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چكیده
براساس گزارش كتيبه بيستون ،با جلوس داريوش بزرگ ،ساتراپیهاي مختلف شاهنشاهی هخامنشی سر بهه شهورش
برداشتند كه شورش ساتراپی ارمنستان از جمله همين عصيانها بود .در حوزه تاريخ ايران دوره هخامنشی ،پژوهشهاي
گستردهاي صورت گرفته است؛ اما در رابطه با شورش مزبور ،مطالب ناگفته و اساسی ديگري نيهز وجهود دارد كهه كمتهر
بدانها پرداخته شدهاست .اين مقاله براساس روش پژوهش تاريخی ،ضمن استناد و اتکا بر سنگنوشته بيسهتون ،در پهی
آن است كه عوامل مؤثر در خيزش و سركوبی شورش ارمنيان و همچنين پيوند قيام مزبور با قيام مهردم سهاير سهرزمين-
هاي شاهنشاهی هخامنشی را در همان دوره زمانی بررسی و موشکافی كند .نتايج حاصل از اين پژوهش تهاريخی ،بهراي
درک ماهيت قيام ارمنستان و تبيين آن از جنبههاي مختلف سياسی بسيار راهگشا خواهد بود.
واژههای کلیدی :هخامنشيان ،داريوش اول ،ساتراپی ارمنستان ،كتيبه بيستون ،شورش ،آراخا.
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مقدمه

بههه احتمههال ،بازتهها هههايی در مصههر و ليديههه داشههته بههود

در حادثه كودتا مانندي كه عليه برديا (گئوماتها) صهورت

( .)Hallock, 1960: 36-39در رابطهه بها سهابقه پژوهشهی

گرفت ،داريوش و گهروه هفهتتنهان9موفه شهدند برديها

موضوع پيش رو بايد گفت ،تاكنون مقاله مسهتقلی در ايهن

(گئوماتا) را در دژ سيکايوواتی3،واقع در منطقهه نيسهايا ،در

با

نوشته نشدهاست و بهر همهين اسهاس ،نمهیتهوان از

سرزمين ماد به قتل برسانند ( .)DB/I, 13-10اين واقعهه در

قوت و ضعف آثار قبلی سخن به ميان آورد .بها توجهه بهه

تاريخ  533/1/31ق.م اتفاق افتاد و به دنبهال آن ،داريهوش

همين قضيه ،میتوان از ضرورت نگهارش چنهين مقالههاي

به قدرت رسيد .بدينترتيب ،پيش از پايان سهال  533ق.م،

سخن گفت .آثار پژوهشی بسيار خوبی نيز كه به صهورت

داريوش پادشاه ايران شد .متن كتيبهه بيسهتون بيهانگر ايهن

كتا

در رابطه شاهنشاهی هخامنشی نوشته شده ،بيشتر به

حقيقت است كه با جلوس داريهوش بهر تخهت سهلطنت،

صورت حاشيهاي به مسئله شورش ارمنيان پرداختهانهد؛ از

شههورشهههايی در نههواحی مختلههف شاهنشههاهی از جملههه

جملههه ايههن آثههار ،مههیتههوان بههه نوشههتههههاي نويسههندگان

بههينالنهههرين ،مههاد ،ارمنسههتان و نههواحی ديگههر روي داد؛

برجستهاي همچهون دانهدامايف ،بريهان ،كهوک و ...اشهاره

درحالیكه ساتراپیهاي دوردست مانند مصر و به احتمهال

كرد .بههرحال ،سوال اصلی پژوهش حاضهر آن اسهت كهه

باكتريا ،آرام ماندند و ترجيح دادند نظارهگر وقايع بمانند.

در تبيين قيام ارمنيان در دوره زمانی موضهوع بحه  ،چهه

بههرحال ،دولتی كه كوروش بنيانگذار آن بهوده ،در اثهر

تعابيري را میتهوان بهه كهار گرفهتض فرضهيه اصهلی ايهن

طغيان هاي مختلهف ،در آسهتانه فروپاشهی بهود .نيروههاي

قسمت از پژوهش ،در تبيين تعابير مختلف ،مبتنی بهر امهر

آماده عصيان به محض اينکه ديدند سايه وجهود كهوروش

بحران هويت خواهد بود .پرسشههاي فرعهی نيهز كهه در

از روي پهنهههه وسهههيع شاهنشهههاهی هخامنشهههی رخهههت

رابطه با شورش ساتراپی ارمنستان مطرح میشود ،بهه قهرار

بربسهتهاسهت ،عليهه آن دسهت بهه كهار شهدند .بههارزترين

زير است :آيا میتوان بين قيام ارمنيان و همچنهين عصهيان

مشخصه تمامی اين شورشها آن بود كه جنبهه سلسهلهاي

ساير سرزمين ههاي تحهت سهلطه شاهنشهاهی هخامنشهی

داشتند؛ بدين معنا كه در بيشتر مواقهع ،سهرداران يهايی يها

رابطهاي برقرار كردض همچنين ،اطالق جنبهه ملهی بهر قيهام

رهبران آنهها در پهی حفه ظهواهر پادشهاهی گذشهته در

ارمنيان در آن زمان تا چه حد میتواند منطبه بها واقعيهت

منطقه خهود بودنهد .اينهان نهامی سهلطنتی بهراي خهويش

باشدض در برابر اين پرسشههاي فرعهی ،فرضهيهههايی نيهز

برمی گزيدند ،تا آنها را به سلسله محلهی پيونهد دههد كهه

مطرحاند .هدف ايهن پهژوهش نيهز ،كوشهش بهراي ارا هه

كوروش بزرگ آن را از ميان برداشته بهود .گهزارش مها از

پاسخی مناسب در چارچو پهژوهش تهاريخی ،بهه همهه

شورشهايی كه در ايران رخ داده است ،تنها متکی بر كتيبهه

فرضيههاي مد نظر است .

