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 اهميت تاريخ، از هاييدوره در بررسي جغرافياي تاريخي شهرهايي كه

شود كه اند، باعث ميداشته اينظامي، اقتصادي و مذهبي ويژه سياسي،

جمله تري از رويدادهاي آن دوران صورت گيرد. از تحليل و تعليل دقيق

اين شهرها بايستي به شهر مرزي دوين اشاره كرد كه به لحاظ موقعيت 

اي برخوردار است؛ گرچه قدمت اين شهر به جغرافيايي از جايگاه ويژه

رسد، اما رشد و گسترش آن به اواسط قرن مي ميالد از پيش سوم هزاره

كه در همين زمان جايگزين صورتيگردد؛ بهچهارم ميالدي بازمي

ت قبلي ارمنستان يعني آرتاشات شد و پس از انقراض سلسلة پايتخ

 اين واقع نشين انتخاب گرديد. دراشکانيان ارمنستان، به عنوان مرزبان

به  موقعيت جغرافيايي اين شهر پرداخته و به تا است آن پي در پژوهش

 به نيل بپردازد. براي بيزانس و ايران يهارقابت دايرة چرايي اهميت آن در

 ـ توصيفي) تاريخي هايپژوهش شيوة از است شده تالش هدف اين

. شود استفاده پژوهشگران، نظريات و موجود شواهد اساس بر و( تحليلي

نظامي،  -هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه اهميت سياسييافته

تجاري و مذهبي اين شهر، برخاسته از موقعيت ژئوپليتکي آن  -اقتصادي

اين شهر توسط ايران و بيزانس به منزلة تسلط بر كه تصرف بود؛ چنان

رفت و از اين النهرين و مناطق ساحلي درياي سياه به شمار ميبينمناطق 

راحتي مركز حکومت يکديگر را مورد تهديد قرار توانستند بهمناطق مي

عنوان يکي از مراكزي بود كه دهند. از لحاظ اقتصادي و مذهبي نيز به

گرفت و در مواقع خاص و كشور در آنجا صورت ميتبادالت تجاري د

 شد.شوراهاي ديني در آنجا تشکيل مي
 

 ارمنستان، دوين، آرشاكوني، ساسانيان، بيزانس. ها:کلیدواژه

 

To determine the historical geography of cities 

that, over a period of history, have had a special 

significance from  political, military, economic 

and religious perspectives , makes it possible to 

analyze more precisely the events of that era. 

Among these cities, it should be noted that the 

border town of Devin, which has a special position 

in terms of its  geographical location , although the 

city dates back to  the third millennium BC, its 

growth and development dates back to the mid-

fourth century. At the same time as replacing the 

former capital of Armenia, the Armenian artashat 

and after the extinction of the Parthian dynasty, 

was selected as a border settlement. In fact, this 

research seeks to address the geographical location 

of the city and the reasons for its importance in 

Iran and Byzantium's circle competition. To 

achieve this purpose, the methods of historical 

research (descriptive-analytical) and based on the 

evidence and the views of researchers, have been 

used. The findings of this study suggest the 

importance of politico-military, economic, 

commercial and religious city, due to its 

geographical location. As the takeover of the city 

by Iran and Byzantium as Mesopotamia and 

dominate the coastal areas of the Black Sea region 

was considered. And from these areas could easily 

threaten each other's administrative center. 

Economically and religiously, it was also was one 

of the centers where trade exchanges between the 

two countries took place, and in certain cases, 

special religious councils were formed.  
 

Keywords: Armenia, Devin, Arshakuni, Sassanian, 

Byzantine. 
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 مقدمه. 1

 قلمرو که سلوکی سلسله تدریجی انقراض دنبال به

 درها رومی و شرق در اشکانیان قدرت دو در آن

 مرز همها رومی با اشکانیان رفت؛ تحلیل به غرب،

 ایجاد باعث قدرت، دو این مشترک مرزهای. شدند

 به توجه باها رومی شد؛ آنها بین درگیرهایی

 مناطق بر توانستند اشکانیان داخلی مشکالت

 دست صغیر آسیای و النهرینبین قفقاز، ژئوپلیتیک

 بهها ایرانی برابر در آنها حفاظت برای و کنند پیدا

 پس. یازیدند دست آنها در مستحکم قالعی ایجاد

 ریگمرده همراه به آنها قلمرو اشکانیان، انقراض از

. کرد پیدا انتقال ساسانیان به روم با درگیرهایشان

 بر تسلط خواهان چون ابتدا همان از ساسانیان

 ازها رومی راندن بیرون و فرات شرق یهاسرزمین

 به و گرفته پیش در را تهاجمی سیاست بودند، آنجا

. پرداختند مختلف مقاطع درها سرزمین این فتح

ها ایرانی برابر درها رومی که مستحکمی قالع

 مانعیها ساسانی برابر در توانستنمی ساختند،

 به راحتی به توانستندمی آنها و کند ایجاد

 بنابراین شوند؛ ورحمله روم شرقی یهاسرزمین

 به مرزی شهرهای در بیزانسی و رومی امپراتوران

 ایجاد به نیز جاهایی در و استحکامات ایجاد

. این اقدامات زدند دست مرزی مستحکم شهرهای

 در ایرانیان سریع پیشرویاز سویی باعث عدم 

 و سوریه النهرین،بین صغیر، آسیای ارمنستان،

 دیگر سویی از شد؛ رومی یهاسرزمین به رسیدن

 محاصرة توانایی زمان، مرور به نیز،ها ساسانی

 دست به را آنها گرفتن و شهرها این مدتطوالنی

 . آوردند

 و مرزی شهرهای که گفت باید بنابراین

 آنها، تسلط سر بر بیزانس و ایران یهاکشمکش

 دو این مناسبات ازای عمده بخش دربرگیرندة

 هرگونه کهچنان است، ساسانی دورة در قدرت

 بدون بیزانس، و ایران مناسبات دربارةای مطالعه

 چرا آمد؛می غیرممکن مرزی شهرهای به پرداختن

 ساسانی دورة در شهرهایی چنین رفتندست از که

. شدمی منتهی منطقه قدرت توازن در عمده تغییر به

 عصر بزرگ قدرت دو این تالقی و تصادم مرکز

 آسیای قفقاز، مناطق در واقع شهرهای در باستان

 که مرزی شهرهای. بود سوریه و النهرینبین صغیر،

 هر گرفت؛می قرار طرفین حمله مورد مناطق این در

 داشتند، ای کهویژگی و اهمیت به توجه با کدام،

 سیاسی، گوناگون کارکردهای و ساخت دارای

 میل که بودند ژئوپولیتیک و دینی اقتصادی، نظامی،

 این. کردمی دوچندان آنها تصرف برای را دولت دو

 یهاسرزمین بر مالکیت یعنی ادعای عوامل،

 دولت، دو میان مرزی شهرهای اهمیت و یکدیگر

 دو این میان مداومی یهادرگیری به هم، کنار در

 در راها کشمکش این گسترة که منجر شد قدرت

 غرب در مرزی شهرهای شدن بدل و رد و تصاحب

 بیزانس امپراتوری شرق و ساسانی شاهنشاهی

 . دید توانمی

 ـ یونانی منابع تحلیل و تجزیه و بررسی با

ها درگیری این از اطالعاتی که شرقی منابع و رومی

 وها انگیزه اهداف، به توانمی دهند؛می دست به

 این حاصل ابتدا، در. برد پی روم و ایران منافع

 رودخانة قرارگرفتن اشکانیان، زمان درها درگیری

 دو این میان مرز عنوانبه ثابت، طور به نه اما فرات،

 به یابیدست دلیل به روم امپراتوران اما بود؛ دولت

 بیشتر سیاسی و تجاری اقتصادی، ژئوپلیتیک، منافع

 تصرف درصدد اسکندر، متصرفات به رسیدن و

 قفقاز، فرات، و دجله میان ارزشمند مناطق
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 تراژان زمان در که بودند صغیر آسیای و النهرینبین

