
(پروکوپیــوس و موســی خورنــی) ایــن شــهر در دورهی تئودوســیوس جــوان (دوم) ســاخته
شــده اســت .24در زمینـهی تأســیس شــهر تئویوســیوپولیس ،دیــدگاه گارســویان قابلتأمــل
ً
اســت؛ چنانکــه وی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه قلعــه و اســتحکامات مســتقیما در
مــرز جدیــد ،هنگامــی کــه پادشــاهی آرشــاکونی ارمنســتان بــزرگ تقســیم شــد ،ســاخته شــده
اســت و همانطورکــه پروکوپیــوس نیــز اشــاره کــرده ،هــدف از ســاختن ایــن اســتحکامات
اســتفاده از آنهــا بهعنــوان یــک دژ محکــم در برابــر حمالتــی کــه از ایــران بــه قلمرویــی
کــه بــه تازگــی بهدســت آورده بودنــد ،بــود؛ بنابرایــن چنیــن اقــدام احتیاطــی کــه بالفاصلــه
بعــد از تقســیم کشــور پــس از دو نســل رخ داد ،منطقــی بــود (گارســویان.25)74 :2003 ،
طبــق ایــن دیــدگاه ،تأســیس ایــن شــهر بایســتی در زمــان تئودوســیوس اول اتفــاق افتــاده
باشــد .درنهایــت بایــد گفــت کــه باوجــود اســناد و مدارکــی کــه ســاخت ایــن شــهر را بــه
تئودوســیوس دوم نســبت میدهنــد ،هرگونــه تجزیــه و تحلیــل در اینبــاره همچنــان بــاز
اســت (گارســویان.26)68 :2003 ،
تئودوســیوپولیس در زمــان اعــراب بهنــام «کالیــکاال» شــهرت پیــدا کــرد ،در ایــن رابطــه
آمــده اســت ،زمانــی کــه فرمانــده ایــن منطقــه درگذشــت ،همســرش کالیهــد 27ایــن شــهر را
ً
تأســیس کــرد و بعــدا اعــراب بههمیــن خاطــر تئودوســیوپولیس را کالیــکاال 28نامیدنــد .پــس
29
از تصــرف ایــن منطقــه توســط ُترکهــا ( 1049-1048م ،).بهعلــت اینکــه ســاکنان ارزن
بــه تئودوســیوپولیس مهاجــرت کردنــد ،ایــن منطقــه بــه «ارزن» معــروف گشــت؛ بنابرایــن
چــون شــهری نزدیــک ســیرت 30در آناتولــی بهنــام «ارزن» وجــود داشــت ،ایــن شــهر بــه
«ارزن الــروم» 31معــروف شــد (اوکویوجــو و آیدیــن.32)30 :2010 ،

نقش و جایگاه شهر تئودوسیوپولیس در روابط ایران و بیزانس

بیزانســیها پــس از تقســیم ارمنســتان در ســال  387م .میــان خــود و ایــران ،بــرای
پیشبــرد مرزهایشــان بــه ســاخت و تقویــت اســتحکامات در شــهرهای مــرزی در قســمت
ارمنســتان غربــی پرداختنــد .تئودوســیوپولیس در قســمت ارمنســتان ُرمــی (غربــی)
نمونــهای از ایــن شــهرها میباشــد؛ چرا کــه در نزدیکــی مرزهــای ایــران واقــع شــده بــود.