بيستون است .داريوش تاريخ و روز و ماه بيشتر جنهگهها
را مشخص كرده اسهت؛ امها نمهیتهوان نظمهی درسهت و

شورش ساتراپی ارمنستان

ترتيبی دقي براي شورشهاي نواحی مختلف ايران ترسيم

بالفاصله پس از به قدرت رسيدن داريوش ،ايالمیهها

كرد .بيش از يك سال ( 533تها 539ق.م) طهول كشهيد تها

و بابلیها سر بهه شهورش برداشهتند .از كتيبهه بيسهتون

داريوش موف شهد ،شهورشههايی را سهركو كنهد كهه

( )DB/II,4 -3و سهياقنوشهتهههاي آن چنهين اسهتنبا
شد؛ امها دامنهه

سراسر ايهران را از بهينالنههرين و ارمنسهتان تها افغانسهتان

می شود كه قيام ايالم بهسادگی سركو

دربرگرفته و بخش هايی از آسياي مركهزي را تکهان داده و

عصيان در بهينالنههرين بهه مراتهب گسهتردهتهر بهود و

تبيين ماهيت شورش ساتراپی ارمنستان در عهد داريوش اول 09/

داريوش به شخصه براي سركوبی قيام بابل عهازم شهد.

میشدند ،اين مسئله میتوانست داريوش را در معرض

بايد گفت كه در مقايسه بها لشکركشهیهها و همچنهين

مخههاطره بزرگههی قههرار دهههد؛ زيههرا در ايههن صههورت،

سركوبی قيهامههايی كهه داريهوش در آنهها بهه عنهوان

ارتباطات داريوش با نواحی داخلهی ايهران بهه طهور

فرمانههده حضههور داشههت ،ايههن قيههام مسهئله و مشههکلی

كامل قطع می شد .به همين علت به محض اتمام نبرد

اساسههی تلقههی مههیشههد .در مههواقعی كههه داريههوش در

زازانه ،داريوش حفاظهت از گردنهه ههاي كوهسهتانی

عمليههاتهههاي سههركوبی شورشههيان شههركت نداشههته،

زاگرس را به يکی از همدستان خود ،به نام ويدرنهه،

نويسههنده كتيبههه بيسههتون جملههه را بهها فعههل مجهههول

محول كرد و همزمان با حفاظت از گردنههها ،در اقهدامی

آوردهاست ،به اين شکل« :اين است آنچه به وسيله مهن

براي حفاظهت از جبههه شهمالی خهود در بهينالنههرين،

[داريوش] كرده شد»2.در طول محاصره بابل ،ارمنسهتان

ستاهی را تحت فرمانهدهی وهوميسها بهه سهمت شهمال

نيز كه بخشی از آناتولی بود ،سر به شهورش برداشهت.

سوريه روانه كرد (هينتس 904 :9241 ،و.)901

قيام مزبور دردسر تازهاي را بهراي داريهوش بهه همهراه

وهوميسهها در تههاريخ 29دسههامبر 533ق.م ،بههه اشههغال

آورد .در اينجا ذكر ايهن نکتهه مزم اسهت كهه در دوره

گذرگاهی در شمال شرقی سوريه ،موسوم به تنگه طهور

هخامنشی ،آناتولی به چندين حهوزه اداري يها سهاتراپی

عبدين ،موفه شهد .ويدرنهه كمهی بعهد از ايهن ،در39

تقسيم می شد كه ارمنسهتان ،كاريها ،هلسهتونت ،ليديهه،

ژانويه 539ق.م ،پس از گذر از تنگهههها ،بها واحهدهاي

كاپادوكيه ،كليکيه ،ليکيه ،فريگيه و فريگيه كبير از جمله

ستاه فرورتيش مواجه شد كهه آن هها نيهز بهراي اشهغال

آنها بود( .)Dusinberre,2013: 33برخی پژوهشهگران

تنگهها آمده بودند (رک :يونگه.)02 :9225 ،در سرزمين

احتمال میدهند كه پيش از جلوس داريوش بهر تخهت

ماد ،شورش شخصی به نام فهرورتيش موجهب شهد تها

شاهی ،ارمنستان در حال عصيان بوده است؛ اما آنان هيچ

وي عههالوه بههر جنههگ ضههد داريههوش ،بههراي احيههاي

ادلهاي مبنی بر صحت چنين ادعايی ارا ه نمیكنند.

شاهنشههاهی گذشههته مههاد ،برخههی از سههرزمينههها را بههه

فوگههههلسههههانگ ( )Vogelsang,1998:195-224در

تصرف خود درآورد .وي قسهمتههايی از ارمنسهتان را

بررسی جالبی كه انجام داده با استناد به برخی شهواهد،

نيز كه در گذشته شاهنشين تابع ماد بود ،متصهرف شهد.