 فتح از پس تراژان،. شد محقق تاحدودی( م89-111)

 به فرات از را روم امپراتوری شرقی مرز النهرین،بین

 مناطق از حفاظت برای وی، جانشینان. داد تغییر دجله

 دفاعی سیستم به اشکانیان، حمالت برابر در متصرفی

 در قالعی و استحکامات ایجاد به و آوردند روی

 .پرداختند شرق در خود مرزهای

 م،222 سال در ساسانی سلسلة آمدن کار روی با

 به چهارم قرن اوایل) هابیزانسی ادامه در وها رومی

 دوره این در خود دفاعی سیاست به همچنان( بعد

 که مواقعی در بیزانس امپراتوران گرچه. دادند ادامه

 و اقدامات از تأسی به یافتند،می مساعد را اوضاع

 غربی یهاسرزمین گذشته، در اسکندر افتخارات

 از جدا آنها، اما دادند؛می قرار تعرض مورد را ایران

 با مرزی، شهرهای استحکامات چندباره تقویت

 ثقل مرکز شرق، به غرب از امپراتوری پایتخت انتقال

 نزدیک ایران مرزهای به را خود خارجی سیاست

 و سر از پس ابتدا، همان از نیز ساسانیان. کردند

 غربی مرزهای قبال در داخلی، امور دادن سامان

 این در. گرفتند پیش در تهاجمی سیاست امپراتوری

 شرقی منابع و رومی ـ یونانی کالسیک منابع رابطه،

 توسط هخامنشی پیشین متصرفات گیریبازپس از

 بایستی هرحال، به اند؛آورده میان به سخن ساسانیان

 پایگاهیها بیزانسی خواستندنمی ساسانیان که گفت

 امپراتوری دو برای را پایگاهی نقش مرزی، شهر هر)

 النهرینبین قفقاز، مانند ییهاسرزمین در( کردمی ایفا

 و ایران برای بنابراین. باشند داشته صغیر آسیای و

 عنوانبه مرزی، شهرهای ساسانی، دورة در بیزانس

 بود؛ برخوردارای ویژه اهمیت از ضرورت، یک

 ایجاد و تقویت در توانمی را وضعیت این نتیجه

 حضور و استقرار نیز و مرزی شهرهای استحکامات

 .کرد مشاهده مذکور مناطق در نظامی نیروهای دائم

 در که کرد اذعان باید باال، توضیحات به توجه با

 شهر مانند مرزی شهرهای از برخی ساسانی، دورة

 که ژئوپلیتیکی موقعیت واسطةبه ،(Dvin)دوین 

 و ایران یهارویارویی در را مهمی نقش داشتند،

 این گفت توانمی کهجایی تا اند؛نموده ایفا بیزانس

 و اقتصادی ، نظامی سیاسی، معادالت در شهر

 باستان عصر بزرگ قدرت دو میان مذهبی

 تاریخی جغرافیای بررسی. است کرده آفرینینقش

 شناختی آوردن دستبه برای تواندمی شهر این

 ساسانی دورة در بیزانس و ایران مناسبات از تردقیق

 در قفقاز، منطقة در دوین شهر. باشد سودمند

 پژوهش. است گرفته قرار آرارات دشت و ارمنستان

 و اول دست منابع اساس بر است آن بر حاضر

 پرسش این به جدید تحقیقات از استفاده همچنین

 و داشته ساختی چه دوین مرزی شهر که دهد پاسخ

 شاهنشاهی و بیزانس امپراتوری برای آن کارکرد

 تحقیق پیشینة با رابطه در است؟ بوده چه ساسانی

 محققان و مورخان طرفی از که کرد اشاره باید نیز

 شهر این به کمتر تاکنون دیرباز از ایرانی

 و جسته صورت به دیگر، طرفی از اند؛پرداخته

 وها کتاب در شهر این از مطالبی نیز گریخته

 از که شود،می دیدهها غربی جدید یهاپژوهش

 نگاه با سو دیگر از و پراکنده مطالب این سویی

 بنابراین،. است شده نگریسته موضوع این به غربی

 شهر این پیشینة و ساخت به ابتدا پژوهش، این در

 نقش واکاوی به سپس آن و جغرافیایی موقعیت و

 در شهر این مذهبی و اقتصادی نظامی، ـ سیاسی

 . شده است پرداخته بیزانس و ایران مناسبات
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  شهر دوین. ساخت و پیشینة 2

شهر دوین )جنوب  درهایی کاوشم 1891از سال 

، های بعدی نیز ادامه یافتشد و در دههایروان( آغاز 

بسیار ارزشمندی در مورد این اطالعات که طبق آن 

شهر اوایل قرون وسطایی ارمنستان به دست آمد. 

-Toprakhکاال )-بقایای دوین بر روی تپه توپراخ

kalaدهد که این ها نشان می( مشخص شده و کاوش

ترین اسکان در . قدیمیداردبسیار قدیمی  یاریختتپه 

 ةدر دور ،سوم پیش از میالد ةدر پایان هزار ،اینجا

بوده است. این منطقه در  ،(Eneolithicس سنگی )م

اورارتوئیان آباد و دارای  ةاز جمله دور ،های بعدزمان

 ,Mongait, 1961, Chapter 7) سکنه بوده است

Dvinاما آیا این سکنی مستمر بوده است یا نه ،) ،

های ها، یافتهدر کاوش .هنوز مشخص نیست

. در دست آمده استهلنی به ةمتعددی از دور

 های تپه دوین، نشان داده شده که اینخاکبرداری

در درون یک دیوار دفاعی محصور شده و در  شهر

محل سکونت م(  229- 39)زمان اشکانیان ارمنی 

به نقل از  Kafadaryan, 1965: 284بوده است )

Kettenhofen, 1996, 616-619)  (1)نقشة شماره. 

 
http://www.armenica.orgنقشه (.1شماره )   

این  1ارمنستان (آرشاکونیاشکانیان )در دوران 

در اواسط  رشد و ترقی را از سر گرفت. شهر دوران

به  2م(999-993قرن چهارم میالدی خسرو )

پادشاهی اشکانیان ارمنستان انتخاب شد. پادشاهی 

ای که ویژه در منطقهکوتاه مدت وی، با سازندگی به

در که پاوستوس دوین قرار گرفته، همراه بود؛ چنان

در  ،خسرو دستبهکاشت جنگل  ةدربار کتاب خود

ای دانسته گفته و دوین را نام تپهسخن این منطقه، 

نیز این در حالی است که موسی خورنی ، 9است

ای پارسی به معنی تپه دانسته و در دوین را واژه

                                                                      
م(، پس از به سلطنت رسیدن، پادشاهی 19-31. بالش یکم )1

م به برادر کوچکش، تیرداد؛ بخشید 39سرزمین ارمنستان را در سال 

 بیوار، ؛999: 1991 ؛ ورستاندیک،132-139: 1991پیگولوسکایا، )

گذار . تیرداد، پس از گرفتن ارمنستان، پایه(119-118 :1999

ای به نام آرشاگونی )اشکانیان ارمنستان( شد. این سلسله که سلسله

آمدند، پس شمار میای از حکومت اشکانیان ایران بهبه عنوان شاخه

نیمة پنجم میالدی( نیز  از سقوط حکومت اشکانیان ایران )تا اواسط

 ,Henzel)به عمر خود، تحت سلطه حکومت ساسانی، ادامه دادند

2008: 77 ;Parpecis, 1991: part One,13) 

