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جغرافياي تاريخي شهر آمد و جايگاه آن در مناسبات ايران و روم در 
 روزگار ساسانيان

  
  ، استاديار گروه تاريخ شهيدباهنر كرمانپرويز حسين طلايي

 
  چكيده

در آثار نويسندگان عصر باستان و همچنين پژوهش هاي تاريخي جديد اين دوره ، درباره جغرافياي 
ي و عمراني مناطق و شهرهاي اين دوره اطلاعات چنداني به دست نمي آيد ؛ تا تاريخي و بررسي ساختار شهر

جايي كه مي توان گفت كه اين حوزه تاكنون مورد توجّه قرار نگرفته است و تحقيق در اين حوزه مي تواند 
روشنگر زواياي تاريك مناسبات ايران و قدرت هاي همجوار محسوب شود. شهر مرزي آمد با توجّه به 

ورداري از موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيك مناسب كه در بين النهرين واقع شده، از زمان هاي بسيار دور ميان برخ
سلسله هاي متعّدد دست به دست مي شده است. از اواسط دوره اشكاني كه ايران و روم با يكديگر ارتباط برقرار 

مواره تلاش هايي توسط دو قدرت عصر باستان كردند تا اواخر دوره ساساني، براي تصرّف اين منطقه كليدي، ه
صورت گرفته است. حال با توّجه به اين مسائل، در اين پژوهش جغرافياِي تاريخي و ساختار عمراني شهر آمد و 
نقش سياسي، بازرگاني و ديني اين شهر مهم در مناسبات ايران و روم در دوره ساساني مورد بررسي و تجزيه و 

. اين پژوهش مي خواهد نشان دهد كه تصّرف شهر مرزي آمد براي هر دو قدرت عصر تحليل قرار مي گيرد 
باستان به منزله دسترسي به ارمنستان، تمركز در بين النهرين و همچنين پايگاه مستحكمي براي قلمرو كشور 

توسط قدرت خود، به شمار مي رفته است ؛ چنانكه ساختار عمراني آمد، تحت تأثير همين مسأله بوده و بارها 
حاكم بر استحكام آن افزوده مي شد . علاوه بر آن دستيابي به اين شهر كه بر سر راه هاي تجاري واقع شده بود، 

  هم از لحاظ بازرگاني هم از لحاظ تبليغات ديني در مناسبات دو كشور اهميت دو چنداني پيدا كرده بود.
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  مقدمه
از جمله شهرهاي مرزي ايران و بيزانس در بين النهرين بوده كه از لحاظ ژئوپليتيك و شهر آمد 

اين شهر ات اين دو قدرت باستاني، نقش مهمي را ايفا كرده است؛ چنانكه موقعيت جغرافيايي در مناسب
سال پيش تا به امروز،كه ميان سه كشور تركيه، عراق و ايران واقع شده، نقش خود را به  ٣٥٠٠از 

  . عنوان يك شهر كليدي مرزي حفظ كرده است
ند كه از جمله مي توان از سويي بايد گفت كه شهرهاي مرزي نقش و كاركردهاي متفاوتي داشته ا

به مواردي مانند جداكنندگي، يكپارچه سازي، كشمكش و ارتباط، تعيين حدود منطقه اِعمال حاكميت و 
قدرت حكومت، سازماندهي مناسبات اقتصادي و سياسي بين حكومت ها، مانع دفاعي و اقتصادي و 

مي توان به دو دسته كاركردهاي  غيره اشاره كرد. يا به عبارتي مهمترين كاركردهاي شهرهاي مرزي را
تجاري تقسيم كرد. مي توان گفت كه ژئوپليتيك در مفهوم تاريخي  - امنيتي و كاركرد ارتباطي  -دفاعي

و سّنتي آن به معناي تقابل تاريخي قدرت ها در كنترل و مالكيت سرزمين هاست كه در آن نيروهاي 
، از بازنمايي هاي گوناگون استفاده مي كنند. سياسي هر طرف در منازعه براي رسيدن به اهداف خود 

بنابراين موضوع ژئوپليتيك تاريخي، مطالعه تأثير مكان بر سرنوشت تاريخ و تمدّن است كه گفتمان آن 
جغرافياي تاريخي) بر نظام هاي ( بر اساس روش هاي نوين پژوهشي همان رويكرد ژئوهيستوريك

افياي تاريخي كه از آن به عنوان جغرافياي انساني در ) جغر ١١: ١٣٨٨باي، (.  سياسي تاريخي است
ي تأثيرات محيط هاي جغرافيايي در پديده هاي تاريخي، شهرهاي گذشته تعبير مي شود، به مطالعه

باستاني، راه هاي ارتباطي، اوضاع اقتصادي، صنعت، بازرگاني، تشكيلات و سازمان اداري، اجتماعي و 
) وجوه مشترك هر ١٢: ١٣٨٦بيك محمدي، ( رهاي باستاني مي پردازد .علل ايجاد يا از ميان رفتن شه

دو رشته علمي با آن دسته از مفاهيم انطباق دارد كه از زمان هاي بسيار طولاني ، پديده ها و كشمكش 
). به دليل اهميت موضوع ، در اين پژوهش ١٢: ١٣٨٨باي، ( هاي سرزميني و توسعه طلبي ها بوده اند .

ياي تاريخي شهر مرزي آمد با توجّه به موقعيت ژئوپليتيك و همچنين اهميت آن از لحاظ بررسي جغراف
سياسي، اقتصادي و مذهبي ميان دو قدرت عصر باستان يعني ؛ ايران و بيزانس ، در دوره ساساني 
  ضرورت پيدا مي كند و در اين پژوهش به ترتيب به بررسي و تجزيه و تحليل آن ها پرداخته شده است.

  وقعيت جغرافيايي شهر آمدم
)، در زبان عربي كارا Amida) و در زبان يوناني آميدا (Amidباستان آميد ( دورهدر آمد شهر 

) و در زبان Amed)، در زبان كردي آمد (Kara Amid or Diyar al Bakrآميد يا ديارالبكر (
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؛ براي Stanley,2007: 127-128) آمده است (Diyarbakirتركي به صورت ديار بكر (
  .)١( )٦١: ١، ج١٣٨٣حموى بغدادى، اطلاعات بيشتر بنگريد به 

) قرار گرفته، در ديار بكر و جزو ٢جغرافيدانان اوايل دوره اسلامي شهر آمد را كه در اقليم پنجم (
كتاب احسن  ) به شمار آورده اند. از جمله اين نويسندگان مي توان به مقدسي ، نويسنده٣جزيره (

اش آمد است، و از شهرهايش: ميافارقين، تلّ فافان، حصن كيفا يار بكرقصبهد«اشاره كرد: ، التقاسيم 
 ؛ براي اطلاعات بيشتر بنگريد به حموىبغدادى،١٩٣: ١، ج١٣٦١(مقدسي،  »افار، حاذيه، و جز آن ه

ر تقسيم سرزمين بين النهرين به سه قسمت يا ديا«).لسترنج نيز در اين رابطه مي نويسد: ٦١: ١،ج١٣٨٣
بزرگترين شهر ديار بكر و ديار  ، مي شد؛ ديار ربيعه، ديار مضر و دياربكر. شهر آمد در ساحل دجله عليا

اى در ناحيهدر بنابراين بايد گفت كه اين شهر).٩٣: ١٣٧٧(لسترنج،  »دبكر شمالي ترين اين سه ديار بو
اى كه دجله از سرچشمه تا منطقه قسمت شمال جزيره (بين النهرين) مشتمل بر سرزمينهاى طرفين رود

. چنان كه حافظ )٤( شود، قرار گرفته استجريانش از امتداد غربى به امتداد جنوب شرقى منحرف مى
، ١٣٧٥(حافظ ابرو،  . » اى است از ديار بكر، و بر غربى دجله استمدينه«: نويسدابرو در كتاب خود مي 

  )٣٨: ٢ج
، كه مي توان گفت با موقعيت جغرافيايي شهر آمددرباره لود سنوشته هاي است كه  جا لازمدر اين

) (ديار بكر Āmed) در زبان فارسي آمد ( AMIDAآميدا («د: نشو ذكر، جزئيات دقيق بيان شده 
 يدرجه طول جغرافيايي شرق فلاتي در ساحل غرب ٣٩,٥٦درجه عرض شمالي و  ٣٧,٥٤امروزي) در 

) در شمال Ḵarpūtكه از كارپوت ( باستاني راه هاي درگذرگاهبالاي دجله قرار گرفته است. اين شهر 
) و از Edessaبه ماردين در جنوب و گذرگاه اصلي شرق و غرب از ساحل درياي كاسپين به ادسا (

تيگران، تيگرانكرتا يكي  بعضي وقت ها شهر آمد را با پايتخت . آنجا به درياي مديترانه قرار گرفته است
) Mayyāfāreqīnص شده كه خرابه هاي شهر تيگرانكرتا در ميافارقين (مشخّ امروزهدانند، اما  مي

ا منابع اصلي ) در جغرافياي بطلميوس باشد، امAmmaiaّهمان آمايا ( قرار گرفته است. آمد احتمالاً
كلاسيك مانند كتاب هاي آميانوس مارسلينوس و پروكوپيوس از آمد به عنوان منطقه مورد نزاع 

  )Sellwood, 1989: www.iranicaonline.org» (.  و ساساني نام برده اندامپراتوري روم 
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  ساخت شهر آمد
در ابتدا رومي ها براي محافظت از مرزهاي امپراتوري خود در شرق ، به ساختن قلعه و برج اكتفا 

؛ قلاع ديگر توانايي مقاومت در برابر سلسله جديد را نداشتندمي كردند . با روي كار آمدن ساسانيان، اين 
هم در پيشگيري  تاايجاد شهرهاي مستحكم مرزي افتادند از قرن چهارم به بعد به فكر ؛ لذا نداشتند

 :Lee, 2007(. د و هم مانع پيشرفت سريع سپاهيان ايران در سوريه شود اشر بحملات ايراني ها مؤثّ

به تقويت استحكامات شهر مرزي آمد دست زدند ؛ زيرا با توّجه به پيرو همين سياست بود كه  )217
د ( بو بالاي رودخانه دجله قرار گرفته و دردر يك بلندي كه  شهر آمدموقعيت ژئوپليتيكي 

Ammianus, Book XVIII, 8. 11-14: 461-463( ،  اين شهر را به يكي از مهمترين
  .بوداستراتژيك منطقه تبديل كرده مهم و مكان هاي 

را ديده و درباره ساخت شهر و استحكام آن شرحى را در سفرنامه » آمد«شهر  قباديانيناصر خسرو 
ششم روز از دى ماه قديم به شهر آمد رسيديم. بنياد شهر بر سنگى يك لخت نهاده، « خود آورده است:

سورى كشيده  و طول شهر به مساحت دو هزار گام باشد و عرض همچندين [هم چنين باشد.] و گرد او
وي در ادامه از ارتفاع ديوارها  .»است از سنگ سياه، كه خشتها بريده است از صد منى تا يك هزار منى

الاى ديوار بيست ارش ارتفاع دارد و پهناى ديوار ده ارش. به هر صد گز برجى ساخته كه نيمه دايره ب«
از اندرون  و«هاي اين شهر مرزي و برج  )٥» (آن هشتاد گز باشد؛ و كنگره او هم از اين سنگ است

هاى سنگين بسته است كه بر سر بارو توان شدن [توان شد]. و بر سر هر  شهر در بسيار جاى نردبان
من فراوان شهرها  و «سخن به ميان آورده است. در نهايت او مي نويسد:  »اندبرجى جنگ گاهى ساخته

و عجم و هند و ترك، مثل شهر آمد هيچ جا نديدم  ها ديدم، در اطراف عالم، در بلاد عرب[شهر] و قلعه
چنان جاى ديگر «كه بر روى زمين [شهرى] چنان باشد، و نه نيز از كس [كسى] شنيدم كه گفت: 

؛ براي اطلاعات بيشتر درباره استحكامات شهر آمد بنگريد به ١٤- ١٣: ١٣٨١(قباديانى مروزى، » امديده
  .)٦( )٣٨: ٢، ج١٣٧٥حافظ ابرو، 
  است:را مانند شهر انطاكيه دانسته آمد شهر و استحكامات نده كتاب احسن التقاسيم ساخت نويس

انگيز، ساختمانش چون انطاكيه است. داراى سور دومى آمد، شهرى با برج و بارو، زيبا و شگفت«
است، شبيه كرسى داراى چند دروازه با ديدبانى است، ميان دو سور نيز فاصله است. آمد كوچكتر از 

ها دارد در باختر دجله، دلگشا ها. چشمهانطاكيه، سورش با سنگ سياه سخت است، و همچنين پايه خانه
  ).١٩٧: ١، ج١٣٦١(مقدسي،  »تو نيكو اس
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اسلامي زماني كه درباره استحكامات شهر آمد سخن گفته اند ، از وجود چشمه و  اوايلاكثر منابع 
طلاعاتي به دست داده اند. در واقع اين رودخانه مي رودخانه اي كه از ميان شهر مي گذشت نيز ا

توانست نياز شهر را براي كشاورزي و حّتي در مواقع اضطراري (چنان كه در ادامه مي آيد اين شهر 
  محاصره هاي طولاني مّدت را تجربه كرد) تأمين كند.