شههورش تعههدادي از ايههامت شاهنشههاهی هخامنشههی را

اما بعدها اين دو سرزمين در عصيان خود ،با هم متحهد

مربو به قبل از جلهوس داريهوش دانسهته و بهه دوره

شدند .به نظر برخی دانشمندان (تهوينبهی،)77 :9241 ،

برديا نسبت دادهاست؛ اما به نظر وي ،ماد و ارمنسهتان و

مدعيان مادي پيشوايان واقعاً انقالبی بودند .انقالبهی كهه

برخی از استانهاي ديگر هم زمان بها جلهوس داريهوش

تنها محدود به خود مادها نبود ،بلکه ديگر اقوامی را نيز

سر به شورش برداشهتند .در ايهن موقهع ،قهواي اصهلی

كه پيش از اين جزو شاهنشهاهی مادهها بودنهد ،شهامل

داريوش در دشت بهينالنههرين متمركهز شهده بهود .در

میشد .اورارتوي قديم در قفقاز ،ارمنسهتان ،كاپادوكيهه،

زمههانی كههه داريههوش در بابههل اقامههت داشههت ،خبههر

بخش شمالی آشور ،نواحی كوهستانی آسياي صهغير در

طغيان هاي متعددي به او رسهيد .در اينجها ،داريهوش از

مشرق رود هاليس ،اسگرته و ...از جمله سهرزمينههايی

سمت شمال از سوريه و ارمنستان و از سمت شهرق از

بودند كه دولت ماد پس از سقو پادشهاهی آشهور ،در

ايالم و اسگرته تهديد میشد .اگر ياييان ارمنی و مهادي

خارج از سرزمين قومی خود به تصهرف درآورده بهود.

در تصههرف گردنههههههاي كوهسههتانی زاگههرس موفهه

ازهمينرو ،پيش از جلهوس داريهوش اول ،قلمهرو مهاد
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سرزمين شاهنشاهی كهن مادها ،يعنی ناحيه شمال يربی

ستاه نافرمان كه خود را از آن من نمهیخوانهد بهزن.

ايران و ارمنستان و منطقه شرق دجله را شامل مهیشهد.

پس از آن وهوميسا رهستار شد .چهون بهه ارمنسهتان

میتوان حدس زد كهه در جريهان قيهام مهاديهها عليهه

رسيد پس از آن نافرمانان گرد آمده به جنهگ كهردن

داريوش ،نه تنها سرزمين ماد بلکه پرثهوه و هيركهانی و

عليه وهوميسا فهرا رسهيدند .سهرزمينی ايهزم نهام در

همچنين ساير سرزمينهايی كه از زمان هاي بسهيار دور

آشور ،آنجا جنگ كردند .اهورامزدا مرا ياري كرد .به

با ماد پيوندهايی داشتند ،شهركت كردنهد .بهدون شهك،

خواست اهورامزدا ستاه من آن ستاه نافرمان را بسيار

شورش ارمنستان نيز معلول همين عوامل بودهاست.

بزد .از ماه انامکه  95روز گذشته بهود .آنگهاه جنهگ

آشکار است كه ارمنی ها حتی بيش از ماديها ،بهراي

ايشان درگرفت») ). DB/II ,10

داريوش دردسهرهايی ايجهاد كردنهد .ههمزمهانی وقهوع

در اينجا كتيبه بيستون از شکسهت كامهل شورشهيان

شورش اين دو سرزمين در سهال  533ق.م و همچنهين

سخن رانده است؛ اماگويا اين نبرد به شکست نيروههاي

شدت مقاومتی كه نيروهاي شورشی ارمنستان در برابهر

اعزامی داريوش منجهر شهد .بهه عقيهده بريهان (بريهان،

قواي داريوش از خود نشان دادنهد ،حهاكی از آن اسهت

317/9 :9244و )315كتيبههه بيسههتون دربههاره تمههامی

كه روابط قبلی ماد و ارمنستان بسيار دوستانه بودهاسهت

شکستهاي ستاهيان داريوش ساكت و خاموش است؛.

(توينبی.)71 :9241 ،

بنابراين ،ادعاي اينکه در پايهان سهال  539ق.م ،تمهامی

درهرحال ،شورشهاي ارمنستان و ماد بسيار سهختتهر

كانونهاي شورش و ناآرامی از ميان رفتهه بهود ،دشهوار

از ساير قيامها و همچنين بسيار عظيم توصهيف شهدهانهد.

مینمايد .به احتمال بسهيار،اين نظهر بريهان بها واقعيهت

داريوش در كتيبه بيستون اظهار می كند كه بعد از آگاهی از

هم خوانی دارد؛ زيرا در كتيبه بيستون هيچ اشهارهاي بهه

شورش مردم ارمنستان7 ،سرداران خهود را بهراي سهركوبی

شکست قطعی ارمنيان نشده است .طبه كتيبهه مزبهور،

شورش مزبور گسهيل كهرد ( .) DB/II,11-7يکهی از ايهن

دادارشيش ارمنی سه پيروزي بر ارمنيان را نصيب خهود

سرداران دادارشيش ارمنی نام داشت .دادارشيش مأمور شهد

كرد؛ اما آشکار است كه ههيچكهدام از فتوحهات مزبهور

تا ستاهيان وهوميسا را كه قبل از اين در بينالنهرين شمالی

منتج به نتيجه قطعی نشهدند؛ چهون او در ارمنسهتان در

عليه لشکريان ارمنی جنگيده بودنهد ،يهاري كنهد .انتخها

انتظار رسيدن ارتشهاي كمکهی داريهوش بهود كهه در

يك ارمنی به سمت فرماندهی كه به طور مسلم ،به اوضهاع

سرزمين ماد استقرار داشتند .ارتش ديگري به فرماندهی

مناط و نواحی مختلف ارمنستان بهخوبی آشنايی داشهت،

وهوميسا ،در برابر ارامنه به دو پيروزي دست يافت؛ امها

حکايههت از ايههن دارد كههه داريههوش همههه جوانههب امههر را

او نيز در انتظار آمدن قواي داريوش به ماد بود .از همهه

بهدقت بررسی كرده بود.