ساســانیان نیــز نســبت بــه ایــن اســتحکامات منفعــل نبــوده و بیشــتر اوقــات وا کنــش نشــان
میدادنــد؛ چــرا کــه تقویــت اســتحکامات در نزدیــک مرزهــای خــود را تهدیــدی بــرای قلمــرو
خــود بهحســاب میآوردنــد؛ بنابرایــن ،شــاهان ساســانی در مواقعــی کــه بــه تحکیــم امــور
داخلــی میپرداختنــد ،شــهرهای مــرزی از جملــه شــهر تئودوســیوپولیس را مــورد حملــه
قــرار میدادنــد .چنانکــه در ایــن رابطــه بایــد اشــاره کــرد کــه در ســال  421م .اندکــی پــس
از نشســتن بهــرام بــر تخــت شــاهی ،شــاید بــه تحریــک موبــدان زرتشــتی ،تعقیــب و آزار
مســیحیان در امپراتــوری ساســانی از ســر گرفتــه شــد .بســیاری از مســیحیان بــه امپراتــوری
بیزانــس گریختنــد و بهــرام خواســتار اســتراداد آنــان گردیــد ،امــا امپراتــور تئودوســیوس دوم
حاضــر بــه پ ـسدادن گریختــگان نشــد؛ در نتیجــه ،میــان دو امپراتــوری جنــگ در گرفــت
(فــرای244 :1383 ،؛ شــیپمان )47 :1384 ،و در ایــن درگیــری ،شــهر تئودوســیوپولیس
کــه بــه تازگــی بــرای دفــاع از ارمنســتان بیزانــس ســاخته شــده بــود ،توســط بهــرام در ســال
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 421م .مــورد حملــه قــرار گرفــت؛ وی آنرا بیشــتر از س ـیروز بــه محاصــرهی خــود در آورد،
ولــی موفــق بــه تصــرف آن نشــد .ایــن درحالــی اســت کــه هنــر نظامــی بهــرام در ایــن دوره
بــرای همــه شــناخته شــده بــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن زمــان اســقفی مســیحی بهنــام
«اونومیــوس» 33در آنجــا میزیســت .وی در دفــاع از آن شــهر دقیقــهای فروگــذار نکــرد و
مــردم شــهر را برانگیخــت کــه بــا قــدرت ایمــان از شــهر خــود دفــاع کننــد و نگذارنــد کافــری بــر
شــهر ایشــان مســلط گــردد .حتــی وی یکــی از شــاهزادگان ایرانــی را کــه بــه دیــن محصوریــن
هتــک حرمــت کــرده بــود ،را بهدســت خــود بــه قتــل رســاند .مــرگ ایــن شــاهزاده ســبب شــد
کــه بهــرام دســت از محاصــرهی تئودوســیوپولیس کشــیده و از تصــرف تئودوســیوپولیس
صرفنظــر کنــد (راولینســون.34)396 :1885 ،
پــس از آن ،تئودوســیوپولیس بــار دیگــر در زمــان قبــاد اول ( 531-488م ).مسئلهســاز
شــد؛ چنانکــه وی (بــا توجــه بــه حمایــت هیاطلــه از وی) کــه بــرای پرداخــت مرتــب
باجوخــراج ســالیانه بــه هپتالیهــا متعهــد شــده بــود ،نتوانســت بــه منابــع مالــی الزم
دس ـتیابد تــا خــراج معهــود بــه آنهــا را بپــردازد؛ در نتیجــه بــه آناستاســیوس (۵۱۸-۴۹۱
م ،).قیصــر بیزانــس روی آورد و درخواســت اقســاط معوقــه از بیزانــس را کــرد و بــرای توجیــه
ایــن تقاضــا بــه مــادهای از قــرارداد صلح بین یزدگرد دوم و تئودوســیوس دوم به ســال 442
م .عطــف کــرد (شــیپمان .)55 :1384 ،طبــق ایــن قــرارداد ،دولــت بیزانــس متعهــد شــده