  :، در اين باره مي نويسد نويسنده كتاب معجم البلدان، حموي 
توان با دست به آب آن دسترسى سار است و چاهها در دو ذراع به آب رسد و مىميان آن چشمه«

: ١، ج١٣٨٣حموى بغدادى، » (ها و نهرى دارد كه سور شهر آن را نيز در بر گرفته است پيدا كرد. باغ
: ١٣٨١، ؛ قباديانىمروزى١١٧: ١٣٧٧ ؛لسترنج،٥٦٩: ١٣٧٣ ؛ براي اطلاعات بيشتر بنگريد به القزويني،٦١
٧( )١٤- ١٣(.  

روازه آب، دروازه كوه، دروازه روم، دروازه تّپه، د«در برخي از منابع اوليه اسلامي از پنج دروازه 
) ٩شهر آمد و در برخي ديگر از چهار دروازه ( )٨» (دروازه انس كه كوچك است و هنگام جنگ بكار آيد

روازه د«دند كه شهر آمد سه امروزي معتق محّققين و باستان شناسانسخن رفته است؛ اما برخي از 
دروازه ماردين  و ) به سمت غربUrfaاورفه ( )به سمت شمال،دروازهHarputهارپوت (

)Mardinداشته است.١١) يا چهار دروازه اصلي (١٠» ()به سمت جنوب (  
ه به گفته جغرافيدان هاي اوايل اسلامي شهر آمد از لحاظ استحكامات نسبت به شهرهاي با توجّ 
چنان كه پس از سقوط ساسانيان  النهرين و سوريه مانند دارا قوي تر و مستحكم تر بود.ديگر بين 

 توسط اعراب، آن ها از اين شهر به عنوان پايگاه مستحكمي در برابر بيزانسي ها استفاده مي كردند.

  
روي كار آمدن  پيش ازم (در مناسبات ايران و روشهر آمد  نگاهي به كاركرد

  )ساسانيان
از سويي به مركز آناتولي و ساحل  بود كه قرار گرفتهي درموقعيتاز لحاظ ژئوپليتيك  آمدشهر 

درياي سياه، فلات ايران و درياي مديترانه و از سويي از طريق سرزمين عراق به خليج فارس دسترسي 
ل حمبراي اين شهر مرزي در دوره باستان به عنوان يك شهر كليدي شت . علاوه بر آن بايد گفت كه دا

. ل و نقل كالا در راه هاي زميني و تجارت دريايي نقش مهمي را ايفا كرده است حم
)Stanley,2007: 127-128(  بر طباعث مي شد كه حكومت ها درصدد تسلّ  ديربازاين موقعيت از 

) واقع شده كه يكي از CayonuTepesi. حدود سي مايلي شمال شهر، تپه چايانو ( اين شهر برآيند
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در  دهدكه سكونت مي نشان هاي نوسنگي در خاورميانه است. بقاياي باستان شناسيمهمترين محوطه 
پيش از ميلاد مي رسد و نشان مي دهد كه در اين منطقه از ابزار آلات  ٧٢٥٠اين منطقه به اوايل سال 

فلز استفاده شده و كشاورزي و اهلي كردن سگ در اين منطقه نيز وجود داشته است. معلوم نيست كه 
ا داده هاي باستان شناسي و تاريخي نشان مي دهد كه ليه اين شهر چه كساني بوده اند، امّان اوّ ساكن

-Stanley,2007: 127(. ط داشته اند هوري ها و هيتي ها در دوران تعالي خود بر اين منطقه تسلّ 

پس از آن، اين سلسله تحت سلطه آشوري ها درآمد؛ ستون سنگي يادبودي از نرام سين   )128
)Naram-Sin ُن ()، نوه سارگSargon پيش از ميلاد بنا شده، در اين  ٢٣٠٠)، كه در حدود سال

منطقه پيدا شده است. ساخت بخشي از ساختمان ارگ به تاريخ قرن چهارم پيش از ميلاد بر مي گردد؛ 
ارمنستان شاه  ، در زمان تيگران بزرگ حال آنكه مواد به كار رفته در ديوارهاي قرون وسطي، احتمالاً

 :Sellwood, 1989(. پ. م)، از يك كاخ باستاني گرفته شده است  ٥٦- ٩٥(

www.iranicaonline.org(  
ف هخامنشي ها درآمد و در شمال دجله به واسطه پيش از ميلاد به تصرّ ٥٤٦شهر آمد در سال 

ف تصرّ پيش از ميلاد به ٣٣١شاهنشاهي ايران مرتبط شد. اين شهر در سال  اجاده بزرگ شاهي ب
منطقه قرار گرفته بود و  مهم اسكندردرآمد. شهر آمد، آشكارا در سر راه بخشي ازمسيرهاي تجاري

روميان از اين راه براي ارتباط اين شهر با جنوب نينوا (موصل) استفاده مي كردند. اين شهر در زمان 
ان ارمني در حدود كه در جنوب قلمرو شاهزادگ )١٢( )Sopheneرومي ها به عنوان پايتخت سوفنه (

، انتخاب شد. همان طور كه قلمرو رومي ها در قرون اول و دوم در منطقه افزايش  ميلادي بود ٥٠سال 
پيدا مي كرد، اهميت شهر آمد به عنوان يك شهر كليدي مرزي براي مقابله با اشكانيان بيش از پيش 

از فتوحاتي كه با پارتي ها حاصل  تراژان پس«نمايان شد. چنانكه مالالاس در اين رابطه مي نويسد: 
 The» (.  كرد، شهر آمد را به عنوان متروپوليس يا شهر اصلي استان بين النهرين تبديل كرد

Chronicle of John Malalas, 1986, Book XI. 7: 145( 

  
  كاركرد ژئوپليتيكي، سياسي و نظامي

در آمده  مستملكات روم) رومي مستعمره(يكي از شهر آمد در اوايل سلسله ساساني به عنوان يك
پس از شكست نرسي و بستن پيمان  نقش حياتي داشت.ايراني بود و براي مقابله با سلسله جديد 

ساسانيان مدام به ميلادي كه منجر به واگذاري مناطقي در غرب كشور شد،  ٢٩٨نصيبين در سال 
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ر اين سال از دست داده بودند، هايي دست زدند كه دوباره به مناطق حساس و استراتژيكي كه دتلاش
  م)به سلطنت نشست.  ٣٧٩- ٣٠٩(كه شاپور دوم ق نبودند، تا ايندست يابند كه موفّ 

در منابعي كه به فتح شهر آمد توسط ايرانيان در دوره ساساني پرداخته اند؛ اولين بار از فتح اين 
فتح آمد  نگار بيزانسي قرن هشتم ،ريخ، تاتئوفانس شهر در دوره شاپور دوم سخن به ميان آورده اند؛ امّا 

در دوره نرسي دانسته و در ادامه از بازپس گيري اين شهر توسط روميان و قتل ميلادي  ٣٢٣ را در سال
) پسر شاپور دوم بر Narses( ينرس«چنانكه در اين رابطه مي نويسد كه «نرسي سخن گفته است: 

ي نكشيد و پسر كنستانتين، كنستنانتيوس توانست بر ا اين فتح طولبين النهرين و آمد غلبه كرد؛ امّ
 :The Chronicle of Theophanes, 1997» (.  ي وي را به قتل برساندنرسي غلبه و حتّ 

33-34(  
در اين جا مي توان گفت، تئوفانس يا وقايع دوران شاپور دوم و نرسي را با هم خلط كرده است و 

ر آمد در اوايل لشكركشي نرسي به سرزمين هاي رومي اتفاق يا گفته وي اشاره به اين دارد كه فتح شه
افتاده است ؛ چرا كه در نخستين نبردهاي دوره نرسي با روميان، ايرانيان ابتدا توانسته بودند شكست 

)  در هر صورت با توّجه به اين كه منابع ديگر ٣٠: ١٣٨٦هايي بر سپاه بيزانس وارد سازند . (دريايي، 
  زمينه به دست نمي دهند، نمي توان به گزارش تئوفانس بسنده كرد.اطلاعاتي در اين 

در اين «گفته اند؛ چنانكه آمده است: شهر توسط كنستانتين سخن  اتاستحكاممنابع از تقويت 
 The» (. م) كنستانتيوس شهر آمد را ساخت و استحكامات آن را تقويت كرد ٤٠/٣٣٩سال (

Chronicle of Theophanes, 1997: 59 ( آميانوس مارسلينوس نيز به ساختن و مستحكم
 ها،آمد شهر كوچكي بود كه كنستانتيوس آن را با ديوار«: كرده استكردن شهر توسط كنستانتين اشاره 

) Ammianus, Book XVIII, 9.1; 463-465» (.  دمستحكم نموحصارها و برج هايي 
، كنستانتيوس دوم  روم رو به افزايش بود بنابراين مي توان گفت كه در دوره اي كه تنش ميان ايران و

زيرا از موقعيت طبيعي دفاعي و ذخاير آبي  ؛ انتخاب كردبراي مقابله با ايراني ها اين مكان را  عمداً 
) كنستانتيوس پس Lenski, 2007: 220(  . مناسب و سنگ سياه براي استحكام شهربهره مند بود

يلادي، لژيون پنجم پارتي را در اينجا قرار داد كه قلمرو از استحكام شهر آمد در اوايل قرن چهارم م
 :Sellwood, 1989( . ايرانيان را در جنوب مورد تهديد قرار دهند

www.iranicaonline.org(  
تا بتواند با خيالي آسوده درصدد بازپس شاپور دوم ابتدا درصدد تحكيم امور داخلي بود به هر حال 

وي پس از اينكه به  . ميلادي باشد ٢٩٨ر زمان نرسي در سال سرزمين هاي از دست رفته دگيري 
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اوضاع داخلي كشور سر و سامان داد ، به مرزهاي روم لشكر كشيد. در حين مبارزات با روم بود كه 
شاپور ناچار شد كه به ؛ لذا سرزمين ايران در شرق كشور توسط اقوام وحشي مورد تعرّض قرار گرفت 

از مغرب به او ، كه شاپور با طوايف وحشى شرق ايران مشغول جنگ بود موقعي جنگ با آن ها رود. 
 .دارد متاركه جنگ بين روم و ايران را تبديل به عهد صلح دائمى نمايد تمايلخبر رسيد كه امپراتور روم 

و همان ها تمايل كنستانتيوس را براى صلح  شدالبته اين خبر از افسران سرحدى دولت روم منتشر 
در مقام تقاضاى صلح برآمده  د كه امپراتور شخصاًنر كبودند و اين سبب شد كه شاپور تصوّ  اشاعت داده
آن موقع به كنستانتيوس نوشته و تاكنون محفوظ مانده  او در اى است كهد اين نظر هم نامهاست و مؤيّ

: استاز باز پس دادن سرزمين هاي ارمنستان و بين النهرين سخن گفته  نامه مزبوروي در است. 
فرستد ... علما و  شاپور شاه شاهان برادر آفتاب و ماه به برادر خود كنستانتيوس قيصر روم درود مي«

نويسندگان ممالك خود شما همگى گواهند و مي دانند كه نواحى مقدونيه و سواحل رود استريمون در 
ام روى نكردهزياده ، اريدمن مسترد ده ف اجداد من بوده است و اگر بخواهم كه همه اين نواحى را بتصرّ

ارمنستان و بين ، تنها  لهذا به اين اكتفا كرده، جوئى و شيوه اعتدال را دوست دارم ليكن چون مسالمت؛ 
 داده شود ... و ضمناً خواهم كه به من پس از شما مي، من گرفته شده  حيله از جدّ ه النهرين را كه ب

پس از انقضاى زمستان با تمام قواى خود بدان  ،ددكنم كه اگر سفير من بي جواب برگر اخطار مي
 ;Ammianus, Book XVII, 5.3-14» ( . ه شده و با شما در جنگ خواهم بودسمت متوجّ

333-339(  
كه نيز مي شود كه وقوع جنگ حتمى بوده است و سفيرى  برداشتفوق چنين نامه از مندرجات 

جلوگيرى از جنگ نبوده است؛ به هرحال  هشد، قادر ب از طرف كنستانتيوس به دربار ايران فرستاده اّبعد
به شاپور پيشنهاد كرد كه به جاى حمله و محاصره  ، يك نفر رومى كه پناهنده به دولت ايران بود

دفاع و ثروتمند حمله نمايد و  ست كه به سوريه بلاا دژهاى بين النهرين و تضييع وقت و مال بهتر آن
در بياورد. شاپور نيز پيشنهاد مزبور را پذيرفت و بر طبق آن عمل  ف خودآن حدود را به حيطه تصرّ
د توسط به عنوان سرباز در جنگي كه به تسخير آمِ كه شخصاً ، افسر رومى  ، نمود. آميانوس مارسلينوس