 . وی جانشین پدرش تیرداد سوم شده بود. 2

پادشاه به سردارش فرمان داد، کارگرانی پر شمار از کشور گرد . » 9

نند و بیاورند و به کنند، درختان بلوط وحشی را از جنگل بر ک

گفتندش، تا شهرستان آیرارات، از دژ استوار دربار، که گارنی می

ای که دوین نام دارد و در شمال شهر بزرگ دشت متسامور، تا تپه

در مسیر رودخانه تا فرو دست، تا  ،آرتاشات بود، بنشانند. این چنین

ید. کاخ تیگنونی، جنگل کاشتند. او این جنگل را جنگل تاجار نام

نیستان کاشتند و سراسر دشت  ةجنگلی دیگر در جنوب آن، در حاشی

را با نهال بلوط پوشاندند. نام این را نیز خسروگرد نهادند. در 

های درباری نیز ساختند. پیرامون هر دو جنگل را دیوار جا کاخهمان

یکدیگر بچسبانند، تا راهی برای آمد و شد باشد. آنکه بهکشیدند، بی

د کرد و قد برافراشت. آنگاه پادشاه فرمان داد، جانوران جنگل رش

شکاری و ددانی از هر دست گرد کنند و در جاهای محصور در 

دیوار اندازند، تا مکانی بهر شکار و گردش و بزم پادشاه باشد. واچه 

 ,P'awstos Buzandac'i's) «درنگ خواست پادشاه را به جای آوردبی

Third Book. 8.) 

http://www.armenica.orgنقشه
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 نویسد:باره می این

خسرو در سال سوم پادشاه هرمزد پارسی و سال 

هشتم حکومت کستاندوس با کمک وی به پادشاهی 

های نیک رسید؛ او در قبال شجاعت و یادگاری

توجه بوده، وقت خود را مصروف تفریح، شکار بی

کرد و بدین جهت نیز در پرنده و سایر شکارها می

روز نیز به حوالی رود آزاد جنگلی غرس نمود که تا ام

ای واقع شود. همچنین دربار را به تپهنام او خوانده می

دار بنا در باالی جنگل منتقل نموده، قصری سایبان

شود که نمود. آن محل به زبان پارسی دوین گفته می

با نیز ساکنان آرتاشاد به دنبال آن به معنی تپه است. 

پذیرا داوطلبانه این انتقال را و  این عمل مخالفت نکرده

  (.223-222. 9شدند )موسی خورنی، کتاب سوم، 

به هر حال گزارشات این دو مورخ ارمنی نشان 

در که  بود دهد که خسرو سوم دستور دادهمی

وجود جنگلی بهای که دوین قرار گرفته، منطقه

آورند؛ ولی موسی خورنی در گزارش خود ادامه 

 ،دهد که دربار از آرتاشاد به شمال این جنگلمی

یعنی دوین انتقال پیدا کرد؛ پاوستوس در این باره به 

ولی از ساختن است صورت روشن سخن نگفته 

های درباری در این منطقه خبر داده است. کاخ

جایی هجاب ةکتنهوفن از سخنان این دو مورخ دربار

 پایتخت چنین نتیجه گرفته است: 

در گفته شده که احتماال در نیمه اول قرن چهارم میالدی 

زمان خسرو پادشاه ارمنستان یک شکارگاه تأسیس شده، 

ولی اغلب بر اساس گزارش نامعتبر موسی خورنی )قرن 

نهم میالدی( که به متن بسیار کوتاه ساختگی از 

فوستوس تکیه کرده است، این دیدگاه که خسرو 

به دوین منتقل کرده  (آرتاکساتاآرتاشات )پایتخت را از 

  (.(Kettenhofen, 1996: 616-619«کننداست، بیان می

را صحیح  کدامیچه ةدر واقع کتنهوفن گفت

ندانسته و موسی خورنی را مورخ قرن نهم میالدی 

داند. البته بایستی گفت که طبق نظر اکثر محققین می

 ةو مورخین، پاوستوس بوزند، کتاب خود را در نیم

اول قرن پنجم میالدی و موسی خورنی کتاب خود 

توان واخر قرن پنجم نوشته است. بنابراین میرا در ا

زیادی میان این دو  ةگفت از لحاظ زمانی، فاصل

ارمنی  ةمورخ وجود ندارد و گزارش این دو نویسند

نماید. کارند نیز از تأسیس این شهر به حقیقت می

نویسد که دوین توسط خسرو دوم سخن رانده و می

ت( قرار ای که آرتاشاد )دشت آرارانیز در منطقه

وجود آمد ولی آرتاشاد در قسمت جنوبی داشت، به

  .1(Canard, 1983: 678این دشت واقع شده بود )
 

 موقعیت جغرافیایی شهر دوین .3

از جمله کتاب  ،شهر دوین بر طبق منابع ارمنی

 ،(Buzandac'i's, Third Book. 8) پاوستوس

مانند  ،و در منابع رومی  Duinیا  Dwin صورت به

 ;Procopius, Book II, XXIV. 15-21) وسپروکوپی

XXV. 2-10 ،)Dubius  یاDoubios  و در منابع اوایل

، اما 2صورت دبیل یا دویل نوشته شده استبه ،اسالمی

                                                                      
 کوتک به که دوم خسرو توسط شهر این ساخت به نیز . النگ 1

(Kotak )در این  (.193: 1999 النگ،) است کرده اشاره بود، معروف

در شمال غرب  نویسند:باره نویسندگان کتاب تاریخ ارمنستان نیز می

ای آرتاشاد پایتخت قدیمی و در یک مکان مناسب که در مرکز آن تپه

، شهر شاه نشین جدید ارامنه یعنی برای بنای دژ میانی وجود داشت

گردد که به زودی وجهه آرتاشاد را از بین برده، نقش دوین بنا می

تجارتی آن را به خود اختصاص داد. در نزدیکی دوین جنگل هایی 

آورند که یکی معبد مادر شوند و دو شکارگاه به وجود میغرس می

مختلف پر شده و دیگری خسروگرد نامیده شدند. این ها با حیوانات 

گردند)خداوردیان و دیگران، و تبدیل به شکارگاههای سلطنتی می

1913 :191.) 

 :1911 مقدسی، ؛191 /8 :1911 اثیر،ابن ؛1399 /12 :1913 . طبری،2

 :1991 بالذری، ؛191 و193: 1928 همدانى، الفقیهابن ؛19 و 333 /1

218. 
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ن و محققان، این شکل نوشتن اامروزه در بین مورخ

Dvin  رواج بیشتری پیدا کرده است )برای اطالعات

 :Canard, 1983): بنگرید به ،دوین ةبیشتر در مورد واژ

678; Kettenhofen, 1996: 616-619 .) 