اين مطالب چنين استنبا میشود كه به احتمال ،عصيان

در نبههرد روز  95انامکههه ( )Anamakaمصههادف بهها
29دسامبر 533ق.م در منطقهه ايهزلم (� ،)Izalدر قلمهرو

ارمنستان از لحاظ سازمانی با طغيهان فهرورتيش در مهاد
پيوستگی كاملی داشتهاست.

آشور قهديم ،جنهگ سهختی درگرفهت .مضهمون كتيبهه

در عين حال ،به نظر می رسهد شهورش ارمنسهتان در

بيستون در اين باره چنين است« :داريهوش شهاه گويهد:

پيوند با شورش آشور بوده است .در تأييهد ايهن مطلهب

پس از آن وهوميسا ( )Vaumisaنام ،پارسی ،بنده من او

بايههد گفههت كههه در پايههان دسههامبر  533ق.م ،يکههی از

را فرستادم ارمنستان و چنهين بهه او گفهتم :فهرا رو [و]

سرداران داريوش به نام وهوميسا ،در آشور بر شورشيان

تبيين ماهيت شورش ساتراپی ارمنستان در عهد داريوش اول 02/

ارمنی پيهروز شهد .كاليکهان نيهز ايهن احتمهال را بعيهد

 .)8با همه اوصافی كه بيان شهد ،اومسهتد ( Olmstead,

ندانسته است كه ارمنيان به پشتيبانی از بابلی ها قيام كرده

 )1938: 408به پيروزي سرداران داريوش در ايهن نبهرد

باشند (كاليکان.)05 :9253 ،

و همچنين جبههه ههاي مختلهف ديگهري در ارمنسهتان

به هر حال ،سرداران داريوش تا هشتم ماه ثورهواهَهرله
( )�urav�haraبرابههر بهها 33مههی 539ق.م ،از درگيههري
دوباره اجتنا

كردنهد .سهرانجام در آن روز ،نبهردي در

معتقد است.
 ،)��iبرابهر بها
gar�i
�
در روز نهم مهاه ثها يگرچيش (
33ژو ن 539ق.م ،ستاه تحت فرمهان دادارشهيش موفّه

منطقههه زوزه ( )Z�zaارمنسههتان درگرفههت .مههتن كتيبههه

شد در دژ اوياما (� ،)Uyamدر ارمنستان ،شورشهيان را

بيستون چنين است« :داريوش شاه گويد :دادرشيش نهام

به طور كامل شکست دهد ( .)DB/II, 9چند روز پهيش

ارمنی بنده من ،او را فرستادم به ارمنستان ،چنهين بهه او

از آن ،يعنی در 99ژو ن 539ق.م ،نيروهاي تحت فرمان

گفتم :فرا رو [و] آن ستاه نافرمهان را كهه خهود را از آن

وهوميسا در منطقه ا هوتیيهره ( )Autiy�raبهه پيهروزي

من نمیخواند بزن .پس از آن دادرشيش رهسهتار شهد.

مهمی دست يافته بودند .بايد متوجه اين مطلب بود كهه

چون به ارمنستان رسيد پس از آن نافرمانان گهرد آمهده

سركوبی شورش ارمنستان ،بالفاصله بعد از مطيع شهدن

به جنگ كردن عليه دادرشيش فرا رسهيدند .دههی زوزه

ماد رخ داد .در واقع ،تا زمانی كه شورش سهرزمين مهاد

نام در ارمنستان آنجا جنگ كردند .اهورامزدا مهرا يهاري

سركو

نشده بود ،سرداران داريوش ،يعنی دادارشهيش

كرد .به خواست اهورامزدا ستاه من آن سهتاه نافرمهان را

و وهوميسا ،از عهده شورشيان ارمنی برنمهی آمدنهد .بها

بسيار بزد .از ماه ثهورواهره  1روز گذشهته بهود .آنگهاه

توجه به همه آنچه ذكر شهد ،بهاز ههم بايهد گفهت كهه

جنگ ايشان درگرفت» (.) DB/II, 7

شواهد بسياري حکايت از اين دارنهد كهه ارمنسهتان بهه

از متن كتيبه بيستون چنين برمیآيد كه ايهن بهار نيهز،

طور قطع ،هم پيمان و متحد ماد بودهاست.

موفقيت ستاه اعزامی داريوش قطعی نبوده است؛ زيرا ده

داريوش از بابل روانه سرزمين مهاد شهد و بها ملحه

روز بعد ،يعنی در شهانزدهم مهاه ثهورهواههره برابهر بها

شدن نيروهاي تحت فرمهان ويدرنهه بهه او ،بهه سهمت

23می 539ق.م ،نبرد ديگري در قلعه تيگرا ( ،)Tigraدر

شههمال حركههت كههرد .داريههوش در  35مههاه ادوكنيشههه

ارمنستان ،توسهط نافرمانهان ارمنهی رخ داد .مهتن كتيبهه

 ،)Adukanai�aبرابههر بهها 1مههی 539ق.م و در نبههرد
(

بيستون در اين باره چنين است« :داريهوش شهاه گويهد:

«كوندورو» ( ،)kunduruموف شد با ستاهيان مهادي بهه

باز دومين بار نافرمانان گرد آمده به جنهگ كهردن عليهه

فرماندهی فرورتيش بجنگد .محتمل است بها توجهه بهه

دادرشيش فرا رسيدند .دژي تيگرا نام در ارمنستان آنجها

اينکه سرداران داريهوش مأموريهت يافتهه بودنهد تها راه

جنگ كردند .اههورامزدا مهرا يهاري كهرد .بهه خواسهت

ارسال هرگونه نيهروي كمکهی را از جانهب ارمنيهان بهه

اهورامزدا ستاه من آن ستاه نافرمان را بسيار بهزد .از مهاه

سوي سرزمين ماد قطع كنند ،فرورتيش تنها و بهیيهاور

ثههورواهره  91روز گذشههته بههود .آنگههاه جنههگ ايشههان

ماند و عده بسياري از ستاهيانش كشهته شهده يها اسهير

درگرفت» (.)DB/II, 8

شدند .در اين نبرد ،دشمنان داريوش تعداد چشهمگيري

ادامه متن كتيبه حاكی از آن است كه چهون سهتاهيان

كشته و همچنهين ،بهيش از 1ههزار اسهير دادنهد .خهود

داريوش موف بهه شکسهت كامهل شورشهيان نشهدند،؛

فرورتيش نيز با ستاهيان اندكی كه براي او بهاقی مانهده

داريوش ناگزير شد نيروهاي كمکی اعزام كند ( DB/II,

بود ،به سوي ريه (ري) گريخهت .بعهدها وي دسهتگير

 /07پژوهشهاي تاريخی ،سال پنجاه و دوم ،دوره جديد ،سال هشتم ،شماره چهارم (پياپی  ،)23زمستان 9215

شده و به دار آويخته شد .ياران او نيز چنين سرنوشهتی

بهههه مهههردم دروغ گفهههت [كهههه] مهههن نبوكهههدرچر

يافتند ( .)DB/II,12بی گمان اين جنگ بزرگی بهود كهه

( )Nabukudracaraپسر نبونيد هستم .پس از آن بابليان

دو قوم پارس و ماد بر سر فرمهانروايی بهر شاهنشهاهی،

نسبت به من نافرمان شدند .به سوي آن آراخها رهسهتار

با يکديگر كردند؛ اما تهالش مهاد بهراي برپهايی دوبهاره

شههدند .او بابههل را گرفههت .او در بابههل شههاه شههد»

شاهنشاهی ،به شکست انجاميد( .كوک.)999 :9212 ،

(.)DB/III,14همانگونهكهه مالحظهه شهد ،داريهوش در

با استناد به كتيبه بيستون ،داريوش همزمان با نبردهاي

كتيبه بيستون نقل میكند كه آراخا در سهرزمين دوبالهه،

بزرگ خود در ماد ،ستاهی را مركب از نيروهاي پارسی

به دروغ خود را نبوكدنصر ،پسر نبونيد ،خوانهدهاسهت.

و مادي به پارس گسيل كرد تا شورش يهك پارسهی را

اسناد بابلی نيز به تاريخ 35اوت 539ق.م ،اشاره میكنند

به نهام وهيزداتهه ( )Vahyazdataكهه ادعها كهرده بهود

كههه آراخهها بهها نههام نبوكدنصههر (چهههارم) بههه قههدرت

بردياست ،سركو

رسيدهاست .گفتنی است در روايهت پارسهی باسهتان و

كنند.

پس از نبرد سرنوشت ساز كوندورو ،داريوش توانست

ايالمی كتيبه بيستون ،آراخا ارمنی و در روايت بابلی آن،

در جهات مختلف جغرافيايی به حمالتهی دسهت زنهد.

اورارتويی خوانده شدهاسهت (دربهاره مهتن ايالمهی و

اين گونه بود كه بعد از سركوبی قيام ماد ،اولين پيهروزي

بههابلی قيههام آراخهها بنگريههد بهههKing & :

ستاهيان داريوش در روز يازدهم مهاه ژو هن  539ق.م،

.)Thompson,1907: 138-140,194-196

در ارمنستان و در منطقه ا وتیيره به دست آمد؛ امها بها

عقايد مختلفی درباره هويهت فهردي و نهژادي آراخها

وجود ايهن پيهروزي ،ارمنسهتان تحهت اسهتيالي كامهل

ابراز شده است؛ زيرا نام پدر او نامی مذهبی و در پيونهد

هخامنشيان درنيامد (دياكونوف.)939 :9213 ،

بهها خالههدي ،خههداي اورارتههويی ،اسههت .امهها تصههوير و

در واقع ،داريوش قبل از اتمام شورش مهاد ،قهادر بهه

نقشبرجسته آراخا در كتيبه بيستون ،دربردارنده چندين

سركوبی شهورش ارمنسهتان و همچنهين رويهارويی بها

ويژگی نژادي خاص ارمنهی اسهت .برخهی دانشهمندان

شههرقی نبههود .در

از

شههورش وهيزداتههه در ناحيههه جنههو

تصور میكنند كهه آراخها فرمانهدار ارمنهی منصهو

نهايت ،در دوره داريوش ارمنستان بار ديگر فهتح شهده

طرف دولت پارس در بابل بوده كه پهس از آيهاز قيهام

ودوباره به حلقه شاهنشاهی جهانی داريوش منضم شد.

ارمنستان ،مصمم شده است تا به هموطنان ارمنهی خهود
بتيوندد؛ اما منابع ميخی ،درستی چنين فرضيهاي را تأييد

شورش آراخای ارمنی

نمیكنند .بعيد به نظر میرسد كه به جاي يك پارسی يا

همزمان با درگيري هاي داريوش در ارمنستان و سهاير

مادي ،شخصی ارمنی به شههربانی ايالهت بسهيار مهمهی

كشورها ،بهابلیهها بهراي دومهين بهار سهر بهه شهورش

همچون بابل گمارده شده باشد .نظريه ديگري كه ارا هه

برداشتند .رهبري قيام مزبور با شخصی بهه نهام آراخها،

شده ،آن است كه آراخا در ابتدا به قيام ارمنيان پيوست؛

پسر هالديته ( )Halditaبهود .در ايهن بهاره ،مهتن كتيبهه

اما پس از سركوبی شورش ارمنستان ،به بابل گريخت و

بيستون چنهين اسهت« :داريهوش شهاه گويهد :چهون در

رهبري قيام آن سرزمين را عهدهدار شد .اين نظريهه نيهز

پارس و ماد بودم باز دومين بار بابليهان نسهبت بهه مهن

فرضيهاي بسيار بعيد مینمايد؛ زيهرا در كتيبهه بيسهتون،

نافرمان شدند .مردي آراخا نام ارمنی پسر هالديته او در

هيچ اثري از نام يك ارمنی يا آشوري نيست كه رهبهري

بابل برخاست .سرزمينی دوباله ( )Dub�laنهام در آنجها

قيام ارمنستان و آشور را عهدهدار بوده باشد.