بــود کــه قســمتی از مخــارج دفــاع معابــر کوههــای قفقــاز را در مقابــل وحشــیان بــه دولــت
ایــران بپــردازد (کریستینســن .)464-465 :1375 ،امپراتــور بیزانــس ،آناســتازیوس بــا
تقاضــای قبــاد مخالفــت کــرد؛ بنابرایــن امتنــاع آناســتازیوس 35بهانـهای برای جنگ ســال (
 502-505م ).شــد ،بیزانسـیها ابتــدا بــه حملـهی ســریع قبــاد وا کنــش نشــان ندادنــد .ایــن
امــر شــاید تــا حــدودی بهدلیــل دغدغـهی حملــه بلغــار و اعــراب بــه ســرزمینهای بیزانســی
36
در همــان ســال باشــد .در هــر صــورت ،ســپاه ایــران توانســت بــه ســرعت تئودوســیوپولیس
39
ارمنســتان و مارتیروپولیــس 37و آمــد 38را بــه تصــرف خــود درآوردنــد (لــی. )58 :2007 ،
«یوشــع ستوننشــین» دربــارهی تصــرف تئودوســیوپولیس توســط قبــاد مینویســد :قبــاد
پادشــاه ساســانی ،پســر پیــروز ،ســپاه ایــران را بهســوی شــمال حرکــت داد .قبــاد بــا نیروهــای
هونهــا کــه بــه وی پیوســته بودنــد وارد مرزهــای بیزانــس شــد و تئودوســیوپولیس در
ارمنســتان را ظــرف چنــد روز گرفــت .فرمانــدار آنجــا کنســتانتین بــود کــه علیــه بیزانس ـیها
ســر بــه شــورش گذاشــته بــود .بــه هــر صــورت ،قبــاد شــهر را تخریــب و غــارت کــرده و آنجــا
را در آتــش ســوخت؛ عالوهبــر آن ســاکنان آنرا بــه اســارت گرفــت (یوشــع ستوننشــین،
 .40)48 :1882قبــاد اول ،طــی ایــن لشکرکشــی غنیمــت جنگــی و نیــز اعتبــاری قابلتوجــه
کســب کــرد (روبیــن.41)643-642 :2007 ،
پــس از بهوجــود آمــدن مســائل جدیــدی بــا هیاطلــه ،ســرانجام ساســانیان موافقــت
کردنــد کــه در قبــال پرداخــت مبالغــی هنگفــت ســرزمینهایی را کــه متصــرف شــدهاند،
ً
بــاز پــس دهنــد؛ صلحــی کــه متعاقبــا در ســال  506م .پدیــد آمــد ،نزدیــک بــه بیستســال
پابرجــا مانــد .اینکــه در ســالهای بعــد کار بــه برخوردهــای نظامــی نکشــید ،حاکــی از ایــن
اســت کــه بیزانس ـیها بــه فعالیتهــای خطیــری دســت زده بودنــد .آناســتازیوس اول در
ضمــن جنــگ پیشــین بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه اســتحکامات ناکافــی آنهــا ،حمــات
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ساســانیان را تســهیل کــرده اســت (دیگنــاس و وینتــر42)37 :2007 ،؛ چنانکــه تصمیــم بــه
تقویــت اســتحکامات شــهرهای مــرزی از جملــه شــهر تئودوســیوپولیس گرفــت.
«پروکوپیــوس» در ایــن رابطــه مینویســد« :بنابرایــن آناستاســیوس پــس از بســتن
پیمــان صلــح بــا قبــاد ،در نزدیکــی دارا شــروع بــه ســاختمان شــهر مهــم و مســتحکمی کــرد
کــه بهنــام خــود او نامیــده شــد .ایرانیهــا پــس از فــار غ شــدن از حمــات هیاطلــه ،ســفیری
نــزد ُرمیــان فرســتاد و بــه آنهــا اعتــراض کــرد کــه چــرا مخالــف مقــررات پیمــان صلــح بــا
ایــران و ُرم رفتــار نمــوده و اقــدام بــه ســاختمان شــهری در مجــاورت ســرحد ایــران کردهانــد.