ميلادي منجر شد، حضور داشت، اطلاعات دست اولي از اين جنگ به يادگار  ٣٥٩شاپور دوم در سال 
شرح واقعه را به طور آشكار بيان مي كند كه چگونه او براى تحصيل اطلاعات وي  . گذاشته است

ماتى از قشون دشمن فرستاده شد و از بالاى يك تپه بلند مرتفعى صحراى بزرگ وسيعى را نگاه مقدّ 
. شمار ايران) بوده است  كرده و ديده كه تمامى صحرا پر از انبوه (مردمان و عساكر بي

)Ammianus, Book XVIII, 6.20-23; 447-449( )١٣(  
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به شكست رومي ها ، كه  كه در نزديكي هاي شهر آمد مصافى روى داد: آميانوس مي نويسد 
 ,Ammianus, Book XVIII( . دمنجر شده و در نتيجه شهر آمد به محاصره سپاه ايران در آم

محاصره شهر آمد، از حضور شاهنشاه ايران شاپور دوم در  وي در ادامه )١٤( )457-463 :8.1-14
آمد داراى مستحكمات عالى طبيعى واقع در ساحل راست دجله بود و بالغ سخن رانده و مي نويسد شهر 

با نزديك شدن به دروازه هاي شهر، ن هم نيرو داشت. شاپور در ابتدا اميد داشت كه بر هشت هزار تَ 
تا جايي كه شاپور به  ؛ اى نگرفتجهسكنه شهر را با القاء رعب و هراس به اطاعت بياورد ولى از آن نتي

. شاپور اقدام آن ها را توهين دانسته و با جدّيت دستور داد كه به تهيه زور توانست جان سالم به در برد
 )١٥( )Ammianus, Book XIX,1. 1-6:471-473(. د وسايل تخريب شهر بپردازن

شاه، شاه هون ها را براي ابلاغ پس از اين كه عمليات اول شاپور، در فتح شهر شكست خورد، شاهن
بي ثمر و منتهى به مرگ پسر پادشاه هياطله  اقدام نيزتسليم شهر روانه حصار هاي شهر آمد كرد، اين 

پس از اين كه ايراني ها مراسم دفن  )١٦( )Ammianus, Book XIX,1.7-8: 473(. گرديد 
در آن توافق شد كه تا شهر آمد را تسخير پسر شاه هياطله را انجام دادند، شوراي جنگي منعقد كردند و 

همه حصار را احاطه كردند : در ادامه مي آوردس و با خاك يكسان نكنند، از پاي ننشينند. چنانكه آميانو
ها سپرده شد. جانب مشرق قلعه يعنى همان جا، كه از بدبختى ما آن جوان كشته شده بود، به خيونى«

ند. آلباني ها طرف شمال را گرفتند و سگستانيان كه در مأمور سمت جنوب شد »Vertes« هاورت
 Ammianus, Book(. » ت جنگى مانند ندارند، در برابر دروازه غربى استقرار يافتندغيرت و حميّ 

XIX, 2.1-8:475- 515(  
هفت  ،علاوه بر بيست هزار نفر سكنه آناهميت شهر آمد براي بيزانسي ها به اندازه اي بود كه 

قرار گرفته بودند. در نهايت اين محاصره به پيروزي ايرانيان منجر گرديد و شهر نيز در آن لژيون رومى 
كه : «را مورد غارت و كشتار خود قرار دادند. آميانوس مارسلينوس درباره علت اين شكست مي نويسد

و  دّ تن آن جِ يعنى بام ما كه آنقدر از براى ساخ ؛ ن كرداى احتراز ناپذير سرنوشت طرفين را معيّ حادثه
جهد كرده بوديم، مثل اينكه زلزله واقع شده باشد، خراب گرديد و بدين طريق فاصله كه بين حصار و 

اند. اى ساخته يا پلى بر آن استوار كردهچنانكه گويى جاده ؛ پر شد، صفه حمله دشمنان در خارج بود 
-Ammianus, Book XIX, 2.1» (.  دشمنان معبرى يافتند، كه هيچ مانعى در مقابل آن نبود

8:475- 515(  
چنانكه وي به همراه دو  د ؛پردازدآميانوس پس از سقوط شهر آمد به فرار خود به شهر انطاكيه مى

تعقيب يك ه تن از هموطنانش در تاريكى شب تصميم به فرار گرفتند. پس از اينكه از ايرانيانى، كه ب
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 شهر مليتنه ، از كوه ها عبور كرده، عاقبت ب دندعده از سواره نظام رومى پرداخته بودند، دور ش
»Melitene« راه افتاده به انطاكيه مراجعت ه بدر ارمنستان صغير رسيدند و از آنجا با يك افسر رومى

ف خود ميلادي به تصرّ ٣٥٩بنابراين ايرانيان پس از هفتاد و سه روز محاصره شهر آمد را در سال  .كردند
 ,Lee, 2007: 221; Hunt, 2007: 39-40; The History or Zonaras(. درآوردند 

Book XIII.9: 167-168(  
محاصره طولاني شهر آمد، معلول عّلت هايي مي باشد كه از جمله آن ها مي توان به تشديد و 
تمركز استحكامات شهرهاي مرزي از جمله آمد توسط رومي ها اشاره كرد. شهر مرزي آمد كه از لحاظ 

نقش مهمي را در مناسبات و سياست خارجي ايران و روم موقعيت مناسبي بهره مند بود ، ژئوپليتيك از 
در آن مستقر شود . در واقع اين شهر  هفت لژيون رومىايفا كرده بود. اين ضرورت باعث شده بود كه 
ر در شرق به شمار مي رفت ؛ چنانكه رومي ها از اين شهبه عنوان يكي از پايگاه هاي مرزي رومي ها 

مي توانستند مرزهاي غربي ايران را به راحتي مورد تعرّض قرار دهند. آن ها اگر در تهاجم هايي كه 
انجام مي دادند به موفقيتي مي رسيدند در منطقه جديد به ايجاد استحكامات دست مي زدند و به 

  م) ٢٩٨در سال  مانند تصرّف نصيبين(. د عبارتي، مرز را جلوتر و در منطقه تصرّف شده قرار مي دادن
گرچه رومي ها در اكثر مواقع در رويارويي خود با ساسانيان با شكست روبرو مي شدند، اما در اين زمان 
شهر آمد به عنوان پايگاهي مطمئن و امن براي نيروهاي شكست خورده رومي كه در حال عقب نشيني 

م مرزي، نيروهاي شكست بودند، به حساب مي آمد. چنانكه قبل از احداث چنين شهرهاي مستحك
  خورده رومي در بين النهرين و آسياي صغير سرگردان شده كه با تعقيب ايراني ها از پاي در مي آمدند.

  ) درباره سقوط شهر آمد مي نويسد:Festusفستوس (
ر و نامعلوم جنگيد. سواي برخوردهاي مختصر ديده كنستانتيوس با ايرانيان با نتيجه هاي متغيّ«

كار به نبردهاي سنگين تر جديدي كشيد كه سرداران وي در هفت  ،كنار حصار مرزي رومبان ها در 
 در دو نبرد حضور داشت. از آن گذشته به هنگام تسخير آمد نبرد از آن ها فرمان مي بردند، وي شخصاً 

فستوس با اين   )Festus, 2001:XXVII» (.  ، در دوره اين قيصر، دولت سخت تضعيف شد
-٣٣٨كافي خود به جنبه هاي اساسي و ساختاري كه از مختصات جنگ هاي سال هاي اظهارات غير

ر جنگ و سوم تمركز جنگ ها در مراكز است، اشاره كرده است: اول تعداد نبردها، دوم متغيّميلادي  ٣٦١
  .بودند مهمشهري منطقه بين النهرين مانند آمد كه از لحاظ سوق الجيشي و اقتصادي 

؛ چنانكه برخي خواستار عقب نشيني  ث شد كه ميان رومي ها اختلاف بيفتدسقوط اين شهر باع 
 تااينكه )Stanley,2007: 127-128( . به فرات بازگردانندبايستي بوده و اعتقاد داشتند مرز را 
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 گرفتنباز پس درصدد كه پس از كنستانتيوس، قدرت را در دست گرفته بود، ) Julianژوليان ( امپراتور
ميلادي درگذشت.  ٣٦٣رفته افتاد، اما در لشكركشي كه به شرق انجام داد در سال  ستد از شهرهاي

ميلادي و فتح شهر آمد و متعاقب آن كشته شدن ژوليان، ژوويان امپراتور  ٣٥٩پس از محاصره سال 
شهر ميلادي از ايران گرفته بودند، از جمله  ٢٩٨در ازاي پس دادن سرزمين هايي كه در سال جديد 
؛ توانستند شهر آمد را از تصرّف )١٠٩: ١٣٧٧نصيبين را به ايرانيان واگذار كرد (ابن العبري، مرزي 

، محسوب مي شددر اين سال ها نصيبين به عنوان دژ كليدي روم در بين النهرين ايرانيان به در آوردند. 
با از دست  )١٧(دانسته است. »از دست دادن امنيت استان ها«را برابر باآميانوس واگذاري اين شهر 

دادن شهر نصيبين، شهر آمد به عنوان مركز اصلي دفاع و پشتيباني از استان هاي شرقي امپراتوري 
ژوويان روستايي را كه بيرون از  ه،) وقايع نامه پاسكال آوردCrow, 2007: 437-438( . تبديل شد

ساخت و آن را روستاي نصيبين با ايجاد ديواري به ديوارهاي اصلي شهر مرتبط ، ديوارهاي شهر آمد بود
 :Pollard, 2000( . به كمك مقدوني هايي كه اينجا زندگي مي كردند، ساخته شداين مكان ناميد، 

288, n. 2(   :ژوويان پس از بستن قراداد صلح با شاپور دوم، حاضر «مالالاس در اين رابطه مي نويسد
ژوويان حصار شهر آمد را با «ه مي دهد كه وي ادام . » به واگذار كردن نصيبين، سنجار و غيره شد

ي اين شهر را به ساختن ديواري دور آن مستحكم كرد و ساكنان نصيبين را در آن جا سكني داد و حتّ 
 :The Chronicle of John Malalas, 1986, Book XIII. 27» (.  نام نصيبين ناميد

ا و انتقال ساكنان آن به شهر آمد سخن ن به ايراني هيزوسيموس نيز از واگذار كردن شهر نصيب )183
 ٣٥٩پس از تخريب حصار شهر در سال بنابراين ) Zosimus, Book III, 34 :68(. رانده است 

ميلادي به وسيله والنس  ٣٧٠اوايل سال در زمان ژوويان و دوباره در ديوارهاي شهر در ابتدا ميلادي، 
ميلادي به دست  ٣٦٣كه شهرشان در سال  )نصيبين(اهالي بازسازي و به پيشنهاد ساكنان جديد 

) در Lenski, 2007: 220( .، گسترش پيدا كردو به شهر آمد نقل مكان كرده بودند ايرانيان افتاد
م) نيز شهر آمد بسيار مستحكم شد و به عنوان شهر اصلي بين   ٤٩١- ٥١٨زمان سلطنت آناستازيوس (

 :The Chronicle of John Malalas, 1986, Book XVI. 9( . النهرين انتخاب گرديد

223(  
بازسازي چند باره اين شهر مهم مرزي حاكي از اهميت ويژه اي است كه اين شهر براي بيزانسي 
ها دارد. ساسانيان نيز نسبت به اين استحكامات منفعل نبوده و بيشتر اوقات واكنش نشان مي دادند ؛ 

تهديدي براي قلمرو خود به حساب مي آوردند.  چرا كه تقويت استحكامات در نزديك مرزهاي خود را
بنابراين شاهان ساساني در مواقعي كه به تحكيم امور داخلي مي پرداختند، شهرهاي مرزي از جمله 
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ميلادي محاصره مهم ديگر شهر آمد   ٥٠٢- ٥٠٣در سالشهر آمد را مورد حمله قرار مي دادند ؛ چنانكه 
وقايع اين محاصره را گرچه شخصي كه در جنگ   )Lee, 2007: 58( .توسط ايرانيان شكل گرفت

ا پروكوپيوس و نويسندگان ديگر كه از لحاظ زماني با اين رويداد حضور داشته باشد، ننوشته است، امّ
  .را به رشته تحرير در آورده اند آنفاصله زيادي نداشته اند، 

مد را نپذيرفتن درخواست رومي از جمله آ ت حمله قباد به شهرهايعلّ در كتاب خود پروكوپيوس 
  :وام از سوي آناستازيوس ذكر مي كند

كمى پس از اين وقايع چون قباد مبلغى تنخواه به پادشاه هياطله مقروض بود و قادر به پرداخت «
در اين » آناستاسيوس« . امپراطور روم تقاضا كرد كه مبلغى به وى وام دهد» آناستاسيوس«از  ، آن نبود