تبيين ماهيت شورش ساتراپی ارمنستان در عهد داريوش اول 05/

بنابراين ،بايد حهوادثی را كهه در ايهامت ارمنسهتان و

بين النهرين ،معابد سهرزمين مزبهور ،خهواه اختيهاري يها

آشور اتفاق افتاد با قيام فرورتيش در ماد مرتبط دانست.

اجباري ،به تامين اهداف و برنامههاي جنگهی داريهوش

در واقع  ،بنابهه عللهی كهه پهيش از ايهن نيهز ذكهر شهد،

در آن وضع بحرانی كمك شايان توجهی كردند .چنهين

فرورتيش عالوه بر رهبري قيام ماد ،رهبري قيام اين دو

مسئلهاي جاي تعجبهی نهدارد؛ چراكهه هخامنشهيان نيهز

ايالت را نيز عهدهدار بودهاست .بنا بهه نوشهته بيسهتون،

متقابالً به سهخاوتههاي شهاهانه در حه معابهد ديگهر

(  )DB/III, 15; Olmstead, 1938: 402در تاريخ 33

دسههت مههیزدنههد .شههواهد بسههياري وجههود دارد كههه از

ماه وركهزنهه ( )Varkazanaبرابهر بها 34نهوامبر539

كمكهاي مالی داريهوش بهه معابهد يونهانی ،در برخهی

ق.م ،يکهی ازهفهتتنهان موسهوم بهه ايهنتَ فهرنس

مواقع خاص ،حاكی است.

شورش آراخا را در بابل سركو

كرد .به دنبال ايهن

حادثه ،آراخا و يارانش دسهتگير شهده و بهه دسهتور
داريوش به دار آويخته شدند.

برآوردی از تلفات ارمنیان براساس کتیبه بیستون
آرام كردن تمامی ملل عاصی بيش از چهارده مهاه طهول

مرتيه پارسی در ايهالم و آراخهاي ارمنهی در بابهل از

كشيد .مهمترين علت شکست اين قيامها را بايد در فقهدان

جملههه افههراد بيگانهههاي بودنههد كههه در كشههور ديگههري

وحدت داخلی و خارجی شورشهيان دانسهت .سهركردگان

میكوشيدند تا بها مهداومت بخشهيدن بهه سلسهلهههاي

ايههن شههورشههها همچههون رقيبههانی عليههه يکههديگر عمههل

گذشته ،از آن به نفع خود بهرهبرداري سياسی كنند .اين

میكردند (ديهاكونوف )732 :9213 ،و بهه دنبهال موفقيهت

گزينش منط سياسی بسيار روشنی داشهته و آن همانها

خودشان بودند .به نظر برخی از دانشمندان ،اگهر دشهمنان

در پيش گهرفتن مجهدد مسهير تهاريخ محلهی و خاتمهه

داريوش با يکديگر متحد شهده بودنهد ،سرنوشهت بسهيار

بخشيدن به روزگار استيالي هخامنشيان بودهاست .ايهن

بههدي در انتظههار شاهنشههاهی هخامنشههی بههود و ايههن امههر

منط در بابل نيز به منصه ظهور رسيد؛ اما بنها بهه علهل

میتوانست پايان عمر اين سلسله بهزرگ را رقهم بزنهد .در

مختلف كارساز نبود.

اين ميان ،ارمنسهتان تها حهدودي اسهتلنا بهود  .ارمنيهان بها

بههه احتمههال بسههيار ،داريههوش عههالوه بههر توسههل بههه
ابزارهاي گوناگون ،از سکه نيز بهراي تطميهع و ايهواي

استفاده از اين فرصت ،سهعی كردنهد تها بها مهاد و بابهل و
آشور متحد شوند و به استقالل دست پيدا كنند.

هههواداران رهبههران شههورشههها در ارمنسههتان ،مههاد،

كاميابی داريوش در سركوبی شورشها ،بها نبردههاي

بينالنهرين و نواحی ديگر استفاده میكرد .سوالی كه در

مداوم و اعدامهاي دستهجمعی سردمداران شورشهها و

اينجا مطرح می شود آن است كه اين منبهع مهالی بهراي

حاميان آنها به دست آمد .از سنگنوشته بيستون چنين

تطميع ديگران از كجا تامين میشدض در پاسهخ بهه ايهن

برمهیآيهد كهه داريهوش توانسهت حمايهت بسههياري از

سوال بايد گفت كه پس از شورش سرزمينههاي مهاد و

نجيبزادگان پارسی و ستاهيان و سرداران تحت فرمهان

پارس ،خزانهه ههاي سهلطنتی در ايهن نقها بهه دسهت

آنان را جلب كند و اينان در تمام مهدت ،بههشهدت بهه

شورشيان افتاد؛ اما بعدها خزانه بابهل همهراه بها خزانهه

داريوش وفادار ماندند (كورت.)55 :9241 ،

جنگی حاصل از لشکركشی به مصر ،به دست داريهوش

به طهور كامهل معلهوم اسهت كهه در موقهع سهركوبی

افتاد .از گنجينه هاي فراوان برخی معابد محلی نيز ،نبايد

شورشيان ،هنگهاي ده هزار نفري جاويدانها و قشهون

يافل شد؛ بهه عنهوان ملهال پهس از سهركوبی شهورش

تحههت فرمههان اعيههان پارسههی نقههش عمههدهاي داشههتند.
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همچنين به احتمال ،در تركيب قشون داريوش سهربازان

داريوش بود كه در كتيبه بيستون نيز بدان اشاره شده است.