آناستاســیوس بــا وعــده و وعیــد و بــا پرداختــن مبلــغ هنگفتــی پــول ،توانســت قبــاد را راضــی
کنــد و ســاکت نگـهدارد؛ امــا دیــری نگذشــت کــه امپراتــور شــروع بــه ســاختن شــهر دیگــری
نظیــر همیــن شــهر در خــاک ارمنســتان در مجــاورت ســرحد ارمنســتان ایــران نمــود .در
ایــن محــل از دیربــاز قصب ـهای وجــود داشــت کــه تئودوســیوس امپراتــور ُرم آن را توســعه
داده و بهشــکل شــهری درآورده و آنرا بــه اســم خــود موســوم کــرده بــود؛ امــا آناستاســیوس
بر جوبــارو و حصــار بســیار محکمــی بــر گــرد آن ســاخت و از ای ـنرو باعــث نگرانــی و خشــم
ایرانیهــا گردیــد؛ زیــرا ســاختمان ایــن هــر دو شــهر بــه منزل ـهی تهدیــدی بــه کشــور آنــان
بــود» (پروکوپیــوس ،کتــاب اول.43)18-25 .10 ،
شــهر تئودوســیوپولیس بهدلیــل موقعیــت ژئوپلیتیکــی کــه داشــت ،از لحــاظ نظامــی بــه
انــدازهای بــرای بیزانــس اهمیــت داشــت که در دورههای مختلف اســتحکامات آن بازســازی
و تقویــت شــد؛ چنانکــه ذکــر شــد ،طبــق گفتــهی پروکوپیــوس ،امپراتــور آناســتازیوس
درصــدد تقویــت اســتحکامات آن برآمــد؛ در اینراســتا ،وی درصــدد تغییــر نــام ایــن شــهر بــه
آناســتازیوپولیس نیــز برآمــد کــه در ایــن راه موفقیتــی چندانــی بهدســت نیــاورد و کمــاکان
همــان نــام قبلــی بــر ایــن شــهر ،اطــاق میشــده اســت .تقویــت چندبــاره اســتحکامات شــهر
تئودوســیوپولیس را در دورهی امپراتور ژوســتینین نیز شــاهد هســتیم که باز اهمیت نظامی
ایــن شــهر را نمایــان میکنــد .درواقــع بایســتی گفــت کــه بــا پیوســتن اســتانهای ارمنســتان
بــه امپراتــوری بیزانــس (پــس از تقســیم ارمنســتان) ،مرکــز نیروهــای نظامــی بیزانسـیها بــه
44
شــهر مــرزی تئودوســیوپولیس انتقــال یافــت (آدونتــس.)112 :1970 ،
وقتــی کــه ارمنســتان در ســال  387م .از لحــاظ سیاســی بــه دو بخــش شــرقی و غربــی
تقســیم شــد ،همیــن عامــل بــا توجــه بــه تفــاوت میــان حکومــت بیزانــس و ایــران ،منجــر بــه
شــکاف فرهنگــی در زندگــی مــردم ارمنــی شــد؛ بنابرایــن ژوســتینین دســت بــه اصالحــات
مهــم نظامــی و غیرنظامــی در ارمنســتان دسـتزد ،بــا ایــن هــدف کــه برخــی از آداب و رســوم
محلــی باقیمانــده را از بیــن بــرده و ایــن بخــش را تبدیــل بــه اســتانی از امپراتــوری انجــام
کنــد (واســیلیف.45)256 :1980 ،
مناطــق مــرزی از جملــه تئودوســیوپولیس کــه در درجهی اول برای اهداف اســتراتژیک
انتخــاب شــده بودنــد ،باعــث شــده بــود کــه امپراتــوران بیزانســی آنهــا را بــا اســتحکامات
جدیــد تقویــت کننــد؛ چنانکــه معاصریــن فعالیتهــای ســاختمانی ژوســتینین را یکــی از
جنبههــای شــگفتانگیز آن دوره ذکــر کــرده و آنرا قابلتحســین دانســتهاند .گســترهی
امپراتــوری و بهخصــوص مرزهــای آن در ایــن دوره بــا شــبکهی بیوقفــه از اســتحکامات
پوشــش داده شــده بــود.