يك پرداخت اين وام را تصويب نكردند و گفتند صلاح  مشورت نمود، ولى هيچ خصوص با دوستان خود
نيست پول ما وسيله برقرارى دوستى و رابطه نزديك دشمنان ما با هياطله بشود، بلكه برعكس بهتر 

.  است كه هر قدر ممكن باشد در ميان آنها نفاق بيندازيم و خود از اختلاف ايشان فايده بريم
«)Procopius, Book I, VII. 1-43(  با مخالفت آناستازيوس قباد زماني كه به همين جهت

ها گرديد و سخت به خاك ارمنستان حمله برد و به سرعتى هرچه  م به جنگ با روميمصمّ مواجه شد، 
» آمد«قسمت اعظم آنجا را دستخوش غارت و تاراج قرار داد و سپس به طور ناگهانى به شهر ، تر  تمام

 The Chronicle ofبراي اطلاعات بيشتر بنگريد به (.  لنهرين حمله بردواقع در بين ا

Theophanes, 1997: 223-224(  
تصميم گرفت كه از محاصره شهر شهر آمد به خاطر استحكامات زياد قباد پس از گذشت چندي، 

ا نسبت به آمد منصرف شود، امّا به خاطر بي احترامي و توهيني كه ساكنان اين شهر از بالاي دروزاه ه
) به همين خاطر قباد فرمان داد ، ١٨كردند. (موبدان وي را در تسخير شهر اميدوار  ايرانيان روا داشتند،

لشكريان ايران دوباره اردوى خود را در خارج شهر برپا ساخته تا محاصره را ادامه دهند. بنابراين ايراني 
هر مهم مرزي را پس از سه ماه محاصره تصرّف ها محاصره را ادامه دادند تا در نهايت توانستند اين ش

در پاي برجي توسط ايرانيان،  اىنقب كهنهكنند. پروكوپيوس فتح شهر آمد را به دلايلي از جمله يافتن 
بي توجّهي راهبان مسيحي كه در شب فتح شهر، مسؤل حفاظت و نگهباني از دروازه ها بودند و اراده 

-The Chronicle of Theophanes, 1997: 223بهنيز بنگريد ( . دخداوند ذكر مي كن

224( )١٩(  
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ميلادي، وقتي كه ايرانيان  ٥٠٥ – ٥٠٤رويدادنامه يشوعا استيليت خبر داده است كه در سال هاي 
 . بودندف خود درآوردند، معلوم شد سپاه محاصره شده بيزانسي سخت نيازمند نان شهر آمد را به تصرّ

  )٢٩٦-٢٩٥: ١٣٨٧پيگولوسكايا، (
هزار نفر سپاهى را به سركردگى را ترك و به نصيبين رفت ؛ ولي  آمدشهر قباد  مدّتي،پس از 

سراى شهر را نيز براى خدمتگزارى در آنجا به نگهبانى گماشت و جمعى از اُ » گلون«شخصى موسوم به 
عزيمت نصيبين) (سرا به جانب ايران و تهيه مايحتاج آن ها تعيين نمود و خود با بقيه سپاهيان و خيل اُ 

 ,The Chronicle of Theophanes؛ Procopius, Book I, VII. 1-43( .  نمود

1997: 223-224(   
) و دينوري نيز ١٥٨: ١، ج١٣٧٦)، ابن مسكويه (مسكويه الرازي، ٦٤١: ٢، ج ١٣٧٥طبري (طبري،  

 :اند هاز فتح شهر آمد و گرفتن اسيراني از اين شهر توسط قباد در كتاب خود سخن گفت

 "و "آمد "آنگاه قباد آماده شد و با لشكرهاى خود به جنگ سرزمينهاى روم رفت و شهرهاى«
را گشود و مردم آنجا را اسير گرفت و دستور داد براى اسيران ميان فارس و اهواز شهرى  "ميافارقين

ر اين رابطه مي حمزه اصفهاني نيز د )٩٥: ١٣٧١دينوري، (. » نام گذاشت "ابرقباد "را بسازند و و آن
كه همان ارجان است و » به از آمد كواد«قباد شهرهايي را ساخت، در فارس شهري به نام « نويسد: 

  )٥٤: ١٣٤٦(اصفهاني، . » يعني بهتر از آمد» به از آمد كواد«
آناستازيوس با فرستادن  بيزانس، امپراتور توسط ساسانيان ف شهر آمدپس از محاصره و تصرّ

چه قبل از اين تاريخ و چه پس از آن تاريخ بي سابقه بود، براي بازپس گيري اين لشكري عظيم كه 
كي شهر آمد را نشان مي دهد؛ ي، اين عمل اهميت جايگاه ژئوپليتيكي و استراتژ )٢٠( شهر اقدام كرد

ميلادي از دست داده بودند، به دنبال تقويت شهر آمد و  ٣٦٣ها كه شهر نصيبين را در سال  بيزانسي
يگزيني آن به عنوان پايگاه خود در شرق به جاي شهر نصيبين برآمدند؛ در واقع چنين پايگاهي هم جا

ند، در برابر آن شترا دا بيزانس مي توانست در مواقعي كه ايراني ها قصد حمله به سرزمين هاي شرقي
امپراتوري از  و از ديگر سو در مواقعي كه بگيرد ها مانعي ايجاد كند و جلوي حركت سپاه آن ها را 

قدرت مناسب برخوردار بود، به سرزمين هاي غربي ايران حمله ور شده و به قتل و غارت آن سرزمين 
  ها بپردازند. 

زيرا شنيده بودند  ؛ نيفتاد» آمد«هيچ يك از سرداران رومى به خيال محاصره پادگان ايران مقيم 
م گرديدند كه خويش دارند و به اين جهت مصمّ  كه پادگان مزبور مقدار زيادى آذوقه و ديگر لوازم همراه

هاى سپاه رومى با سرداران خود جداگانه در اين موقع دسته ساسانيان حمله برند .به خاك  مستقيماً 
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چون خبر حركت سپاه روم  ،حوالى بوددر همين قباد كه  .زدندكردند و دور از يكديگر اردو مىحركت مى
نيروهاي  ود را به سرحد روميان رسانيد و آماده مقابله با آن ها گرديد.را شنيد به شتاب تمام لشكريان خ

) در اين هنگام ٢١ايراني توانستند نيروهاي بيزانسي را غافلگير كرده و سپاه آن ها را از پاي در آورند. (
ه به شاهنشاه قباد را مجبور كرد ك ، هاى خزر (معبر داريال) پيش آمدندهجوم قبايل هون، كه از دروازه

كشور بازگردد، بازگشت وي باعث شد كه رومي ها بار ديگر لشكريان خود را جمع كرده و به محاصره 
تي ايراني ها و رومي ها كه از پس از مدّ.  شهر آمد كه در تسخير لشكريان ايراني بود، روي آورند

يا  ٥٠٥(. ند نكمدت هفت سال منعقد ه م شدند كه صلحى بدرگيري ها نتيجه اي نگرفته بودند، مصمّ 
) در اين جا بايستي به شدّت استحكامات اين شهر مهم مرزي اشاره كرد كه حّتي ٢٢( ميلادى) ٥٠٦

خود بيزانسي ها كه آن ها را ايجاد كرده بودند، از پس تخريب حصارها و تصرّف شهر بر نيامدند ؛ اين 
اي دفاع از اين شهر در برابر بيزانسي در حالي بود كه به گفته پروكوپيوس نيروي زيادي از سپاه ايران بر

  ها باقي نمانده بود.
ميلادي، آن  ٥٠٥/٥٠٦به هر حال، با توّجه به اهميت شهر آمد براي بيزانسي ها، طبق پيمان سال 

راپس از دو سال، كه درتصرف ايراني »آمد« ها تن به خريد اين شهر دادند.بدين ترتيب بيزانسي ها شهر
  دوباره به دست آوردند ؛ چنانكه پروكوپيوس مي نويسد: ها بود، به وسيله پول 

 ها شهر را به رومي عاقبت مذاكرات صلح ميان دو طرف آغاز گرديد و قرار بر اين شد كه ايراني«
پيمان صلح هفت ساله با روميان بنابراين ها واگذار كنند و در برابر هزار شمش طلا از آنها بستانند. 

سابق » سيليو«پيمان مذكور به دستيارى . ه سرزمين خويش بازگشتند بستند و قشون هر دو طرف ب
ت شرايط قرارداد را طرفين هر دو با كمال مسرّ . منعقد گرديد» اسپهبد«الذكر و سردار ايرانى موسوم به 

. ها واگذار نمود  را به رومي» آمد«پس از گرفتن پول، شهر » گلون«اجرا كردند و پسر 
«)Procopius, Book I, IX. 1-32ت بيشتر درباره مذاكرات صلح بنگريد به ا؛ براي اطلاع

The Chronicle of Theophanes, 1997: 225-229( )شهر  نپس از به دست آورد )٢٣
 ؛ نيز حق دليرى و شهامت ساكنان شهر آمد را به خوبى ادا كرد بيزانسامپراتور » آناستاسيوس«،  آمد

به رسم  ييبه آن ها بخشيد و به علاوه به هريك از آنان هدايا ت هفت سال ماليات شهر رامدّ  چنانكه
پيشكش فرستاد و به اين جهت همه آنها شادمان و دلگرم گرديدند و مصائب گذشته خود را فراموش 

  )Procopius, Book I, VII. 40-43( . كردند
 Theپس از صلح هفت ساله و واگذر كردن شهر آمد به رومي ها در ازاي پرداخت پول (

Chronicle of John Malalas, 1986, Book XVIII. 76: 282(  پروكوپيوس ،
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. به دست داده است  زميلادي توسط ژوستي ني ٥٣٠اطلاعاتي از ترميم دوباره ديوارهاي شهر در سال 
)Procopius The Buildings 2, 3, 27-8(   ديوارهاي «نيز مي نويسد :  ماتيوزدر اين رابطه

ن از بازسازي استحكامات آن در زمان ژوستي نين و بزرگ شدن شهر آمد در زمان نشا...بازمانده 
» .  چنانكه آميانوس نيز به شرح آن پرداخته است ؛ والنس است كه به تغيير شكل شهر انجاميد

)Matthews, 1989: 66, 489, n. 32 به نقل ازLenski, 2007: 220;Crow, 2007: 

پس از شكست هايي كه نيروهاي رومي از سپاهيان ايران «: آورد) مالالاس در اين زمينه مي 438
چنانكه پاتريكين پلاتو  ؛ ، ژوستي نين سناتورهايي را براي دفاع از شهر هاي مرزي فرستاد خوردند

)patrician Platoرا به آمد فرستاد (  .) «The Chronicle of John Malalas, 1986, 

Book XVIII. 26: 256(  
در دوره خسرو  ، براي سومين باردينوري در كتاب اخبار الطوال آورده استانكه پس از آن، چن

ف ايران درآمده است و هرمز چهارم با توجه به اوضاع نابساماني كه در اوايل انوشيروان شهر آمد به تصرّ
  سلطنتش با آن روبرو بود، مجبور به واگذار كردن اين شهر به رومي ها شد: 

، از سوى  اهى او دشمنان از هر سو او را همچون زه كمان احاطه كردنددر سال يازدهم پادش«
، از  شرق شاهنشاه تركان پيش آمد و خود را به هرات رساند و كارگزاران هرمز را از آن شهر بيرون كرد

سوى مغرب هم پادشاه روم تا نزديك نصيبين پيش آمد كه شهرهاى آمد و ميافارقين و دارا و نصيبين 
گيرد و از سوى ارمنستان پادشاه خزر پيش آمد و در آذربايجان پيشروى كرد و لشكرها را در را باز پس

چون اين اخبار به هرمز رسيد نخست از قيصر روم شروع كرد و شهرهايى را كه  . آن سرزمين فرستاد
» .  تاو بازداد و از او تقاضاى صلح كرد قيصر هم پذيرفت و بازگشه ب ، پدرش انوشروان گرفته بود

اين در حالي است كه اكثر منابع شرقي و غربي از فتح شهر آمد توسط   )١٠٧، ١٠٨: ١٣٧١دينوري، (
و از فتح اين شهر توسط خسرو دوم آن هم پس از قتل   خسرو انوشيروان سخني به ميان نياورده اند

  ط كرده است.دينوري وقايع زمان خسرو اول را با خسرو دوم خل ؛ احتمالاً  موريس خبر داده اند
، جدا از دوباره به دست آوردها پادشاهي اش را  بيزانسيپس از اين كه خسرو پرويز به كمك 

ها برقرار كرد. اين ارتباط  بيزانسيها، ارتباط مصالحه آميزي نيز با  آنواگذار كردن سرزمين هايي به 
يكوس به خسرو پسر چون خبر قتل ماور«.  مصالحه آميز تا قتل موريس توسط فوكاس ادامه داشت