و فرمانههدهانی نيههز حضههور داشههتند كههه قبههل از آن ،در

تنها كاري كه داريوش میتوانست انجام دههد ،جلهوگيري

جبهههاي مختلف در ركا كهوروش و كمبوجيهه بودنهد.

از گسهترش دامنههه شهورشههها بههود .بهه همههين علههت ،او

عمليات جنگی در شمال آفريقا آخرين نمونه آنها بود كهه

فرماندهان خود را به جبهههاي مختلف میفرسهتاد؛ سهتس

بهههطههور تقريبههی ،سههه سههال طههول كشههيد .در قيههاس بهها

با ستاه اصلی خود ،براي كمك به آنان اقدام میكرد.

جنگجويان ملل عاصهی ،چنهين سهربازانی در جنهگههاي

داريوش بزرگ در كتيبه بيسهتون ،وقهايع نخسهتين سهال

مختلف تجار بسياري اندوختهه بودنهد .البتهه بهه عقيهده

سلطنت خود را بهطور مفصل ذكهر كهردهاسهت؛ يعنهی از

دكتر فرخ (فرخ ،)15 :9213 ،نبايهد از ايهن مسهئله يفلهت

تاريخ 31ستتامبر 533ق.م تا 34نوامبر 539ق.م كهه سراسهر

كرد كه براي شورشيان عمده در سراسر شاهنشاهی ،سهتاد

آن سال با نوزده جنگ عليهه شهاهان دروغزن همهراه بهود.

ارتش برديا،گئوماتا ،در حکم سازماندهنده عمل كرده بود.

طی ايهن مهدت نهه تلهن از شهاهان دروغزن اسهير شهدند.

مشکلی كه داريوش با آن مواجه بهوده ،ايهن بهود كهه او

تصههوير ايههن شههاهان دروغزن رويههاروي نقههشبرجسههته

ستاهيان كافی براي فرستادن همزمان به همهه جبههههها در

داريوش در كتيبه بيستون ديده میشود و تصهوير آراخهاي

اختيهههار نداشهههت .اگهههر داريهههوش سهههتاهيان زبهههده و

ارمنی نيز در بين آنهاست .در كتيبه مزبور ،محل نبردهها و

شگفتانگيزي در اختيار نداشت ،بهسختی میتوانسهت در

تاريخ دقي آنها و حتی روزهايی كه در آن ها ايهن وقهايع

يلبه بر دشمنان متعهدد ،در جبهههههايی بهه ايهن فراوانهی،

روي داده ،ثبت شدهاست .طب آنچه گفته شهد ،گاهشهمار

كاميابی سريعی داشته باشد .داريوش در ابتهدا مجبهور بهود

رويههدادهاي ارمنسههتان (در ارتبهها بهها جههدول گاهشههمار

شورش ناحيه اي را فرو بنشاند و بعد بها كمهك نيروههايی

رويههدادها رک :وامقههی94 :9200 ،؛ Vogelsang,1998:

كهه هميشههه همههراه او بودنهد ،شههورش ناحيههه ديگههري را

 )197براساس كتيبه بيستون به قرار زير است:

سركو

كنهد .ايهن امهر بهه علهت كمهی تعهداد سهتاهيان
جدول  .9گاهشمار رويدادهاي ارمنستان
گاهشمار رويدادهاي ارمنستان

9

نخستين پيروزي وهوميسا بر ارمنيان در ايزم

�)Teb
 533/93/29ق.م ،برابر با 92انامکه/تبتو (tu

(آشور)
 539/5/33ق.م ،برابر با  1ثورهواهره/ايارو

3

نخستين پيروزي دادارشيش بر ارمنيان در زوزه

2

دومين پيروزي دادارشيش بر ارمنيان در تيگرا

 539/5/23ق.م ،برابر با 91ثورهواهره/ايارو

7

دومين پيروزي وهوميسا بر ارمنيان در ا وتیيره

 539/0/99ق.م ،برابر با23ثورهواهره/ايارو

5

سومين پيروزي دادارشيش بر ارمنيان در اوياما

 539/0/33ق.م ،برابر با

0

پيروزي اينتَفرنس بر آراخا در بابل

�)Ayy
(ru

1ثا يگرچيش/سيمانو()Sîmannu
 539/99/34ق.م ،برابر با  33وركهزنه/ارحسمنا
()Arahsaman