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بهطــور کلــی ،موقعیــت اســتحکامات و پادگانهایــی کــه توســط امپراتــور بــرای دفــاع
از کشــور درنظــر گرفتــه میشــدند بــه سیســتم دفاعــی نزدیــک بــود؛ چنانکــه میدانیــم
اســتراتژی اولی ـهی امپراتــوری در ارمنســتان ُرمــی تصــرف نقــاط مهــم جادههــای اصلــی
بــود .ایــن سیســتم دیگــر در دورهی ژوســتینین امنیــت کافــی را بــرای امپراتــوری بهوجــود
نمــیآورد .امپراتــوری در ایــن زمــان پخــش و گســترش یافتــه بــود؛ در چنیــن شــرایط
آشــفتهای ،نیروهــای زیــادی بــرای تضمیــن دفــاع از کشــور الزم بــود ،ژوســتین بــرای جبــران
کمبود نیروهای مســلح مجبور شــد مواضع دفاعی و اســتحکامات امن را افزایش دهد ،که
میتوانســت هــم مشــکل دفــاع از امپراتــوری و همچنیــن حملــه را حــل کنــد .ایــن سیاســت
در مرزهــای شــرقی امپراتــوری ،یعنــی در ارمنســتان دنبــال شــد و نیــاز اصلــی در ایــن منطقــه
تقویــت خــط مــرزی بــود .بــرای ایــن منظــور ،مجموعــه ای از قلعههــا ،زنجیــرهوار در امتــداد
مرزهــا ازجملــه در تئودوســیوپولیس کشــیده شــد (آدونتــس46)113-112 :1970 ،؛ بنابرایــن
از عوامــل مهــم ایجــاد تئودوســیوپولیس 47و دیگــر قلعههــای کوچــک در منطق ـهی شــرق
امپراتــوری بیزانــس در آن دوره ایــن بــود کــه از قلمــرو امپراتــوری محافظــت بهعمــل آورنــد.
بیزانســیها بهدلیــل موقعیــت ژئوپولیتیکــی و کاربــرد و نقــش نظامــی شــهر
تئودوســیوپولیس ،حاضــر نبودنــد نســبت بــه کوچکتریــن نافرمانــی منصوبانــی کــه برایــن
شــهر مهــم میگماردنــد ،چشمپوشــی کننــد؛ کمــا اینکــه گفتههــای اطرافیــان امپراتــور
دربــارهی شــخص موردنظــر صحیــح نباشــد.
ُ
چنانکــه پروکوپیــوس در ایــن رابطــه مـیآورد« :ســیمون کــه دژ فرانگیــوم را بــه رمیهــا
وا گــذار کــرده بــود ،هنــگام جنــگ ایــران و ُرم ژوســتینین را وادار ســاخت کــه برخــی
از شــهرهای ارمنســتان را بــه وی وا گــذار نمایــد و چــون شــهرهای مزبــور بــه تصــرف او
درآمــد ،صاحبــان نخســتین آنهــا بــر ضــد وی توطئــه چیدنــد و او را بــه هالکــت رســانیدند.