، پيمان بشكست و به دارا لشكر كشيد، همچنين آمِد و حلب را فتح كرد. سپس به سوى  هرمز رسيد
خسرو پرويز در سال فتح شهر آمد توسط ) ١٢٢: ١٣٧١(ابن العبري، » .  قنسرين گرديد و به رها بازآمد

  )١٤٥: ١٣٨٩(كولسنيكف،  . تصورت گرفميلادي  ٦٠٧
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در واقع بايستي اذعان كرد  افتاد .ف ساساني ها آمد به تصرّشهر مرزي ست كه اين سومين باري ا
كه ايراني ها در زمان ساساني هر بار كه اراده مي كردند مي توانستند شهر مرزي آمد را كه به گواه اكثر 

ن بود فتح اين شهر مستحكم از سويي به خاطر اي . ر فتح كنند ، منابع از استحكامات قوي برخوردار بود
كه ساسانيان در طول زمان آموخته بودند كه چگونه شهرها را محاصره كنند و ضمن آن انواع دستگاه 

از سواران  منحصراً  ساسانيسپاه علاوه بر آن، هاي محاصره را ايجاد و يا از رومي ها به غنيمت بگيرند. 
از سوي ديگر ) Whitby, 2007: 311؛ ٣٨: ١٣٨٤(شيپمان،  . سنگين و سبك تشكيل نمي شد

مي توانستند نفوذ خود را در ارمنستان گسترش دهند؛ چنانكه ط بر آمد، ها با تسلّ  بيزانسيبايد گفت كه 
اين سرزمين در قرن چهارم ميلادي ميان ايران و روم تقسيم شده بود و با از دست دادن شهر آمد سلطه 

، دجله بالايي بخش مهم مرزي با سبنابراين براي بيزان. آن ها بر اين سرزمين مهم كم رنگ مي شد
به يعني حكومت ساساني بود. ؛ پادشاهي ارمنستان بود كه در مواقعي تحت تابعيت دشمن بزرگ روم 

ادخانه اي رومي شهر آمد را با ديوارها و برج هايي مستحكم و با ايجاد زرّ  هاياكثر امپراتور همين خاطر
هرگز نيز ساسانيان  از طرف ديگرتحكم مي كردند. در آن جا به هدف بازدارندگي نيروهاي دشمن مس

ط بر شهر آمد و با توجه به موقعيت ژئوپليتكي آن سرزمين، ارمنستان نمي خواستند كه رومي ها با تسلّ 
  . و مناطق غربي كشور را مورد تهديد قرار دهند

ميلادي  ٦٢٥ال در سرا شهر آمد آن ها توانستند امپراتوري بيزانس زير نظر هراكليوس احيا شد و 
زمستان  ،سد. هراكليوس پس از شكست ايراني ها و بازگرداندن صليب مقدّ ورنف ايراني ها درآاز تصرّ
ميلادي از  ٦٣٩، اين شهر در سال مسلمان را در شهر آمد گذراند. پس از فتوحات اعراب ٦٢٩- ٦٢٨سال 
مسلمانان شهر آمده كه مي در منابع اوايل اسلا )Crow, 2007: 446(.  ها درآمد بيزانسيف تصرّ

چنانكه در كتاب معجم البلدان آمده  ؛  آمد را در سال بيستم هجرى به دست عياض بن غنم گشودند
  است:

آمد به سال بيستم از هجرت گشوده شد. عياض پسر غنم، پس از گشودن جزيره بدانجا رفت و «
به شرط آنكه هيكل نيايشگاه ؛ د آن را در ميان گرفت، مردمش با وى جنگيدند تا ناگريز تسليم شدن

اى تازه نسازند و به مسلمانان كمك رسانند و راهنمايى كنند ايشان و پيرامن آن استوار بماند ولى كنيسه
حموى بغدادى، » (.  ها را ناديده گيرند حمايتى نداشته باشند ها را بسازند و هرگاه اين شرط و پل
آمد تحت سلطه فرماندهان جديدش، قبيله بني ز آن ، شهر پس ا )٢٥٤: ١٣٣٧بلاذري، ؛ ٦١: ١، ج١٣٨٣

  به دياربكر تغيير نام پيدا كرد. بكر افتاد و پس از آن شهر
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  كاركرد اقتصادي؛ بازرگاني و تجاري
تجاري  –از جهت اقتصادي  ، شهر آمد به خاطر اين كه بر سر راه هاي كاروان رو قرار گرفته بود

. چنان كه در قديم راه  ، منافع زيادي را به همراه داشتبود ط سلّ مبراي امپراتوري كه بر اين شهر 
ل مي شاهي كه ايلام، پايتخت ايراني ها و آشور را به گورديوم (پايتخت فريگيه) و سارد در غرب متصّ 

شبكه هايتجارت . شهر آمد با وجود قرار گرفتن در محل  كرد از شهر آمد در دجله عليا عبور مي كرد
تجارت را در جاده هاي رومي  شهر تا قرن چهارم ميلادي به شهرت نرسيد. جوامع يهودي ،بين المللي

، پشتيباني و  ) به ادسا، آمد و نصيبين به بابل و خليج فارس مرتبط مي شدZeugmaكه از زئوگما (
به بازرگاني  التقاسيماحسنچنانكه در كتاب  )Stanley,2007: 127-128(. حمايت مي كردند 

صادر مي  آن جا پارچه پشمين و كتان رومى، همانند كار سيسيلاشاره رفته و مي آورد كه از  شهر آمد
  )٢٠٤: ١ ، ج١٣٦١(مقدسي، . شد 

در صحارى لم يزرع، از  هاى صنعتى در كشور و براى كشت و زرعبراى وارد كردن ساير رشته
هاى  قديم الايام، عادت بر اين جارى بود كه اسيران جنگ را به چند گروه تقسيم كرده در قسمت

، نمودند. بدين طريق، شاپور دوم اسيرانى را كه در شهر آمد دستگير كرده بود مختلف كشور ساكن مى
بافى را در آنجا بافى و زرىع جديد ابريشمبين شوش و شوشتر و ساير بلاد اهواز جاى داد و اين مردم انوا

د كه شاپور دوم بافندگاني را (به عنوان اسير) از آمد در شمال بين النهرين سينومسعودي مي  رواج دادند.
به شوش و ديگر شهر هاي خوزستان كوچ داد و آن ها گونه اي تازه اي از پارچه هاي ابريشمي و زري 

) نامي كه گويند Possy( يا گزارشي در كارنامه شهيدان درباره پوسترواج دادند. اين داستان را گوي
(شپرد، . رئيس كارگاهي وابسته به كاخ شاپور در شوش و بعدها در كرخادي ليدان بوده، تأييد مي كند 

٦٤٤- ١٤٣: ١٣٨١(  
  مذهبي –كاركرد ديني 

يحيت مس ميلادي به عنوان مركز ٤٣١بيزانس پس از سال  امپراتوري مرزي اين شهر
كلداني بود. چنانكه آمده است كه  مقام اسقف شهر ميزبان.  كلداني) تبديل شد - نسطوري(سرياني

) نام داشت، براي برقراري صلح ميان ايران و روم در زمان Acaciusاسقف شهر آمد كه آكاسيوس (
وستانه خود بهرام پنجم از خودگذشتگي هاي بسياري انجام داد. وي به پادشاه ايران با اعمال بشر د

فهماند كه آن مسيحياني را كه تو به آزار آنان مي پرداختي و به ايشان جفا روا مي داشتي، مي توانند 
مردماني نيكوكار و خيرخواه باشند. بر اين اساس آكاسيوس ايرانياني را كه به اسارت روميان درآمده 
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وب كرده و فروخت و از پول آن ها بودند، بازخريد كرد. وي تمام طلا و نقره كليساي حوزه خود را ذ
هفت هزار تن از ايرانيان اسير را كه به غلامي در روم به سر مي بردند، بخريد و آنان را به نزد بهرام 

  فرستاد. بهرام از اين اقدام انساني او تشكر كرد و رضايت به صلح با روميان داد. 
 براي يادگيريمكاني عنوان نيز به  ، اين شهر مكان مقام اسقف بودآمد علاوه بر اين كه شهر 

 احتمالاً  بازي كردند. امپراتوري مهمي در سراسر نقش، ودانشمندانبود  تبديل شده سرياني الهيات
؛ چرا كه در شوراي دوم  ) در قرن ششم در اين شهر غالب بوده اندMonophysiteمونوفيزيت ها (
از ماينده شهر، شركت كرده بود. بسياري م) اسقف مونوفيزيت ها به عنوان ن ٥٥٣كنستانتين پل (

 مطالعهمركزي براي آمد، كه شهر  از، انطاكيهاهل  اسحاق شاعر مانند، بين النهرين سرياني نويسندگان
 هاي ) وفرقهMelkite( اختلافات بين فرقه هاي ملكانيينگاهي ؛  بود، سر برآوردند مسيحي الهيات

 :Sellwood, 1989(.است  دهمنجر ش به خشونت) Monophysite(منوفيزيت 

www.iranicaonline.org(  
 ) از شهر آمد بود. درAetiusم) اوتيوس ( ٥٧٥- ٥٠٢ششم ( اوايل قرن در بيزانس پزشك دربار

شهر افسوس  ) از شهر آمد به عنوان اسقفJohnجان ( متعصب ، راهب م) ٥٦٥- ٥٢٧ژوستين ( زمان
)Ephesus٢٤. (قرار داد حمله را مورد توليآنا درغرب بت پرست شد ومعابد ) منصوب(  

نقش  د ،ف كردندر زماني كه ايراني ها به رهبري پادشاه خود قباد به آمد حمله و اين شهر را تصرّ
نخبگان ديني در آمد به وضوح روشن است و آن ها در تصميم گيري هاي سياسي و نظامي نقش 

فرماندهي سرداري فيلسوف مأب به نام . چنان كه پادگان آن شهر در تحت  مهمي را برعهده داشتند
دفاع  ساسانيان، راهبان محاصره سه ماه درطول ) قرار داشت و بنا به گزارش هاAlypiusآليپيوس (

 كه نگهباني آنجا بر عهده راهبان به بخشي ازديوارسنگي ازشهر را بر عهده گرفته بودند، هر چندايرانيان
) در Stanley,2007: 127-128(. خود درآوردند  فيورش برده واين شهررا به تصرّ مست بود،

اوايل قرن هفتم ميلادي شهروندان كه از ماليات هاي بيزانس خشمگين بودند، با اندكي مبازره در سال 
ا تغيير آيين در اينجا خيلي كم بود و چند قرن بعد ؛ امّ ميلادي شهر آمد را تسليم مسلمانان كردند ٦٣٩

 :Sellwood, 1989( . ران بين النهرين انتخاب شدسقف شهر آمد به عنوان مطاُ 

www.iranicaonline.org( 
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  نتيجه
مناسبات ايران و روم در دوره ساساني در بُعد سياسي روابط پر تنشي بوده است ؛ چنانكه مي توان 

هاي پي در پي ناميد. امّا اين مناسبات نه اي از جنگهايي گذرا ، پردهمناسبات دو قدرت را جز در دوره
تنها از بُعد سياسي بلكه از جنبه هاي بازرگاني، تجاري و مذهبي و غيره نيز براي بررسي وضعيت دو 
قدرت عصر باستان حائز اهميت مي باشد. با نگاهي گذرا به نبردهاي ايران و روم در دوره ساساني، مي 

دو قدرت در تهاجمات خود، درصدد از پاي درآوردن قدرت رقيب نبوده است توان مشاهده كرد كه هر 
(غير از دوره خسرو پرويز)، بلكه تهاجمات آن ها بيشتر به خاطر جنبه بازدارندگي و هم چنين گرفتن 
شهرهاي مرزي و به دست آوردن غنيمت جنگي بوده است. از جمله شهرهاي مرزي كه اين دو قدرت 

لّط بر آن داشتند ، مي توان به شهر آمد اشاره كرد. اين شهر با توّجه به موقعيت سعي در تصرّف و تس
جغرافيايي مناسب (شمال جزيره در بين النهرين) و ژئوپليتيكي كه داشت،  در اكثر مواقع در دست روم 

 ميلادي، به تصرّف سپاهيان ايران در ٦٢٥و سال  ٥٠٥- ٥٠٤، ٣٥٩بود و تنها در سه مقطع كوتاه سال 
آمد. رومي ها در هر سه مقطع نتوانستند حضور ايراني ها در اين شهر را تحمّل كنند تا جايي كه در هر 

ميلادي  ٢٩٨سه دوره حاضر شدند امتيازات مهمي از جمله واگذاري مناطق از دست رفته ايران در سال 
دهند ؛ چرا كه تسّلط  مانند پنج منطقه مهم بين النهرين از جمله نصيبين و حتي خريد شهر آمد تن در

اين شهر براي رومي ها به منزله سدّي در برابر تهاجمات ساسانيان به مرزهاي شرقي امپراتوري، تسّلط 
بر بخش غربي ارمنستان، مناطق مهم بين النهرين و هم چنين دست يافتن به سود سرشار از راه هاي 