دوین، شهر تجاری بزرگ و پایتخت ارمنستان در 

اوایل قرون وسطی بود. این شهر در شمال پایتخت 

 (آرتاکساتاآرتاشات ) ،باستانی قبلی ارمنستان

(Artaxataدر سمت چپ ساحل آزات ،)،  در حدود

کنونی ارمنستان در کیلومتری جنوب پایتخت  93

در . (Kettenhofen: Ibid) ایروان قرار گرفته است

های که تمام پایتخت توان اذعان کرداین رابطه، می

ارمنستان، آرماویر، یروانداشاد، آرتاشاد، واغارشاباد و 

اند. دشت دوین در دشت آرارات واقع شده بعداً

پیش از میالد تبدیل به قلب  2آرارات از قرن 

های تجاری که از که راهان شده بود، چنانارمنست

شمال تا جنوب )از روی ارس( و از شرق تا غرب 

نمودند، یکی از عوامل جا یکدیگر را قطع میدر همین

 :1913پیشرفت شهرها بودند )خداوردیان و دیگران، 

 هاتاریخ جنگدر کتاب خود (. پروکوپیوس نیز 12

مینی بسیار با دبیوس سرز: آورده استشهر این  ةدربار

آبی فراوان و  صفا و حاصلخیز است و مخصوصاً

آن تا شهر تئودوزیوپولیس  ةهوایی سالم دارد و فاصل

 ,Procopius , Book IIبه قدر هشت روز راه است )

XXV. 2-10)  (2)نقشة شمارة. 

 
 2. نقشه شماره 2

 . نقش دوین در مناسبات ایران و بیزانس4

 نظامیالف( مناسبات سیاسی و 

ایران و روم بر سر  که های مداومیدرگیری به دنبال

، ، از زمان اشکانیان آغاز کرده بودندارمنستان

در سال سرانجام این سرزمین را در دورة ساسانیان و 

(. Dignas; Winter, 2007: 185)تقسیم کردند  م991

م، بخش شرقی و بزرگتر 991طبق توافق سال 

تر و غربی آن خش کوچکایرانیان و ب سهمارمنستان 

؛ Grosby, 1997: 18, 24روم شد ) ةبهر

Toumanoff, 1961: 5 .) تحدید حدود در تقسیم و

 ،های نفوذ ایران و بیزانس در ارمنستاندقیق حوزه

فرهنگی  ةعالقو هم گسترش قلمرو سرزمینی هم 

(. در هر دو Adontz, 1970: 9دخیل بوده است )

عنوان شاهزادگان اشکانی همچنان به ،بخش

آرشاک سوم در بخش  ،نشاندهفرمانروایان دست

، به حکومت یرومی و خسرو چهارم در بخش ایران

 ;Blockley, 1987: 229-230)شته شدند. گما

Baynes, 1910: 642-643; Toumanoff, 1971: 

116; Henzel, 2008: 76) پس از این تقسیم، شهر .

( قرار Persarmenia)منستان ایرانی ار دوین در بخش

اما در این زمان  (Canard, 1983: 678) گرفت

به عنوان پایتخت  (Vałarshapatواالرشاپات )

 انتخاب شد.

، ها در راه کسب وحدت ملیاقدامات ارمنی

ساسانیان را به واکنش در برابر آنها مجاب کرد. 

 ،بود کهم( 299-221) که در زمان بهرام پنجمچنان

پادشاه  ،ه درخواست اشراف و بزرگان ارمنیب

اشکانی ارمنستان از پادشاهی خلع و ارمنستان یکی 

 Parpecis, 1991: part) دشاز ایاالت ایران 

One,13آرشاکونی ارمنستان که  ة(. از آن پس، سلسل

یعنی اشکانیان  ،اصلی خود ةدو قرن بیش از شاخ



 08 جغرافياي تاريخي شهر دوين و جايگاه آن در مناسبات ايران و بيزانس در روزگار ساسانيان    پرویز حسین طالیی:

 

 

ردید و بود، منقرض گ خود ادامه دادهعمر به  ،ایران

 ارمنستان استقالل خود را از دست داد.

ارمنستان پس از بر افتادن پادشاهی آرشاکونی در 

م به استانی از شاهنشاهی ساسانی تبدیل و 229سال 

آنجا به  ةمرکز آن به شهر دوین انتقال یافت. ادار

که باالترین مقام آن استان بود،  یمرزبان یا ساتراپ

عنوان محل اقامت سپرده شد و نیز شهر دوین به

 Parpecis, 1991: partمرزبانان ایرانی تعیین شد )

One,12-13 ؛Blockley, 1987: 234 ،؛ کریستین سن

 ة(. این دوره از تاریخ ارمنستان به دور992: 1913

(؛ با 99 :1999معروف شد )دریایی، « مرزپانت»

حال، ناخارارهای ارمنی که دارای هویت و این

امور استان نقش  ةدر ادار ،بودندسازمان مستقل خود 

 ای داشتند. تعیین کننده

-299)پس از مدتی، پادشاه ایران، یزدگرد دوم 

که موفق به بهبود روابط خود با هنگامیم( 231

ایران دور  بیزانس گردید و هفتالیان را از مرزهای

درصدد زرتشتی کردن ارمنستان برآمد نمود، 

 ,Elishē) ؛132-139: 1913سارکسیان و دیگران، )

1982: 57-58 ;Bournoutian, 1995: 77; 
Toumanoff, 1961: 6.  این اقدام باعث شد که

 در نتیجهند؛ هواکنش نشان د آنارمنیان در مقابل 

م 231ژوئن  2در دشت آوارایر میان آنها جنگی 

 هزار تن از یارانواردان و چندین که درگرفت

 )النگ، دنددر میدان نبرد از پای درآم اشارمنی

دنبال آن  به .Russell,1987: 138)1؛ 192: 1999

                                                                      
ملی، شاهزاده واردان هزار ارمنی به فرماندهی قهرمان  11333. 1

نفری ایرانیان پیکار کردند. واردان و  223333با سپاه  ،مامیکونیان

چندین هزار تن از یارانش در میدان نبرد از پای درآمدند و مرگ این 

شهدا را تا به امروز در تقویم ارمنی به نام پنجشنبه آمرزیده یادآوری 

 .(Russell,1987: 138؛ 192: 1999 کنند )النگ،می

دریایی، ) نددبسیاری نیز به داخل ایران تبعید ش

 ,Elishē, 1982: 57-58; Bournoutian ؛98: 1999

. ویدن گرن بر این باور است که یزدگرد (78 :1995

یوس شد أآمیز خود ماین اقدام خشونت ةدوم از نتیج

آمیز برای حل این بحران مسالمتحلی و در پی راه

(. بنابراین در اواخر 998: 1911بود )ویدن گرن، 

هایی سلطنت یزدگرد دوم و شاهان پس از وی آزادی

ها زیاد طول ، اما این آزادیها داده شدبه ارمنی

م سیاست قدیمی تغییر 213در سال نکشید و باز 

مذهب ملت ارمنی به زور اسلحه مطرح شد. پادشاه 

، حقوق و امتیازات م(292-238) د، پیروزجدی

موروثی ناخارارها را نادیده گرفت. بنابراین نارضایتی 

ها در ها توسط هونای آغاز و شکست ایرانیتوده

. کردمهیا در ارمنستان شرایط قیام را  کشور، شرق

در شیراک شور  ،بدون درنگ ،ناخارارهای ارمنی

گران شغالیکپارچه با ا ةو تصمیم به مبارز کرده

شد و . واهان مامیکنیان رهبر قیام گرفتندخارجی 

حمایت از وی پرداخت نیز به ارمنی ملت 

نه حصارهای  ؛(113: 1913 دیگران، و سارکسیان)

آنی و نه دژ میانی آرتاشاد، هیچ کدام مرزبان ایرانی 

وی هراسان از خشم مردم به ایران  نداد ورا نجات 

و  هتصاحب کرد. شورشیان کشور را کردفرار 

ساهاک باگراتونی را به عنوان مرزبان و واهان 

 دوینسپس و  برگزیدندمامیکنیان را به عنوان اسپهبد 

انتخاب شهر . در نظر گرفتندمرکز کشور  را به عنوان

دوین توسط شورشیان ارمنی برای مقاومت در برابر 

ساسانیان، نشان از جایگاه ژئوپلیتیک این شهر و 

 م آن داشت. حصارهای مستحک

پس از یک سلسله درگیری که به پیروزی 

سپاه  ،میالدی299در بهار شورشیان ارمنی انجامید، 

وارد  ،به سرداری هازار اووخت ،بزرگ ایران
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؛ ولی کردبه محاصره را دوین شهر ارمنستان شده و 