قاتلیــن او کــه دو بــرادر بودنــد و پدرشــان «فیــروز» نــام داشــت ،پــس از کشــتن ســیمون
از ارمنســتان گریختنــد و بــه خــاک ایــران پناهنــده شــدند .امپراتــور چــون از واقعــه آ گاه
گردیــد ،شــهرهای مذکــور را بــه بــرادرزادهی ســیمون موســوم بــه «آمازاســپس» بخشــید و
او را حکمــران ارمنســتان ســاخت؛ امــا دیــری نگذشــت کــه یکــی از دوســتان آمازاســپس
موســوم بــه «آ کاســیوس» وی را نــزد ژوســتینین متهــم ســاخت و گفــت ایــن شــخص
گذشــته از اینکــه نســبت بــه ارامنــه ســتم بســیار میکنــد ،قصــد دارد تئودوســیوپولیس و
برخــی شــهرهای دیگــر را هــم بــه تصــرف ایرانیهــا دهــد .امپراتــور اتهامــات آ کاســیوس را
بــاور داشــت و او را مأمــور کشــتن آمازاســپس ســاخت و بعــد هــم خــود او را بــه حکمرانــی
ارمنــه منصــوب ســاخت» (پروکوپیــوس ،کتــاب دوم.48)14-6 .3 ،
در دورهی خســرو انوشــیروان در درگیریهایــی کــه میــان ایــران و بیزانــس رخ داد،
شــهر تئودوســیوپولیس یکــی از کانونهــای اصلــی مبــارزات بــود؛ چنانکــه در یکــی از
ایــن درگیریهــا بیزانســیها شکســت خــورده و تئودوســیوپولیس بهصــورت موقــت
تحتتصــرف ایرانیــان قــرار گرفــت .بدینصــورت کــه در ســال  575م .درگیــری در
جبه ـهی شــرقی بهوجــود آمــده بــود ،امــا در ســال  576م .بــود کــه خســرو در کنــار بحــث
صلــح دائــم بــه ارمنســتان لشــکر کشــید؛ ساســانیان بــا یــک ســپاه بــزرگ کــه از فیــل نیــز
ً
بهــره میبردنــد ،مجــددا حاکمیــت ایــران را در بخــش ارمنســتان ایرانــی 49برقــرار کــرده و
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پــس از آن موفــق بــه گرفتــن تئودوســیوپولیس (در بخــش ارمنســتان بیزانســی) شــدند.
پــس از آن ،جنگهایــی میــان آنهــا درگرفــت کــه هــر دو طــرف متحمــل شکس ـتهایی
شــدند؛ ســرانجام بــرای صلــح بــه مذا کــره نشســتند (ویتبــای .50)95 :2007 ،در ایــن رابطــه
پروکوپیــوس مینویســد:
«پــس از اینکــه خســرو از خــاک آشــور بازگشــت و بــه آذربایجــان در ســمت شــمال
رفــت و قصــد داشــت کــه از راه ارمنســتان بــه خــاک ُرم حملــه نمایــد .والریانــوس ،ســردار
ُرمــی پــس از اینکــه از طغیــان بــرادر خســرو و گرفتــاری ســپاه ایــران بهوســیلهی طاعــون
آ گاهــی یافــت از صلــح صرفنظــر کــرد؛ بنابرایــن وی بــا ســپاهیان خویــش در مجــاورت
شــهر تئودوســیوپولیس اردو زدنــد .ایــن لشکرکشــی بــه شکســت بیزانسهــا منجــر شــد»
(پروکوپیــوس ،کتــاب دوم.51)21-15 .24 ،
پــس از پناهنــده شــدن خســرو پرویــز بــه بیزانــس و حمایــت موریــس از وی در بــاز پــس
گرفتــن تخــت ســلطنت ،روابــط میــان ایــران و بیزانــس مصالحهآمیــز بــود؛ البتــه خســرو در
قبــال کمــک بیزانس ـیها وعــدهی وا گــذاری دارا ،مارتیروپولیــس ،بخشــی از ارمنســتان و
چشمپوشــی از باجهــای ســاالنه را بــه موریــس پیشــنهاد کــرده بــود (تئوفیالکــت ســیموکاتا،
.52)24 .13 .4
پــس از قتــل موریــس توســط فــوکاس ،خســرو پرویــز فرصــت را بــرای بازپــس گرفتــن
مناطقــی کــه در ازای حمایــت بیزانســیها بــه آنهــا وا گــذار کــرده بــود ،را مهیــا دیــد؛ در
ایــن رابطــه «شــیپمان» مــیآورد کــه :هیــچ روشــن نیســت کــه آیــا جنــگ بهانــهای بــود
بــرای پــس گرفتــن ارمنســتان کــه خســرو آنرا بــه بیزانــس داده بــود و یــا اینکــه خســرو
میخواســت انتقــام مــرگ کســی را کــه بــه او کمــک کــرده بــود ،بگیــرد (شــیپمان:1384 ،
 .)71چنانکــه ســپاه اعزامــی خســرو در ســال  611/610م .توانســت در ارمنســتان بــه
پیشــرفتهایی نائلشــده و بــر تئودوســیوپولیس نیــز دســت پیــدا کننــد کــه بــه غــارت ایــن
شــهر انجامیــد (گارســویان .53)114 :1997 ،امــا ســرانجام بــر اثــر اتحــاد نیروهــای بیزانســی
(امپراتــور بــا کلیســا) ،آنهــا توانســتند ســرزمینهای متصرفــی توســط ایرانیــان ازجملــه
تئودوســیوپولیس را بازپــس گیرنــد.