ر آن، موقعيت جغرافيايي مناسب آن باعث تجاري و بازرگاني بود كه از شهر آمد تردّد داشت. علاوه ب
شده بود كه به عنوان اسقف نشين نيز انتخاب شود؛ تا جايي كه روحانيون در اداره شهر نقش بسزايي را 
ايفا كرده بودند. بنابراين رومي ها به خاطر دلايلي كه ذكر شد، از لحاظ ساختار عمراني شهر را به دروازه 

كه خاصيت شهرهاي مرزي بود، مجهّز نمودند. ساسانيان نيز كه پس از  اي متعدّد و ديوارهاي مستحكم
ميلادي پنج منطقه مهم بين النهرين از جمله نصيبين را از دست داده بود ،  ٢٩٨شكست نرسي در سال 

تنها پس از تصرّف شهر آمِد بود كه توانستند بر مناطق از دست رفته در زمان نرسي و هم چنين شهر 
  ركردهايي مانند شهر آمد) كه شهري با اهميت براي ايرانيان بود، دست پيدا كنند .نصيبين (با كا
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  يادداشت ها:
اى زيبا دارد، كنم ريشه رومى داشته باشد. در عربى نيز ريشهدر كتاب معجم البلدان درباره نام شهر آمد، آمده است: گمان مى. ١

يعنى خشمگين شد چنانكه گويند: اخذ يأخذ فهو آخذ. و از آن رو بدان » يأمد أمداأمد الرجل «به معنى هدف است و گويند: » امد«كه 
كند كه خيال چيرگى بر آن داشته باشند. ضمير آن همواره ناميده شد كه استحكام و خوش آب و هوا بودن آن كسانى را خشمگين مى

گفته شود. و خدا داناتر است. » آخذة«مانند » آمده«شود بايد مذكر است زيرا كه به بلد يا مكان بازگشت دارد، و هر گاه مدينه خواسته 
در ادامه در مورد نام ديار بكر كه شهر آمد در آن قرار گرفته است، نيز مي نويسد: نامش به مناسبت قبيله بكر بن وائل است و شهرهاى 

ن ناحيه جزء تركيه است و شهر آمد قديم را تركان عمده آن: آمد، ميافارقين و ارزن و حسن كيفا. آمد كرسى اين ولايت بود. امروزه اي
 ).٦١: ١، ج١٣٨٣، حموى بغدادى(دياربكر گويند

اطلاعات دقيق تري از موقعيت جغرافيايي شهر آمد، به دست داده است: آمد بزرگترين   معجم البلدانحموي بغدادي در كتاب . ٢
اين در حالي است كه در كتاب آفرينش و {مان گويند: آمد در اقليم پنجمشهرهاى ديار بكرو گرانقدرترين و نامورترين آنها است. منج

است. در درازاى جغرافيايى هفتاد و پنج درجه و چهل } ٥٩٠: ٢، ج ١٣٧٤تاريخ، شهر آمد را در اقليم چهارم آورده است(مقدسي، 
بطين)و خانه حيات او بيست درجه قوس زير  - دقيقه، و پهناى جغرافيايى سى و پنج درجه و پانزده دقيقه جا دارد. طالع آن شكمك (

يازده درجه سرطان، در برابر همين درجه از جدى است كه دهمين آن مانند از حمل است. عاقبت آن همين درجه از ميزان 
 ).٦١: ١، ج١٣٨٣باشد(حموى بغدادى، اند طالع آن دلو و زحل است و متولى آن قمر مىباشد.گفته

و تاريخ شهر آمد را در جزيره مي داند، چنان كه در تعريف جزيره آورده است: جزيره، ميان دجله و  نويسنده كتاب آفرينش. ٣
فرات است و از آنجاست سروج، رها، عين شمس، دارا، نصيبين، آمد، برقعيد و شهر موصل و بالس و رقه و هيت و رحبه و بالاى آن 

  ). ٦٠٢: ٢، ج ١٣٧٤ارمينيه است(مقدسي، 
هر آمد در غرب دجله يعني جانب راست آن واقع است و كوهي به ارتفاع صد قامت بر آن مشرف مي باشد(براي در واقع، ش. ٤

 ). ١١٧: ١٣٧٧؛ لسترنج،  Ammianus, Book XVIII,9. 2اطلاعات بيشتر بنگريد به :
 ٣متر و ضخامت آن ها بين  ١٢تا  ٨آورده است: ارتفاع ديوار شهر يكسان نيست و بين  لنسكيدر مورد ارتفاع ديوارهاي شهر . ٥

نقاط  سايرشكل به وجود آمده است. در  Uدر امتداد طول ديوارها و در كنار دروازه ها و نقاط آسيب پذير برج هاي  .متر مي باشد ٥تا 
 ). Lenski, 2007: 220برج هاي دفاعي مستطيل يا ذوزنقه اي شكل ايجاد شده بود(

  درباره ساخت اين شهر و استحكامات آن آمده است:در كتاب جغرافياي حافظ ابرو نيز . ٦
گدازد. و در روى كند و از آتش نمىبر آن سنگ كار نمى آهنحصارى به غايت محكم دارد و با روى آن از سنگ سياه است. 

شهر استحكامات  نويسنده كتاب معجم البلدان نيز درباره حموي؛ )٣٨: ٢، ج١٣٧٥رو، بدهند(حافظ ااى نشان نمىزمين مثل آن قلعه
اى است كه دجله آن را مانند اطلاعات مفيدي به دست مي دهد:آمد، شهرى كهن با برج و بارو ساخته از سنگ سياه بر روى تپهآمد 

  ).٦١: ١،ج١٣٨٣ حموىبغدادى،زند(هلال دور مى
ست به اين شهر بر شكل هلال. شهرى است حصين از سنگ ساخته شده در ميان ولايت جزيره در بالاى بلندى و دجله محيط ا. ٧
: ١٣٧٧؛ لسترنج، ٥٦٩: ١٣٧٣باشد در عمق يك ذراع و درخت و زراعت بسيار دارد(القزويني، ها و چاهها در ميان اين شهر مىچشمه

پنج آسيا آيد، مقدار اى است كه از سنگ خاره [خارا] بيرون مىو اندر ميان شهر چشمهناصر خسرو نيز در ابن رابطه مي نويسد:  ).١١٧
آيد. و در آن شهر اشجار و بساتين است كه از آن آب گرد، آبى [گردانى] بغايت خوش و هيچ كس نداند از كجا مى

 ).١٤- ١٣: ١٣٨١ ،قباديانىمروزىاند(ساخته
سد: داراي با تجزيه و تحليل منابع اوايل اسلامي در مورد دروازه هاي شهر آمد مي نوينيز )لسترنج ١٩٧: ١، ج١٣٦١(مقدسي، . ٨

 پنج دروازه بود به نام باب الماء (دروازه آب) باب الجبل (دروازه كوه) باب الروم (دروازه روم) باب التل (دروازه تپه) و باب السر كه
 ).١١٧: ١٣٧٧ لسترنج،مخصوص زمان جنگ بود. قسمتي از استحكامات باروي آن روي كوه جاي داشت(
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چوب، هر يكى روى به جهتى از جهات عالم، شرقى را باب الدّجله گويند؛ مه آهن، بىچهار دروازه بر اين شهرستان است ه. ٩
لاى آن ده گز و اغربى را باب الرّوم؛ شمالى را باب الارمن ؛ جنوبى را باب الّتّل.و بيرون اين سور سورى ديگر است، هم از اين سنگ، ب

نكه با سلاح تمام، مرد، بگذرد  و بايستد و جنگ كند به آسانى. و اين سور سرهاى ديوار كنگره و از اندرون كنگره ممرّى ساخته چنا همه
هاى سور اوّل در روند، مبلغى در فصيل هاى اندرونى، چنان كه چون از دروازهاند مخالف دروازههاى  آهنين بر نشاندهبيرون را نيز دروازه

 ).١٤- ١٣: ١٣٨١ ،قباديانىمروزىد(هاى [به دروازه] سور دويم رسن[فيصل] ببايد رفت تا به دروازه
) به سمت غرب،ودروازه Urfa)به سمت شمال،دروازهاورفه(Harputشهر داراي سه دروازه اصلي بود،دروازه هارپوت(. ١٠
ارگ درگوشهشمال شرقبالاي يك مسيرشيب داركهمنتهيبهدجله مي شود،واقع شده  .)به سمت جنوب بودMardinماردين(

 .)Crow, 2007: 443است(
 ).Lenski, 2007: 220برج تشكيل شده است( ٨٢لنسكي در اين باره مي نويسد: شهر آمد از چهار دروازه و . ١١
  . در منابع آمده كه گاهي اوقات شهر مارتيروپوليس به عنوان پايتخت اين ايالت برگزيده مي شد.١٢
 حكومت داشت، كه بنام رومى ژوينين، كه از ولايات ارمنستان است، يك نفر ايرانى »Corduene« در كردوئن. ١٣

»Jovinion«  موسوم بود. اين شخص چون در ايام جوانى در سوريه به عنوان گروگان زيسته بود، نسبت به تمدن رومى علاقه پيدا
ن از كرده و بلا شك به همين جهت اسم رومى اختيار نموده بود. به هرحال در نهان نسبت به روميان محبت داشت.آميانوس با يك ت

يوزباشيان معتمد به رسالت نزد ژوينين مذكور فرستاده شد، تا از حركات لشگر ايران اطلاع حاصل كند. ژوينين يك نفر بلد باختيار او 
گذاشت و چون در روز سوم به بالاى كوه رسيدند، مقارن طلوع آفتاب، همه كوه و هامون را پر از لشگر ديدند، پادشاه ايران ملبس به 

ها، كه مردى كامل و ضعيف البنيه پادشاه جديد خيونى »Grumbates« درخشان پيشاپيش آنها اسب مي راند و گرومبانسهاى جامه
لكن تيزهوش بود و در سلسله اعمال خود چندين فتح و فيروزى ثبت داشت، در سمت چپ او مي راند. در طرف راست شاهپور پادشاه 

و هم از جهت شهرت، پاى كمى از گرومبانس نداشت. در عقب آنها چندين سردار معتبر ها روان بود، كه هم از حيث درجه آلبانى
 ,Ammianus, Book XVIIIآمدند. آنگاه نوبت به جميع لشگر مي رسيد، كه از بهترين سپاهيان ملل مجاور تشكيل يافته بود(مى

6.20-23; 447-449(. 
جسرقايقى عبور كرد، آميانوس به سوى ژوينين بازگشت و پس از كمى  پس از اين كه لشگر ايران از رود زاب به وسيله يك. ١٤

استراحت از همان راه كوهستانى، كه آمده بود، به سپاه روم ملحق شد. آنگاه روميان خود را براى جنگ آماده كردند، و مزارع گندم را 
اى خرم و حاصلخيز گذشته، از نقاطى كه طعمه هطعمه آتش ساختند. ايرانيان به سرعت از جلوى نصيبين عبور كرده، از ميان دره

پايتخت كماژن روان شدند، تا در آنجا از شط  »Samosate« حريق شده بود، كناره گرفتند. قواى روم نيز به عجله به جانب ساموزات
 »Nakhvadhar« نخوذارشاهپور و مبالاتى دو فوج رومى، دو تن از سرداران ايرانى موسوم به تهمدلى و بىعبور كنند. در اثر كم

 Ammianus, Bookتوانسته بودند با هزار نفر سرباز به شهر آميدا نزديك شده در پشت مرتفعات حوالى آن شهر كمين كنند(

XVIII, 8.1-3: 457(» . دم به طرف ساموزات مي رفتيم، چنان كه گفتم از فراز يك تپه برق چون به مدد روشنايى خفيف سپيده
از دور ديديم. در حال فريادها برخاست، كه دشمن اين جاست و علامت مخصوصى، كه براى حاضر شدن جنگ است، سلاح لشگريان را 

آشكار گرديد، ما توقف كرديم و صف كشيديم، لكن در اين موقع هم فرار را صلاح نمي دانستيم، زيرا دشمنان كه به تعقيب ما 
از حزم و احتياط دور مي ديديم، چه يقينا در جنگ با دشمن، كه هم از جهت پياده ديدند. و قبول مصاف را نيز پرداختند، ما را مىمى

و ديديم ناگزير بايد به جنگ پرداخت، بعضى از بر ما تفوق داشت، همگى كشته مي شديم. عاقبت چون تكليف خود را نمي دانستيم
در اين گيرودار نيم ساعت »«... شگر بهم نزديك شدند.احتياطى چندان پيش رفتند، كه كشته شدند، سپس دو لهمراهان ما از روى بى

پوش از عقب سر ما نمايانند و به گذشت. آنگاه مؤخرة الجيش، كه بر فراز تپه قرار داشت، خبر داد كه قواى جديدى از سواران زره
ام جمعيت ازدحام كردند. شوند. چون هميشه در چنين مواقع خطرناك كسى نمي داند از كدام طرف بايد برود، تمسرعت نزديك مى