واهان مامیکونیان، اسپهد ارامنه که در آنجا بود، با 

ا دچار دستپاچگی نمود، ر سپاه ایرانناگهانی،  ةحمل

صفوف آن را شکافت و با هنگ کوچک خود به 

نواحی کوهستانی رفت. پس از آن تا اواخر تابستان 

هایی با سپاه هازار اووخت انجام داد. م، او جنگ292

مامیکونیان با کمک مردم و با حمالت  ،در این مدت

ناگهانی و غافلگیر کننده، قشون دشمن را به تنگ 

. پس کردهای جداگانه آنها را نابود دسته آورده و در

شاپور ـ  از عدم موفقیت سردار ایرانی، مهران

علت ناتوانی در پایان به ،و نیزکه اجانشین وی شد، 

ها، با ویران کردن و تخریب اماکن دادن به این جنگ

تمام خشم خود را  ،مسکونی و نواحی مختلف

دیان و دفاع کرد )خداوربیسالح و متوجه مردم بی

های پیاپی (. بنابراین جنگ119-138: 1913دیگران، 

که بین سپاه ساسانی و شورشیان ارمنی درگرفت به 

سپاه  ،پیروزی شورشیان منتهی شد. در این بحبوحه

دست هپتالیان نابود و پیروز در جنگ ساسانی به

(. با شکست ایران و 221: :1999)فرای،  کشته شد

شاپور با توجه به  ـ هرانمکشته شدن پادشاه ایران، 

 این اوضاع بحرانی، به پایتخت فراخوانده شد

(P'arpec'i's, 1991: 86-87.) 

، م(299-292) با روی کار آمدن بالش اول

سیاست ساسانیان نیز نسبت به ارمنستان تغییر کرد. 

های یزدگرد و پیروز در با در نظر گرفتن ناکامی ،وی

به همین  ؛ارمنیان برآمدارمنستان، درصدد مصالحه با 

منظور یک نفر از مقامات بلندپایه را برای مذاکره با 

 :Chaumont, 1987)واهان به ارمنستان فرستاد 

 ،به رهبری واهان ،با شورشیان وی به هرحال، .(430

های موجود در صلح کرد و موافقت شد که آتشکده

ای در این ارمنستان ویران گردد و دیگر آتشکده

بدون ترس از  ،ساخته نشود و مسیحیانسرزمین 

در عمل کردن به  ،شتیتگرویدن اجباری به آیین زر

: 1999)فرای،  مراسم عبادی مسیحی آزاد باشند

د شعالوه مقرر به(؛ Chaumont, 1987: 430؛ 299

که ارمنستان را مستقیماً پادشاه ساسانی اداره کند 

 (. 229: 1999)فرای، 

نتیجه داد و بین آنان این سیاست بالش به زودی 

های که در پی آن در گزارش شدصلح بر قرار 

 بیزانسی و ارمنی از این پادشاه به نیکی یاد شده است

(Schippmann, 1989: 579 ) و حتی در اختالف بین

آنان جانب بالش گرفتند و  ،بالش و برادرش پیروز

هایی که از جانب ارمنیان رسید، بالش به یمن کمک

سن، کریستن)رقیب خود پیروز شود  موفق شد بر

 :P'arpec'i's, 1991؛33: 1992؛ شیپمان، 989، 1913

94; Chaumont, 1987: 430 )بالش همچنین .، 

ها، مرزبانی ارمنستان را از برای جبران کمک ارمنی

آندکان ایرانی گرفته و به شخص واهان مامیکونیان 

 )سردسته شورشیان( واگذار کرد؛ بنابراین واهان

عنوان مرزبان در دوین مسقر شد؛ پس به ،مامیکونیان

میالدی 293از این واقعه دیگر باره کیش مسیحی، در 

سارکسیان و دیگران، )مذهب رسمی ارمنستان شد 

 ,Chaumont, 1987: 430 ;Henzel؛119: 1913

عنوان بهشهر دوین دوره نیز . در این (171 :2008

که  نتخاب شدشهری که مرزبان در آن حضور دارد، ا

دهد این شهر همچنان اهمیت خود را حفظ نشان می

 کرده است.

در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم میالدی، 

که یک  به تیرگی انجامیدباز روابط ایران و بیزانس 

ها میان طرفین را در بر داشت؛ در این سری درگیری

ها مطرح ها، شهر دوین به عنوان کانون درگیریجنگ

نقش و جایگاه  ةپروکوپیوس دربارکه ، چنانشودمی
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شهر دوین در جنگی که میان ایران و بیزانس در 

 1میالدی رخ داد 329نواحی شمال غربی در سال 

 نویسد:(، چنین می12 :1992)شیپمان، 

خسرو از خاک آشور بازگشت و به آذربایجان در 

سمت شمال رفت و قصد داشت که از راه ارمنستان 

حمله نماید. در آذربایجان مردی از به خاک روم 

اهالی بیزانتیوم به نزد خسرو آمد و به وی خبر داد که 

به زودی سفرایی به نزد وی خواهند آمد تا ترتیب 

بستن صلح با او را بدهند. لیکن چون حرکت سفرا 

بیماری طاعون نیز در میان  به تعویق افتاد و ضمناً

د که در آن وقت ناب ،از این رو ،ها شیوع یافتایرانی

به فرمان شاهنشاه،  ،فرمانده قشون ارمنستان ایران بود

( را نزد Dubius) اسقف مسیحیان شهر دبیوس

سردار رومی که در ارمنستان بود، فرستاد  ،والریانوس

تا او را به سبب تأخیر آمدن سفرا نکوهش کند و 

رومیان را با شتاب وادار به بستن صلح کند.  ضمناً

هر چند که این  ر ادامه می نویسدپروکوپیوس د

نتیجه سفارت به خاطر خیانت برادر اسقف دوین بی

والریانوس را در جریان گرفتاری وی که ؛ چرا ماند

خسرو به خاطر طغیان برادرش و همچنین طاعونی 

 .که گریبانگیر سپاهیان ایران شده بود، گذاشت

بنابراین وقتی امپراتور از این وقایع اطالع یافت، 

رداران رومی را به حمله به سرزمین ایران ترغیب س

)دوین(  به سوی دبیوس کرد؛ سرداران رومی متفقاً

حرکت نمودند و در میان راه نه آسیبی به خاک 

  ایرانیان وارد آوردند و نه جایی را غارت کردند

(Procopius , Book II, XXIV. 15-21). 

                                                                      
اعراب، حدود مرزهای روم شرقی و ». پیگولوسکایا در کتاب خود 1

آورده است که پیش از آن، در اوایل قرن ششم میالدی حدود « ایران

میالدی در زمان درگیری های ایران و روم در زمان قباد  391سال 

اول، شهر بازرگانی دوین که سرشار غنائم و ثروت عظیم بود، به 

 (.211: 1912تاد )پیگولوسکایا، چنگ سرداران رومی اف

به فرماندهی  ،جنگ این شد که ایرانیان ةنتیج

و آنها  هندتوانستند لشکریان رومی را شکست د ،نابد

که پروکوپیوس را مجبور به فرار کنند. چنان

این واقعه از کلیه مصائب دیگری که پیش از »نویسد: می

تر بود، تر و هولناکبه رومیان رو کرده بود، سختاین 

زیرا گروه بسیاری از آنان به هالکت رسیدند و گروه زیاد 

 Procopius , Book)دست دشمن افتادند دیگری نیز به

II, XXV. 33-35). 