نتیجهگیری

ساســانیان از همــان ابتــدای روی کار آمــدن در قــرن ســوم میــادی ،سیاســت خارجــی
فعالــی را در پیــش گرفتنــد .بــا بررســی رویاروییهــای ایــران و بیزانــس میتــوان بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه ساســانیان از همــان ابتــدا ،تمایلــی بــه حضــور بیزانســیها در شــرق
فــرات نداشــتند .بیزانس ـیها کــه در برابــر سیاســت تهاجمــی ساســانیان از خــود اقتــداری
نشــان نــداده بودنــد ،دســت بــه تغییــر اســتراتژی زدنــد .وجــود موانــع و قــاع نظامــی دیگــر
نمیتوانســت در برابــر حرکــت ســریع ســپاه ایــران وقفــهای ایجــاد کنــد؛ بهعــاوه ،نبــود
محلــی نزدیــک بــه مرزهــای ایــران بــرای بازســازی ســپاه و اســتقرار نیروهــای بیزانســی و
همچنیــن بهعلــت دوری مســافت از لحــاظ زمانــی و مکانــی ،نیروهــای کمکــی بیزانــس
از کنســتانتین پــل و انطاکیــه راه میافتادنــد ،بیزانســیها نمیتوانســتند بــه موقــع بــر
ســر بزنــگاه جنــگ برســند؛ بنابرایــن امپراتــوران بیزانــس بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا
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ایجــاد اســتحکامات و حصارهــای محکــم در مناطــق مــرزی کــه از لحــاظ ژئوپلیتیــک
اهمیــت ویــژهای داشــتند و نیــز بــا اســتقرار نیروهــای کافــی در آنجــا بتواننــد تــا حــدودی
از پیشــرفت ســریع ســپاه ایــران در خــاک بیزانــس جلوگیــری کــرده و حتــی بتواننــد از آن
شــهرها ســرزمینهای ساســانیان را مــورد تهاجــم قــرار دهنــد.
در ادامــهی ایــن سیاســت بــود کــه بیزانســیها پــس از تقســیم ارمنســتان در ســال
387م .میــان خــود و ایــران ،بــرای پیشبــرد مرزهایشــان بــه ســاخت شــهرهای مســتحکم
در مــرز یــا نزدیکــی آن پرداختنــد .شــهر تئودوســیوپولیس (کاریــن و در حالحاضــر ارزروم)
نمونــهای از ایــن شــهرها میباشــد؛ چرا کــه در نزدیکــی مرزهــای ایــران واقــع شــده بــود.