تواند از خطر برهد. اما در حالى كه هر كدام بدين جهت متفرق شديم و هر كس به راهى رفت، كه تصور مي كرد از آن راه آسانتر مى
يگر توانستيم از زد و خورد با پيش قراولان دشمن احتراز بجوييم. در اين موقع چون دسعى مي كرديم از خطر فورى نجات يابيم، نمى
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د و كسى اميد نجات نداشت، با تمام قوا بمدافعه پرداختيم. ما را تا پرتگاههاى كنار دجله عقب راندند. در آنجا چند نفر به رودخانه افتادن
شان به دست و پاى آنها پيچيد، در جاهاى كم عمق رودخانه ماندند. بعضى ديگر در گردابهاى عميق آب فرو رفتند و غرق شدند. اسلحه
با دشمن به جنگ پرداختند و هر كس به طريقى در صدد دفاع برآمد و دسته از ديدن جماعت انبوه لشگريان خصم متوحش  برخى

«... ).Ammianus, Book XVIII, 8. 4-9: 457-461(»برسند. »Taurus « شده، سعى كردند به نزديكترين معابر كوه توروس
رئيس مستحفظين پيشم آمد، در  »Vesennien« ه تصميمى بگيرم.از قضا ورنينكردم كه چمن از رفقاى خويش جدا مانده، فكر مى

حاليكه تيرى بران او رفته بود.من بر حسب اصرار ورنين سعى كردم او را با خود ببرم، لكن ايرانيان مرا از همه جهت احاطه كرده بودند. 
ر در بلندى واقع بود، يعنى آن سمتى كه به ما حمله كرده پس خواستم با كمال عجله به سوى شهر (يعنى آميدا) فرار كنم. اين شه

بودند و فقط راه بسيار باريكى داشت. اتفاقا در وسط اين راه باريك و در كمر كوه آسيايى ساخته بودند، كه راه فرعى را مسدود كرده و 
بايست تا طلوع آفتاب در آن جا بي حركت و مىبيشتر موجب تنگى جاده شده بود.در اين موقع ايرانيان و ما با هم بدان بلندى رسيديم 

بمانيم. به قدرى جمعيت زياد بود، كه حتى اجساد مردگان از ازدحام خلايق بر پا مانده مجال به زمين افتادن نداشتند. چنان كه درست 
آمد، ه طرف بر او وارد مىدر مقابل من يك نفر سرباز، كه سرش در اثر ضربت شمشيرى بزرگ بدو نيم شده بود، بواسطه فشار زياد ك

باريد، لكن ما به قدرى نزديك ديوار مانند ستونى بي حركت بر پاى بود. از منجنيق هايى كه در بالاى ديوار قرار داده بودند، باران تير مى
ه از نواحى مجاور به رسيد. عاقبت از يك در نهفته فرار كرده و جماعت زيادى از مرد و زن ديدم، كرسيده بوديم، كه به ما گزندى نمى

شد، با آن ايام مصادف شده بود و جماعتى كثير از روستاييان به آنجا ريخته بودند، زيرا اتفاقا بازار مكاره، كه معمولا هر سال افتتاح مى
روح و مشرف گريستند و برخى ديگر مجگرفتند. بعضى بر مردگان خود مىبازار آمده بودند. همه در فرياد و ضجه بر يكديگر سبقت مى

 Ammianus, Book(شدطلبيدند، ولى در ميان آن هرج و مرج كسى پيدا نمىبه موت بودند و گروهى دوستان گمشده خود را مى

XVIII, 8. 11-14: 461-463.( 
ره نمود. جلاء و تلالؤ سواهمين كه نخستين پرده خورشيد تابيدن گرفت، تا آن جا كه نظر بست داشت، از لشگر سياه مى«. ١٥
كرد. شاهنشاه از سايرين قدى رساتر داشت و سواره پيشاپيش تمام پوش، كوه و هامون را را پوشيده بود، چشمان را خيره مىنظام زره
آمد و به جاى تاج كلاهى زرين، كه به شكل كله قوچى بود، و مكلل به جواهر گران بها بود، بر سر داشت. حشمت موكب او از لشگر مى

خواست مدافعين شهر رفت، كه مىآمدند، آشكار بود، تصور مىيى، كه همراهش بودند و اقوام مختلفه، كه در ركابش مىعده زيادى نجبا
اين شخص از پناهندگان رومى در « را وادار كند، تا به ميل و رضاى خويش از در تسليم به ميان آيند، زيرا كه بنابر نصيحت آنتونيوس

هاى دولت امپراتورى را بر يك مكان تنگ به سمت ديگر حمله برد. اما خداى آسمان تمام عذاببا عجله بايستى» دربار ايران بوده است
نازل كرده بود، زيرا كه شاه را به خود مطمئن ساخته و به گمان او چنين آورده بود، كه همين كه خود را نشان دهد، محصورين از ترس 

هاى قلعه حالى كه مستحفظين سلطنتى همراه او بودند، سواره به طرف دروازه و بيم تسليم شده بخشايش خواهند خواست. پس در
هاى قلعه به دادند، تمام تيرها و زوبينرفت، ولى چون با كمال اطمينان بقدرى نزديك شده بود، كه خطوط چهره او را هم تميز مى

آمد. بدين طريق جانى تور نداشته بود، هر آينه از پاى درمىجانب او متوجه شد و اگر ابرى از گرد و غبار او را از نظر تيراندازان مس
بسلامت برد. فقط جامه او از پيكان تير پاره شده بود. شاه به سلامت جست تا بعد موجب هلاك هزاران نفر شود. پس چنان كه گويى 

ى الواقع به فرمانفرماى بسيارى از ايم، فگفت، كه ما چون نسبت به او اهانت كردهايم، با خشم غضب مىگناهى عظيم مرتكب شده
ايم و با جديت بسيار به تهيه وسايل تخريب شهر پرداخت. لكن سرداران بزرگ سوگندش دادند، كه دست پادشاهان و اقوام توهين آورده

فرداى آن روز به مدافعين از اقدام پرافتخار خود برندارد و و ساير نجبا با اظهارات دوستانه خود او را آرام نمودند. پس تصميم گرفت، كه 
 ).Ammianus, Book XIX,1. 1-6:471-473( »شهر امر دهد كه تسليم شوند.

ها، كه با كمال اطمينان مأموريت ابلاغ امر را بعهده گرفته بود، با گروهى از دم گرومبانس، پادشاه خيونىبدين جهت، سپيده«. ١٦
يك نفر تيرانداز ماهر، همين كه دانست، به مسافت تيررس رسيده است، منجنيق را اسواران زورمند به ديوارهاى قلعه نزديك شد، ليكن 

به كار انداخت و تيرى پرتاب كرد، كه از ميدان زره و سينه پسر گرومبانس، كه در كنار پدر سوار اسب بود، گذر كرد. او جوانى بود، كه 
گ او جمله هموطنانش متفرق شدند، لكن چون حس كردند، كه نبايد از حيث بالا و زيبايى اندام بر همه همسالانش تفوق داشت. به مر
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جسد او به دست دشمن افتد، اندكى بعد مراجعت نمودند و با فريادهاى بلند جماعتى را ببرداشتن اسلحه تحريك كردند.به واسطه 
نين، كه تا پايان روز دوام يافت، كمك آنان نبرد سختى درگرفت و تيرها از همه جانب چون تگرگ فروباريد. عاقبت پس از جنگى خو

هاى اجساد مقتولين و سيل خون بيرون رسيد، دشمنان با زحمت بسيار با مساعدت تاريكى جسد را از ميان پشته - چون شب فرار
 ).Ammianus, Book XIX,1.7-8: 473( ...»كشيدند 

ces)( . provinciarummurocessisse' (abandoning the security of the provin17

AmmianusMarcellinus, XXV, 9,3). 
چند قسم منجنيق براى منهدم ساختن حصارها و استحكامات همراه خود آورده بود، ليكن » آمد«قباد در موقع محاصره . ١٨

صد خويش هاى او پرتاب كردند و آن ها را شكستند. با وجود اين قباد از قاهالى شهر از فراز برجها الوارهاى بزرگ به طرف منجنيق
داد تا عاقبت بر وى مسلم گرديد كه خراب كردن حصار بدين ترتيب ميسر نيست، زيرا برنگشت و همچنان به محاصره شهر ادامه مى

هاى مكرر هنوز قسمتى از آن نيز خراب نشده بود. پس ديوار مزبور از ابتدا به قدرى سخت و مستحكم بنا گرديده بود كه با وجود حمله
نهدام حصارها مأيوس گشت، امر به احداث پشته مصنوعى بزرگى در مجاورت شهر داد كه ارتفاع آن مقدار زيادى بيش از چون قباد از ا

بلندى ديوار بود و قصد داشت كه از فراز اين پشته به شهر حمله نمايد، ليكن همينكه اهالى از احداث پشته آگاه گرديدند از داخل شهر 
يج خاك زير آن را كشيدند تا ميان آن به كلى تهى گرديد و فقط قشرى از خاك به صورت نخستين آن تا پاى آن نقبى زدند و به تدر

خبر بودند بر قله پشته شتافتند و خواستند اهالى شهر را از بالاى آن تيرباران كنند، ليكن همين كه باقى ماند. ايراني ها كه از قضيه بى
آورد، ناگهان خاك ها فروريخت و سپاهياني كه روى آن بودند همه به زمين افتادند و  سنگينى عده آنها به قشر ميان تهى تپه فشار

آيد، ناگزير تصميم به رفع محاصره گرفت و به لشكريان خود فرمان داد كه هلاك شدند. قباد چون ديد كه از عهده تصرف شهر برنمى
ن را از بالاى حصار و باروهاى خود مورد تمسخر قرار دادند و با فرداى آن روز آماده بازگشت باشند. در اين موقع اهالى شهر مهاجمي

هاى خود را كنده بدن عريان خويش را به قباد و همراهان وى خنديدند. حتى برخى از زنان روسبى شهر جامهطعن و ملامت به آنها مى
نشينى و بازگشت منصرف ساختند و ى را از خيال عقبانگيز بودند، نزد پادشاه رفتند و ودادند. موبدان كه ناظر اين اعمال شرمنشان مى

اسرار نهفته خود را بر پادشاه فاش خواهند نمود و او را بر همه چيز خويش » آمد«گفتند تعبير اين حركات آن است كه به زودى اهالى 
 در خارج شهر برپاواقف خواهند ساخت، به اين جهت قباد فرمان به توقف داد و لشكريان ايران دوباره اردوى خود را 

 .)Procopius, Book I, VII. 1-43(ساختند
اى را در پاى برجى پيدا كرد كه روى آنرا با چند قطعه سنگ چند روز پس از اين وقايع يكى از ايرانيها، دهانه نقب كهنه. ١٩

حصار گرديد و فرداى آن روز موضوع را پوشانده بودند. شب هنگام خود به تنهائى سنگها را عقب زد و به قصد آزمايش از راه نقب داخل 
همراه خويش آورد. از  به عرض قباد رسانيد. شب بعد پادشاه شخصا با چند تن از سپاهيان خويش به محل نقب آمد و چند نردبان هم

ه نقب در آن روز اى افتاد كه به پيشرفت مقصود ايراني ها كمك بزرگى نمود. بدين معنى كه نگهبانى برج مشرف بقضا در آن شب واقعه
هبانان عيسوى واگذار گرديده بود. راهبان مزبور به واسطه مراقبتى كه در اداى فرايض و حفظ شعائر دينى داشتند، روز ابه يك عده از ر

پيش را به مناسبت يكى از اعياد مسيحى جشن گرفته و هنگام شب از فرط خستگى و ميگسارى به خواب عميقى رفته بودند و از هيچ 
خبر نداشتند. به اين جهت ايراني ها به آسانى از نقب زير برج گذشته به سر وقت رهبانان آمدند و چون آن ها را در خواب يافتند جا 

ان داد همه را به قتل رسانيدند. وقتى قباد از واقعه آگاه گرديد، نردبانهائى را كه همراه آورده بود در كنار برج قرار داد و به سپاهيان فرم
كم صبح فرارسيد و نگهبانان برج هاى مجاور چون از حادثه برج اولى مستحضر گشتند سراسيمه به فراز آن بروند. در اين اثنا كمكه به 

ها را از فراز برج به زير انداختند و طرف برج مذكور شتافتند و در آن جا كشمكشى سخت ميان دو طرف آغاز گرديد. مردم شهر ايرانى
لاكت رسانيدند و نزديك بود كه بقيه را نيز متوارى سازند و شهر را از خطر برهانند، اما قباد كه حال را بدين منوال جمعى از آنان را به ه

ديد شمشير خويش را از نيام كشيد و در پاى نردبان ها ايستاد و ايراني ها را تهديد كرد كه هر يك از آن ها به قصد فرار از پله فرود 
ت خواهد رساند. بر اثر اين تهديد ايراني ها در برابر دشمن ايستادگى كردند و به واسطه فزونى عده خود بر آن ها آيد، فورا او را به هلاك

ميلادى). سپاهيان ايران چون وارد شهر  ٥٠٣غلبه يافتند و پس از مدت هشت روز محاصره بالاخره موفق به تسخير شهر گرديدند (
وه بسيارى از اهالى را به قتل رسانيدند تا بالاخره پيرمرد كاهنى به حضور قباد آمد و خود را به شدند به تاراج و قتل عام پرداختند و گر
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پاى وى انداخت و گفت از رسم بزرگوارى و آئين تاجدارى دور است كه پادشاه فرمان به قتل اسراى بي گناه بدهد. قباد را اين حرف 
رديد و به فكر ستيزه افتاديد؟ پيرمرد جواب داد براى آنكه اراده خداوند بر آن قرار مؤثر افتاد و گفت چرا شما در برابر من ايستادگى ك

را به نيروى شمشير بستانى. قباد از اين جواب بموقع خشنود گرديد و فرمان داد سپاهيان دست از قتل » آمد«گرفته بود كه تو شهر 
ضمنا فرمان داد كه بزرگان و معاريف شهر را به عنوان بندگى براى خود  عام بكشند و به تاراج اموال و اسير ساختن بقيه مردم بپردازند.