باز منشاء  ویژه دوین،و به پس از مدتی، ارمنستان

های میان ایران و روم در سال اختالفات و درگیری

-313) دوم ژوستینمیالدی و در زمان امپراتور  311

که چنان ؛(Theophylact,1986: 85شد )م( 312

 ةبه وسیل ،مرزبان ایرانی که در شهر دوین قرار داشت

شورشیان ارمنی به قتل رسید. این واقعه باعث 

ها از شورشیان و شروع درگیری ایران حمایت رومی

تئوفیالکت سیموکاتا اغتشاشات  ةو روم شد. به گفت

آخرین  ،ها بودندارمنستان که مسبب آن بیشتر رومی

وع جنگ از بین برد تردیدها را برای شر

(Theophylact, 1986: 86 در واقع ماجرا از این .)

حاکمی م( 318-391)قرار بود که خسرو انوشیروان 

ایرانی از خاندان سورن )چهرگشنسب( را در 

میالدی به مرزبانی ارمنستان گماشت؛ این حاکم 312

شتی را در ارمنستان تدر تالش بود تا کیش زر

دوین بنا شهر ای را در گسترش دهد و حتی آتشکده

این رفتار او به قیام مجدد مردم ارمنستان در  کرد.

 :Chaumont, 1987شد )منجر میالدی  311سال 

به رهبری  ،شورشیان (.231: 1999فرای، ؛ 431

وارتان مامیکونیان )که به کارمیر وارتان مشهور بود( 

دوین را تصرف کرده و مرزبان ایرانی را به قتل 

(. سبئوس در Sebeos, 1991: Chapter 1) رساندند

بر  تسلطشورشیان ارمنی پس از نویسد: ادامه می
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 :Sebeos, 1991) آن را نابود کردند، شهر دوین

Chapter 1.)  وارتان به منظور کسب کمک، سفرایی

ن دوم به شرطی یبه بیزانس فرستاد و قیصر ژوست

مرزبانی تابع بیزانس  ،قول مساعد داد که ارمنستان

 ,Greatrex & Lieu, 2005: 149; Chaumont)ود ش

1987: 431; Toumanoff, 1954: 149) .واقعدر، 

به معنی  ،ها توسط ژوستین دومبه ارمنی کمک ةوعد

اعالن جنگ به دولت ساسانی بود. بنابراین خسرو 

النهرین شخصاً به بین ،با گردآوری سپاهی ،اول

مقابل  تاخت و انطاکیه و دارا را گرفت؛ در طرف

پرداختند که این  یبیننص ةها به محاصررومی

ای نداد. خسرو اول برای سرکوب محاصره نتیجه

با تعدادی  ،هزار نفری 23قیام ارمنستان نیز سپاهی 

لیکن  ؛به فرماندهی مهران مهربندگ گسیل کرد ،فیل

این سپاه شکست سختی خورد و مهران مهربندگ و 

تعداد کمی از نیروهای ساسانیان توانستند از معرکه 

 ,Sebeosجان سالم به در برند و به ایران فرار کنند )

بخش بزرگی از ارمنستان  ،(. از آن پس5-6 :1991

بیزانس درآمد. تصرف انطاکیه و دارا  ةتحت سلط

 ,Greatrex & Lieu) شدوستین دوم ژباعث استعفا 

نیز  ،جانشین و شریک او ،. تیبریوس(151 :2005

ای ای جز درخواست صلح نداشت. متارکهچاره

صلح را تضمین  ةدوام منعقد شد اما نتوانست ادامبی

 کند و جنگ همچنان در ارمنستان ادامه یافت. 

ای که خسرو شخصاً در سال در حمله

آغاز پیروزی با میالدی به ارمنستان کرد، در 313

ایرانیان بود، اما سرنوشت جنگ تغییر یافت و سپاه 

ها خسرو را شکست دادند. نیرومندی از بیزانس

در  ،ساسانیان که جرأت خود را از دست داده بودند

میالدی تمایل داشتند که بر سر بستن 311سال 

صلح به مذاکره بنشینند؛ اما پیروزی بزرگ  ةعهدنام

گوهای وگفت ةارمنستان، رشتبر سپاه بیزانس در 

 92-91: 1991 صلح را گسیخت )وینتر و دیگناس،

در  (.Greatrex & Lieu ,2005: 152-162بسنجید با؛ 

 ،میالدی، فرمانده جدید سپاه بیزانس 319جنگ سال 

توانست چندین دژ  ،به نام موریکوس یا موریس

. اما در این کندر یایرانی را مسخر و شماری را اس

ارامنه به شورش خود پایان دادند و فرمان عفو هنگام 

ساسانیان را بر این سرزمین  ةعموی خسرو، سلط

 (. 231: 1999اعاده کرد )فرای، 

ها که از ها و هم ایرانیهم بیزانسی ،به این ترتیب

صلح را  ؛های پی در پی خسته شده بودندجنگ

که هیئت سفارت هنگامیولی  ؛استقبال کردند

پس  ،سفون بود، خسرویراه رسیدن به تبیزانسی در 

درگذشت  ،میالدی 318سال ، سال زمامداری 29از 

(Theophylact, 1986: 98 ،13: 1992؛ شیپمان .) 

م(، شهر دوین 129-383)خسرو پرویز در زمان 

عنوان مرز ایران و بیزانس انتخاب شد؛ درواقع به

بهرام چوبین  ةبا حمل، پس از به تخت نشستنوی، 

یتخت مواجه شد، وی که توان رویارویی با به پا

های بیزانس پناه به سرزمین ،بهرام پنجم را نداشت

خود را به انطاکیه  ،منابع آمده است که درچنان و، برد

ای را برای حمایت امپراتور رساند و از آنجا نامه

گیری تاج و تختش فرستاد بیزانس برای باز پس

، موریس موافقت پس از(. 129 :1913)طبری، 

توانست به خسرو پرویز به حمایت نیروهای بیزانسی 

 دست پیدا کند. خودتاج و تخت 

های خسرو به بیزانس در وعده دربارةسبئوس 

در کتاب  ،گیری سلطنتشازای کمک آنها در باز پس

نویسد: خسرو در پیام خود به ماوریکیوس خود می

سوریه ( تا شهر نصیبین در Aruastan) از اروستان

 ةرودان بوده است(، از ناحیمنظورش میان )احتماالً
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 ( تا آرارات و شهر دوینTanuterakan) تانوتراکان

( Bznunik) در ارمنستان و تاساحل دریای بزنونیک

( و قسمت Arhestawan)دریاچه وان( و آهستوان )

نظر بزرگی از سرزمین ایبریا تا شهر تفلیس صرف

 Sebeos, 1991: Chapter 2; Teophilact) کرد

Simocatta, 4.13,1-5). در توان گفت بنابراین می

عنوان به ،وان و تفلیس ةاین زمان شهر دوین و دریاچ

 سر حد مرزی میان ایران و روم انتخاب شده است.

این امر گویای این حقیقت است که حتی در زمانی 

ها که وضعیت دولت ساسانی نابسامان بود، ایرانی

حاضر نبودند، شهر دوین را که از لحاظ ژئوپلیتیک و 

نظامی نقش مهمی در تسلط این منطقه داشت، به 

در دوران خسرو پرویز ها واگذار کنند. بیزانسی

پانت به مدت هشت سال مرز (Smbat) سمبات

ارمنستان شد. در همین دوران بود که وی از شاه 

درخواست کرد که کلیسایی به نام سنت گریگوری 

در شهر دوین بسازد که شاه با او موافقت کرد 

(Sebeos, 1991: Chapter 17). 