ایــن شــهر در زمــان تئودوســیوس اول ،در قســمت ارمنســتان ُرمــی (ارمنســتان غربــی)
در دامنــهی کوهــی در منطقــهی کاریــن و نزدیــک سرچشــمههای رود فــرات (شــرق
ترکیــه) ســاخته شــد .مهمتریــن کارکــرد شــهر تئودوســیولیس کارکــرد سیاســی-نظامی
ایــن شــهر بــرای امپراتــوری بیزانــس بــود؛ زیــرا در اواخــر باســتان ،شــهرهای مــرزی ماننــد
تئودوســیوپولیس بــار اصلــی دفــاع از امپراتــوری را بــر دوش میکشــیدند .بههمیــن دلیــل
پــس از تأســیس آن ،اســتحکامات تئودوســیوپولیس توســط امپراتــوران بعــدی تقویــت
گردیــد .در ایــن رابطــه میتــوان بــه آناســتازیوس اشــاره کــرد کــه پــس از ترمیــم و تقویــت
اســتحکامات آن ،تــاش ناموفقــی نیــز در تغییــر نــام تئودوســیوپولیس بهنــام خــودش
داشــت .پــس از آن ،امپراتــور ژوســتینین در قــرن ششــم بــر اســتحکامات ایــن شــهر افــزود،
تئودوســیوپولیس بــرای قرنهــا لنگــرگاه شــمالی بــرای دفــاع از امپراتــوری در شــرق و مــکان
مقــام ارشــد نظامــی بیزانــس در ارمنســتان بــود ،کــه حاکمیــت وی اراضــی پونیــک هممــرز با
54
دریــای ســیاه تــا ســاتراپهای نیمهمســتقل کــه در امتــداد فــرات یــا رودخانـهی آرســینیاز
را دربــر میگرفــت .بــه هرحــال ،بــا توجــه بــه اقدامــات امپراتــوران بیزانســی در ایــن شــهر،
بایســتی بــه اهمیــت تئودوســیوپولیس بــرای دفــاع امپراتــوری در شــرق پیبــرد.
ساســانیان نیــز بــا تصــرف ایــن شــهر میتوانســتند از ســویی راحتتــر ســرزمینهای
شــرقی امپراتــوری بیزانــس را مــورد حملــهی خــود قــرار دهنــد؛ عالوهبــر آن ،تصــرف یــا
اخــال گاهبــهگاه ایــن شــهر توســط ایرانیــان ،باعــث میشــد کــه بیزانســیها نتواننــد
ِ
نیروهــای خــود را علیــه ســرزمینهای ایــران ســازماندهی کننــد و بیشــتر بــه فکــر بازســازی
ایــن قلعه-شــهر کــه حکــم ســپر را بــرای امپراتــوری بیزانــس داشــت ،باشــند .از دســت دادن
چنیــن شــهرهایی بهعنــوان تغییــری عمــده در تــوازن قــدرت در ارمنســتان ،آســیای صغیــر،
بینالنهریــن و ســوریه محســوب میشــد؛ چرا کــه تصــرف ایــن شــهر بــه منزل ـهی تســلط و
در اختیــار داشــتن مناطــق قفقــاز ،آســیای صغیــر ،بینالنهریــن و ســوریه بهشــمار میرفــت؛
بنابرایــن ،از ســویی بیزانــس حاضــر بــه از دســت دادن ایــن شــهر نبــود و از دیگــر ســو
ساســانیان نیــز حاضــر نبودنــد کــه بیزانس ـیها دســت بــه ایجــاد اســتحکامات در ایــن شــهر
بزننــد و از آنجــا بتواننــد ســرزمینهای غربــی ایــران را مــورد حملــه قــرار دهنــد .بههمیــن
دلیــل درگیریهــای ممتــدی میــان آنهــا بهوجــود آمــد کــه بــه مــرور تحلیــل قــدرت دو
امپراتــوری را بهدنبــال داشــت .موقعیــت اســتراتژیک و مهــم تئودوســیوپولیس پــس از
تصــرف آن ،توســط اعــراب در قــرن هفتــم میــادی حفــظ شــد؛ چنانکــه ایــن شــهر بــرای
فاتحــان بهعنــوان پایگاهــی در برابــر اربابــان ســابق بیزانســی آن تبدیــل شــده اســت.
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