 ).Procopius, Book I, VII. 1-43او بياورند(
از طرف سپاهيان ايران محاصره » آمد«ور روم چون شنيد كه شهر تامپرا» آناستاسيوس«پروكوپيوس در اين رابطه مي نويسد:. ٢٠

ز كرد و به مقابله ايشان فرستاد.لشكر مزبور به چند فوج تقسيم شد و هر فوج به فرماندهى و گشوده شده است، به فوريت لشكرى تجهي
 »آريوبيدوس«گرديد، بدين ترتيب:اول مىافسرى بود ليكن رياست عاليه و فرماندهى كل سپاه ميان چهار تن از سرداران تقسيم

»Areobindus  « سلر«ور غرب بود.دوم تتاريخ امپر كه كمى پيش از آن» اليوريوس«سردار مشرق و داماد« »Celer«  فرمانده افواج
فرمانده قسمتى ديگر  »Hypartius« »پاتيوسهى«چهارم ».بيزانتيوم«فرمانده سپاه  »Patricius« »پاتريكيوس«خاصه سلطنتى.سوم 

ك سهمى در فرماندهى سپاه و برادرزاده امپراتور.گذشته از سرداران چهارگانه مزبور اشخاص زير هر ي» بيزانتيوم«از سپاه 
و پسرش  »Patriciolus« »پاتريكيولوس«به امپراتورى رسيد. » آناستاسيوس«كه پس از مرگ  »Justinus« »ژوستينوس«داشتند:

برافراشتند و مدتى به ظلم و سفاكى مشغول بودند. » آناستاسيوس«كه بعدها علم طغيان به دشمنى با  »Vitilianus« »ويتيليانوس«
موسوم به » گت«اندازه دلير و نيرومند بود. دو نفر كه جنگجوى بى» كلخيد«از مردم  »Pharesmanes« »نيسفارسما«
كه هر دو از نجباى طراز اول و صاحب رأى و كياستى وافر بودند از  »Bessas« »بساس«و  »Godidiskeilus« »گوديديسكيلوس«

به روم نرفته بودند.گذشته از اشخاصى كه نامشان در اين » تراس«از  »Theodovic« »تئودويك«هائى بودند كه همراه » گت«جمله 
 جا ذكر گرديد، عده زياد ديگرى نيز از بزرگان و نجبا با اين سپاه معظم همراه بودند. زيرا معروف است كه نه پيش از آن تاريخ و نه بعد

بودند. سپاه مذكور بجاى آنكه با هم جمع گردند و به اتفاق از آن هيچ وقت رومي ها لشكرى بدين عظمت بر ضد ايراني ها تجهيز نكرده 
فرمانده مخصوص خود مستقلا به مقابله دشمن به دشمن حمله برند به چند دسته مختلف تقسيم شدند و هر دسته به رياست

مقامى ارجمند داشت  كه در ميان نجبا و اشراف »Apion« »آپيون«دارى كل سپاه به عهده شخصى مصرى بود موسوم به شتافت.خزانه
د و به فعاليت و كاردانى مشهور بود. امپراتور براى اينكه دست او را در اداره امور مالى سپاه باز گذارد تا هر كارى را كه صلاح مي دان

 .)Procopius, Book I, VIII. 1-24(انجام دهد، فرمانى صادر نمود و او را در اختيارات پادشاهى با خود شريك ساخت
كردند فقط دانستند كه قباد با تمامى لشكريان خويش به جلوگيرى ايشان شتافته است و تصور مىليكن روميها هنوز نمى .«٢١

 »ارزامون«اى موسوم به با لشكريان خود در نقطه» آريوبيندوس«اند. از اينرو دسته كوچكى از سپاهيان ايران به مبارزه آمده
»Arizamon«  نيز در محلى موسوم به » پاتيوسهى«و » پاتريسيوس«دو روز فاصله داشت، اردو زد و » كنستانتينا«كه تا شهر
هم هنوز وارد نشده بود. وقتى » سلر«دور بود متوقف گرديدند. » آمد«از شهر » Stade«كه تقريبا دويست و پنجاه استاد» سيلزلوس«
گاه خويش را ترك گفت و با لشكريان خود به طرف شنيد كه قباد با تمامى قشون خود حركت كرده است اردو» آريوبيندوس«
فرار كرد. ديرى نگذشت كه سپاهيان ايران به محل اقامت آن ها رسيدند و چون اردو را خالى يافتند، دست به غارت » كنستانتينوس«

هاى سپاه روم شتافتند. دستهگشودند و همه تنخواهى را كه روميها با خود آورده بودند تصاحب كردند و از آن جا به شتاب در پى ساير 
در سر راه خود به يك عده هشتصد نفرى از سپاهيان هياطله رسيدند كه پيشاپيش » پاتيوسهى«و » پاتريسيوس«اتفاقا لشكريان 

وى  كردند. رومي ها با آن ها جنگيدند و همه آن ها را به هلاكت رسانيدند و چون ديگر خبرى از قباد و لشكرسپاهيان ايران حركت مى
باكانه در نشد، به تصور آنكه سپاه ايران منحصر به همين عده بود و پيروزى نصيب آن ها شده است، دست از احتياط كشيدند و بى

محلى اردو زدند و هنگام نيمروز مشغول تهيه غذا گرديدند. در نزديكى اردوگاه آن ها جوى آبى روان بود و جمعى از رومي ها قطعات 
تنى بودند و در نتيجه آب نهر شستند و برخى ديگر از شدت گرما لخت شده مشغول آباستند بخورند در آب مىخوگوشتى را كه مى

رفت رفت. قباد كه از كشته شدن هياطله آگاه گرديده بود به شتاب تمام به جلوگيرى دشمن مىگرديد و به سوى پائين مىآلود مىگل
اند و آماده جنگ نيستند و بنابراين به لشكريان س زد كه روميها به استراحت پرداختهآلود رودخانه را در راه ديد، حدچون آب گل
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خويش فرمان داد كه به سرعت هرچه تمامتر حركت نمايند.ديرى نگذشت كه سپاهيان ايران به اردوى روميان رسيدند و در حالي كه 
زده ديگر در انديشه پايدارى يا دفاع از خود . روميهاى وحشتآن ها مشغول صرف غذا و استراحت بودند به ناگاه بر سر ايشان تاختند

هاى مجاور پناهنده نبودند و در همان حمله اول جملگى پا به فرار گذاشتند و بعضى دستگير شده و به قتل رسيدند و برخى ديگر به تپه
دند. مشهور است كه حتى يكى از آن ها هم در ها به زير مي افكنو وحشتى كه داشتند خود را از فراز صخره شدند و از فرط اضطراب

در آغاز حمله ايرانيها موفق به فرار گرديدند و خود را به سلامت » پاتيوسهى«و » پاتريسيوس«اين واقعه جان بدر نبرد. فقط 
  .)Procopius, Book I, VIII. 1-24(»رهانيدند
اندازى به خاك او كرده بودند و گشت زيرا هياطله شروع به دستپس از فتح شهر آمد، قباد با لشكريان خود به خاك ايران بر. ٢٢

او ناگزير شد در صفحات شمالى كشور خود مدتى با آن ها به جنگ بپردازد.  مقارن اين اوقات باقى مانده سپاهيان روم به سرحد ايران 
ورزيدند، موفق به بودند با يكديگر رقابت مىدرجه آمدند، ليكن چون فرمانده واحدى نداشتند و سرداران آن ها به واسطه آن كه هم

گذشته  »Nymphius« »نيمفيوس«نيز با سپاهيان خود از رودخانه » سلر«انجام دادن كار مهمى نشدند و ناگزير بازگشتند. از طرفى 
است و به  واقع »Martyropolis« »مارتيروپوليس«حمله برد. رودخانه مذكور در مجاورت شهر  »Arzanen« »ارزانن«به خاك 

وتاز قرار دادند و به زودى هم اين نواحى را عرصه غارت و تاخت» سلر«دور است. لشكريان » آمد«از شهر » استاد«اندازه سيصد 
. پس از اين وقايع )Procopius, Book I, VIII. 1-24(بازگشتند و حمله و تعرض ايشان در اندك مدتى به كلى پايان يافت

رسيدند و با وجود فرارسيدن زمستان و » آمد«احضار گرديد و ساير سرداران به شهر » بيزانتيوم«پراتور به از جانب ام» آريوميندوس«
سرماى شديد به محاصره آن پرداختند. نخست هرچه كوشيدند كه شهر را به زور شمشير متصرف شوند، ميسر نگرديد، ولى چون آذوقه 

ها از فرط گرسنگى تسليم شوند و شهر را به تصرف دشمن دهند. سرداران رومى از محصورين به اتمام رسيده بود، نزديك بود ايراني 
ديدند كه سپاهيان خودشان بر اثر شدت سرما در سختى هستند و از طرفى اطلاع بودند، اما چون مىاوضاع ناگوار ايراني ها به كلى بى

تابند بنابراين اشتياق داشتند كه هر شرط و پيشنهادى راجع به ترسيدند كه مبادا سپاهيان ايران به زودى به يارى محصورين بشهم مى
دانستند كه عاقبت اين وضع هولناك صلح بشود به آسانى بپذيرند و هرچه زودتر از آن جا بروند. از طرف ديگر ايراني ها نيز چون نمى

پنهان دارند و به دشمن چنان وانمود نمايند كوشيدند فقدان آذوقه و تنگى معيشت خود را شود با كمال زيركى مىبه كجا منتهى مى
آنكه خواستند موقع مناسبى به دست آورند و بىكه آذوقه و مهمات آنها به قدر كافى در داخله حصارها موجود است و بدين ترتيب مى

  ).(Procopius, Book I, IX. 1-32 خللى به حيثيت و شرافت خود وارد آورند به وطن خويش باز گردند
هائى كه ايراني ها در آن مدت تحمل كرده بودند بردند، زيرا تى رومي ها وارد شهر گرديدند پى به اشتباه خود و سختىوق. ٣٢

از آن جا رفته بودند سنجيدند متوجه شدند كه بيش از هفت روز ديگر  همين كه ميزان غله موجود در شهر را با عده ايراني هائى كه
جوئى و امساك آذوقه موجود را مصرف و پسرش با نهايت صرفه» گلون«و اين نيز به واسطه آن بود كه آذوقه در شهر باقى نمانده است 

كردند و در طول تمام اين مدت ايرانيها خيلى كمتر از ميزان معمولى خويش غذا صرف نموده بودند. رومي هائى هم كه در شهر مى
عاده بودند، به طورى كه نخست به خوردن چيزهاى حرام و ناپاك پرداخته و اقامت داشتند از حيث معيشت و آذوقه در در عسرت فوق ال

ها ايشان را فريب عاقبت هم از شدت استيصال شروع به خوردن گوشت و خون يكديگر كرده بودند. خلاصه سرداران دانستند كه ايرانى
هاى خود را تمكين استقامت نورزيده و فرمان فرمانده اند و از فرط خشم شروع به ملامت سربازان خويش نمودند كه چرا بيش از آنداده

اسير نمايند و شهر را نيز به زور شمشير متصرف شوند، لكه بدنامى بر » گلون«نكرده بودند و در عوض آنكه تمام ايراني ها را با پسر 
  ).(Procopius, Book I, IX. 1-32ها خريدند.را از ايرانى» آمد«خود گذاردند و پول رومى را به دست بيگانگان دادند و شهر 

. For a thorough study on John, see Jan Jacob van Ginkel. John of Ephesus. A Monophysite 24

Historian in Sixth-century Byzantium . Groningen, 1995 
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