خسرو پرویز با به سلطنت رسیدن  ،پس از مدتی

های فوکاس، قتل موریس را بهانه قرار داد و به سرزمین

 (؛122: 1911 العبری، ابن) ی بیزانس لشکر کشیدشرق

هایی را در پی گرچه در ابتدا موفقیت ،این لشکرکشی

حدی رسید داشت تا جایی که قلمرو سرزمین ایران به

سابقه بود؛ اما با اتحاد که در طول تاریخ ساسانیان بی

هراکلیوس، این  رهبریکلیسا و مردم بیزانس و 

گشت. سبئوس در مورد ها به پیروزی مبدل شکست

لشکرکشی هراکلیوس به سرزمین ایران و تخریب شهر 

 نویسد:دوین می

 ،هزار نفر 333/123( با Heraclius) هراکلیوس

قصد دربار ایران از طریق شمال حرکت کرد، وی به

( به دوین Karin) پس از عبور از مقابل شهر کارین

 ( و نخجوانAyraratean Dwin) در آیراراتان

(Naxchawanرسید، که هر دو شهر را طعم )آتش  ة

 .(Sebeos, 1991: Chapter 26) کرد

نام چند تن از مرزداران کشور همچنین، سبئوس 

ارمنستان را که در شهر دوین، در بخشی که تحت 

آورده است:  کردند،حکومت میتسلط ایران بود، 

( Vndatakan Nixawrakan) وندآتکان نیخوراکان

 وی را در دوین کشتند؛ مرکوت ،ایرانیکه سربازان 

(Merkut)یزدن ، (Yazden)بوتما ، (Butmah) و 

 . (Yeman( )Sebeos, 1991: Chapter 20) یمن

دوین  شهربا سقوط ساسانیان و ظهور اعراب، 

شوال سال نوزدهم هجری  11در  مسلماناندست به

 میالدی فتح شد و پس از آن 123یا ششم اکتبر سال 

 از دست دادبه شدت  را خود اهمیت

(Kettenhofen, 1996: 616-619).  گفتة با توجه به

شهر و کاتالیکوس جان پنجمِ تاریخ نویس،  سبئوس

در زمان سلطنت  ،میالدی 123دوین در سال 

در تسخیر شد.  ،کنستانس دوم و کاتلیکوس عزرا

ها، ارمنستان ایران و ارمنستان عرب ةدوران سلط

تبدیل به  ،به همراه گرجستان و آغوانک ،بیزانس

 .(281: 1999ایالت ارمینیه شدند )بوزند، 

 

 ب( مناسبات اقتصادی؛ تجاری و بازرگانی

شهر دوین، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که در 

به عنوان یک مرکز مهم مبادالت  ،عصر باستان داشت

نقش مهمی را در تجارت با آسیای میانه  ،المللیبین

از تقسیم  پس ،کرد؛ در واقعو صغیر دنبال می

 991ارمنستان بین بیزانس و ساسانی در سال 

 ةعنوان پایتخت و مرکز عمدمیالدی، دوین نقشش به

تر شد تا جایی که تجاری ارمنستان شرقی پررنگ

آرشاکونی در اواسط قرن  ةپس از انقراض سلسل
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( Marzbanateها )رمنستان توسط مرزبانپنجم، ا

در نزدیکی مرزهای ، اداره شد و پایتخت در دوین

این عامل باعث شد که قرار گرفت.  آرتاشات،شمالی 

به  آرتاشاتی ارمنستان، رشهر تجااز اهمیت کالن

صورتی روز افزون کاسته شود و شهر دوین که 

به مرکز سیاسی و اقتصادی مبدل  ،مجاور آن بود

زیستند. که در آن بیشتر کسبه و پیشه وران می ددگر

دوین به نقش مهم خود در پس از این انتقال، شهر 

تجارت بیزانس با ایران ساسانی و همچنین به عنوان 

 آرتاشاتالمللی مانند بینیک مرکز برای تجارت 

 ادامه داد.

و دوین مورد  آرتاشاتکه در  اقالمی ترینمهم

های شک ابریشم و پارچهبدون ،گرفتمبادله قرار می

ابریشم  ةیک منبع غیرمستقیم به مبادلچینی بود. 

توان از آن حداکثر استفاده را برد و اشاره کرده که می

 گریگوری اهل تورس اروپایی،آن اثر مورخ بزرگ 

(Tours)، به نام (Historia Francorum) به . است

که واردان گفته گریگوری تورسی، هنگامی

 و رهبران( Vardan Mamikonean) نیانمامیکو

میالدی به بیزانس فرار  312پس از شورش  شورشی

کردند، آنها با مقدار زیادی ابریشم پیش امپراتور 

 ایران پادشاه جنگ با در آنها و گفتند کهظاهر شدند 

 کندمی فکر (Ernest Stein) اشتاین ارنست. اندبوده

ها به بیزانس ارمنی توسط ابریشم این احتماالکه 

 .ها به آنجا آورده شده بودنرفته، بلکه توسط ترک

 اساسبی کامالً اشتاین دودلی و این شک و تردید

دوین  میالدی، شورشیان 312 سال در که چرا است.

 شهر آنها محتمل است که کامالً و را تصرف کردند

 برای تجارتدر آنجا  که چینی و ابریشم غارت را

 ,Manandian) نده باشا تصرف کردر ،داشت وجود

1965: Chapter 4.23). 

در دوین بازرگانان متعددی بودند که از هند، 

های ایران و از چند کشور گرجستان و تمام قسمت

زیر فرمان روم به آنجا آمده بودند، تا تجارت کنند. 

 نویسد:پروکوپیوس در این باره می

و های پهناور برای سواری در این خطه دشت»

دهات و روستاهای بزرگ و پرجمعیت در نزدیکی 

اند و بازرگانان زیادی در اینجا به سوداگری هم واقع

ند، زیرا انواع کاالها از هندوستان و نواحی امشغول

های ایران و حتی از متصرفات مجاور ایبری و استان

های بازرگانی بزرگ آید و داد و ستدروم بدانجا می

گیرد. اسقف مسیحیان در آن میدر آنجا صورت 

شود، زیرا ایالت به زبان یونانی کاتولیکوس نامیده می

آن نواحی  ةوی به تنهایی ریاست امور روحانی هم

 (.Procopius,  XXV. 2-10) «دار استرا عهده

 ةای به این گفتقول بایستی توجه ویژهدر این نقل

نویسد تجارت در روستاهای پروکوپیوس شود که می

اند، صورت پرجمعیت، که در نزدیکی هم قرار گرفته

گیرد. در نتیجه ممکن است این فرضیه مطرح می

شود که به بازرگانان خارجی اجازه داده شده که نه 

 زندگی کنند ،شهر ةبلکه در حوم ،شهرخود در 

(Manandian, 1965: Chapter 4.23). 

عالوه بر شواهد ذکر شده، با بررسی مفاد پیمان 

میان ژوستینین و  ،میالدی312سال  صلح

عنوان یکی از ، اهمیت شهر دوین بهخسروانوشیروان

شود. طبق بند سوم کاال دوچندان می ةهای مبادلمکان

در قرن  مورد توافقاین معاهده، مراکز تجارت مرزی 

چهارم، در قرن پنجم و ششم نیز مورد موافقت قرار 

هد که دوین در دگرفت. بند سوم این قرار داد نشان می

المللی بینساسانی نقش مهمی در تجارت  ةاواخر دور

ایفا کرده است؛ در اینجا ماده سوم قرارداد آورده 

 شود:می
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: میالدی بیزانس و ایران312پیمان سال سوم  ةماد

بازرگانان رومی و ایرانی از هر نوع باید معامالت 

در مراکز گمرکی تعیین  ،خود را طبق مرسوم گذشته

 Menander Protector, Fragmentه انجام دهند )شد

6.1 ;Codex Justinianus, 4.36.4). 

 مانندطبق این ماده، بازرگانی  ،که گفته شدچنان

های قبلی همچنان در مراکز گمرگی معدود و توافق

)به  کالینیکوس و دوین ،نصیبینیعنی  ،مجاز رسمیِ

 ;Dignasصورت می گرفت) (آرتاشاتجای 

Winter, 2007: 145.) 

بنابراین بایستی گفت که موقعیت ژئوپلیتیکی که 

عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی شهر دوین داشت، به

ای و صنعتی، در تجارت با آسیای میانه اهمیت ویژه

تا بود.  آرتاشات ةتحت سلط داشت، نقشی که قبالً

شهرت تولیدات محلی و نقش آن در جایی که 

 نیز اسالمی ن نخستیندوراتجارت منطقه در متون 

 آورده شده است.
 

 مذهبی -ج( مناسبات دینی 

م( با 931ها در اوایل قرن چهارم میالدی )ارمنی

پذیرش رسمی مسیحیت به عنوان دین رسمی کشور 

 ,Russell؛ بسنجید با 89: 1993آگاتانگغوس، )

(، در حفظ هویت مستقل ارمنستان 125 :1987

به ملتی واحد و یگانه کوشیدند و این اقدام، آنها را 

میالدی 919 سال ها دررومی آن،تبدیل کرد. پس از 

عنوان مذهب رسمی امپراتوری به مسیحیت را به

این بار در اواسط قرن  هاارمنی. رسمیت شناختند

با اعالم استقالل کلیسای خود  ،پنجم میالدی

(Panossian, 2006: 43-44; Gordon, 2003: 57 ،)

ادغام هویت فرهنگی خود با  درصدد بودند که از

به دنبال آن، عمل آورند. روم و بیزانس ممانعت به

شورای اول دوین که میالدی در  333سال ها ارمنی

 نیز های ارمنی، گرجی، ارانی و سیونیکدر آن اسقف

را شورای خالسدون و آئین نسطوری  ،شرکت داشتند

منظور ایجاد نهضت . پس از آن، بهکردندمحکوم 

دوین شهر به  1بقایای جسد گریگور روشنگر ،مردمی

منتقل و بر مزار او کلیسای مقدس ساخته شد. بدون 

از  ،(Giudکسب نظر از دربار پارس اسقف گیود )

شاگردان ساهاک و مسروپ ماشتوتس و اسقف 

عنوان جاثلیق کلیسای ری مامیکنیان، بهخاندان ناخارا

ارمنی انتخاب و در همین زمان مقر رهبری کلیسا از 

سال در آنجا  233واغارشاباد به دوین منتقل شد و تا 

 ة(. بنابراین در نیم81: 1993باقی ماند )باغداساریان، 

دوم قرن پنجم میالدی شهر دوین محل پاتریارخ 

تان و مرکز کلیسای ( ارمنسcatholicus/ )کاتولیکوس

  (.(Kettenhofen, 1996: 616-619ارمنی شده بود 

در دوین تعدادی از شوراهای کلیسایی نیز برگزار 

از جمله این  ؛((Kettenhofen, 1996: 616-619شد 

نسطوری، جاثلیق ارمنی را چنان  ةکه گسترش عقید

دچار آزردگی و رنجش کرده بود که شورای سوم 

مجبور به وضع قوانین را ( م132دوین )بخش اول 

 ین نسطوریت گردیدئخاص برای افراد گرویده به آ

دربارة کارکرد دینی این (. 111: 1993)باغداساریان، 

دست توان به ایجاد آتشکده و کلیسا بهشهر نیز می

های شهر دوین اشاره کرد که واکنش دو مرزبان

دولت ایران و بیزانس و همچنین اهالی و بزرگان 

را به دنبال داشت؛ برای مثال ساخت  ارمنی

ای توسط مرزبان ایرانی، با قتل وی همراه آتشکده

بود )برای اطالعات بیشتر در این زمینه بنگرید به 

                                                                      
 .. مسیحی کردن کشور ارمنستان توسط وی صورت گرفت 1
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Sebeos, 1991: Chapter 1.) 

 

 گیری. نتیجه4

در شمال دوین از لحاظ موقعیت جغرافیایی شهر 

، در سمت آرتاشاتپایتخت باستانی قبلی ارمنستان 

کیلومتری جنوب  93در حدود  ،پ ساحل آزاتچ

 .قرار گرفته است ،پایتخت کنونی ارمنستان در ایروان

بعد، این شهر از اواسط قرن چهارم میالدی به

عنوان مرکز ارمنستان ایران انتخاب گردید؛ این به

مرکزیت حتی پس از انقراض سلسلة آرشاکونی در 

ها نیز مرزبانمیالدی و روی کار آمدن  229سال 

ادامه پیدا کرد، تا جایی که در این دوران مقر آنها 

ها( نیز در این شهر قرار گرفت. در واقع نشین)مرزبان

 در را دوین، این شهر شهر ژئوپلیتیکی موقعیت

داده  قرار مرزی شهرهای سایر متمایز از شرایطی

ایران  طوالنی یهارویارویایی که دربود؛ چنان

 اهمیت حائز مرزی این شهر بر تسلط ساسانی و روم

بنابراین در تبیین موقعیت جغرافیایی شهر . گردید

ـ سیاسی، اقتصادی و مذهبی  های نظامیدوین، جنبه

ـ  ای پیدا کرد. در رابطه با بعد سیاسیاهمیت ویژه

نظامی این شهر باید گفت که دست یافتن به مناطق 

تسلط بر  النهرین و سواحل دریای سیاه مستلزمبین

این شهر بود. عالوه بر آن، دو قدرت بزرگ عصر 

توانستند مرکز حکومت باستان با تصرف این شهر می

 خود قرار نظامی حمالت هدف یکدیگر را مورد

 .دهندمی

در بعد اقتصادی و مذهبی نیز این شهر، از اواسط 

و مرکز به مرکز تجاری به بعد، قرن چهارم میالدی 

به عبارتی، شهر  .دیل گشتتب ارمنستانکلیسای 

المللی نقش بینعنوان مرکز مهم مبادالت دوین به

مهمی را در تجارت با آسیای میانه و بیزانس ایفا 

هایی که میان ایران و بیزانس که در قراردادکرد؛ چنان

عنوان یکی از مراکز عمدة شد، این شهر بهبسته می

آن، از لحاظ  برشد. عالوهمبادلة کاال در نظر گرفته می

مذهبی نیز، مقر رهبر کلیسای ارمنی شد و در برخی 

گرفت؛ مواقع، شوراهای دینی نیز در آنجا شکل می

از جمله این شوراها بایستی به شورایی اشاره کرد که 

وجود آمده های نسطوریان بهبرای رد افکار و اندیشه

با سقوط ساسانیان و ظهور بود. البته باید گفت 

شوال سال نوزدهم هجری  11در دوین  شهراعراب، 

به دست اعراب میالدی  123یا ششم اکتبر سال 

از به شدت  را خود اهمیت و پس از آنافتاد  مسلمان

 .دست داد
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