تبيين ماهيت شورش ساتراپی ارمنستان در عهد داريوش اول 04/

در جدول فوق ،زمانهاي وقوع حوادث براسهاس سهال

نبردهاي ارمنستان ،به جز نبهرد ايهزم كهه ترجمهه ايالمهی

ميالدي و پارسی باستان و بابلی ،بهه ترتيهب از راسهت بهه

نداشته ،متن فارسی باستان ،ايالمی ،بابلی(اكهدي) وآرامهی

چپ ديده می شود .كتيبه بيسهتون همچنهين ،حهاوي آمهار

دارند؛ همچنين در متن ايالمهی ايهن نبردهها ،اشهارهاي بهه

كشتهها و زخمیهها و اسهراي شورشهی اسهت .در متهون

تعدادكشتهها و اسرا نشدهاست .در هر حهال ،ارقهام مزبهور

بابلی و آرامی كتيبه مزبور ،تعداد تلفات دشهمنان داريهوش

جالب توجهاند؛ اما مطمئن نيستند .تاجايیكه پذيرش آنهها

به صورت ناقص به دست ما رسهيده اسهت .بنابهه نوشهته

امري حساس و خطير تلقی میشود .به نظر میرسهد ايهن

هينتس ،اگر قسمتهاي ناقص كتيبهه را بها دقهت بهرآورد

اختالف در ارقهام مهتن آرامهی و بهابلی كتيبهه بيسهتون ،از

كنيم ،تلفات تمام دشمنان او حدود 03هزار كشته و تعهداد

اشتباهاتی ناشی بوده كه در نسخه بهرداري از مهتنهها روي

بيشتري اسير خواهد بهود .ايهن دانشهمند ضهايعات قهواي

دادهاسههت .امهها دربههاره اسههامی خههاص جغرافيههايی ،ايههن

داريوش را نيز درخور مالحظه دانسته و در مجموع چنهين

نسخهبرداري هم در متهون آرامهی و ههم در متهون بهابلی

نوشههتهاسههت« :در مجمههوع فرونشههاندن شههورشههها در

بهطور كامل نزديك به هم هستند و دقي ترجمه شهدهانهد.

سرزمينهاي اصلی كشور هخامنشی حهدود يکصهد ههزار

حههدسزده مههیشههود كههه گههزارش ارقههام و آمهار نبردههها،

قربانی داشته است كه براي آن دوران بسهيار وحشهتناک و

بالفاصله بعد از هر نبردي اعالم میشدهاست؛ زيرا در ييهر

تاثير آن تکاندهنده بوده است و قلبهاي مردمان آن زمان

اين صورت ،بعد از گذشت مهدتی ذكهر جز يهات نبردهها

را بهراي مههدتی طههومنی لرزانهده اسههت» (هينههتس:9241 ،

مقدور و ميسر نبودهاسهت .ايهن امهر مهی توانهد حهاكی از

 .)913اين ارقام كه به تلفات و مجروحان ارتشهاي يهايی

صحت ارقام باشد .طب جهدول زيهر (رک :بريهان:9244 ،

اختصاص دارد ،در ترجمههاي بابلی (اكدي) و آرامهی ههر

 ،)310/9آمار كشتهها و اسراي ارمنی براساس متن بهابلی و

نبرد در كتيبه بيستون ذكر شده است؛ درحهالیكهه در سهاير

آرامی كتيبه بيستون ،بدين شکل ارا ه میشود:

روايتهاي اين كتيبه ،يعنی روايت پارسی باستان و ايالمی
بيستون ،ارقام مزبور ذكر نشده است .در كتيبههاي آرامهی و
بابلی (اكدي) ،ارقام مزبور با يکديگراختالف دارند .تمهامی
جدول  .3تلفات ارمنيان بر اساس گزارش كتيبه بيستون
تلفات ارمنیان براساس گزارش کتیبه بیستون
تعداد کشتهشدگان
ناااااا

متن آرامی

متن بابلی

تعداد اسرا
متن آرامی

متن بابلی

نبردها
ايزم5

3327

3327

-

-

زوزه0

134

-

�{
}0

-

تيگرا4

5370

570

533

533

ا وتیيره1

3370

3375

9541

�{
}9551

اوياما1

734

743

�{
}3

�{
}535
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دانهههههدامايف (دانهههههدامايف ...)902 :9219b ،در

را نمايهههان سهههاخت .در تعبيهههر شهههورش ارمنيهههان،

جمعبندي كلی خود نيهز ،طبه كتيبهه بيسهتون آمهار

نظريهه هههاي مختلفههی ابههراز شههده اسههت .ديههاكونوف

كشته ههاي پهنج جنهگ را از بهين شورشهيان ارمنهی،

(دياكونوف )223 :9213 ،و داندامايف (دانهدامايف،

5هزار و  14نفر و اسرا را نيز 3هزار و  332نفر اعالم

 902 :9219bو  )907در ايههن بههاره بههه نظري هه هههاي

كرده است .به نوشته دكتر فهرخ (فهرخ،)10 :9213 ،

آكادميسين و.و.اسهترووه اشهاره كهردهانهد .اسهترووه

عمليات مربو به ارمنستان و پارت و پارس كشهته

معتقد بود كه شورشيان مزبور در سرزمين ارمنسهتان،

و اسير شدن  20هزار شورشی را موجب شد؛ ايهن در

نه از ارمنیهاي بومی بلکهه از سهکاهاي مههاجم بهه

حالی است كه ماد بهه تنههايی ،حهداقل 33ههزار تهن

ارمنستان بودهاند .استرووه در بيان علت ايهن سهخن

تلفات داشت.

خههود ،بههه فقههدان سههازمانيههافتگی عاصههيان اشههاره
كههرده اسههت؛ زيههرا در كتيبههه بيسههتون ،ذكههري از نههام

تعابیر مختلف درباره شورش ارمنیان

پيشواي آنان به ميان نيامهده اسهت .همچنهين از فهر

د ر دوران باستان ،وسعت يکی از شاخصه هاي مهم

تحرک آنان سخن گفته است؛ چون از نظر او ،عاصيان

و مؤثر در زمينه امنيهت ههر سهرزمين بهود و هرچهه

ارمنی نه تنها در خاک اصلی سرزمين خهود بلکهه در

گسهههتره جغرافيهههايی يهههك شاهنشهههاهی ،از جملهههه

بابل نيز با پارسيان نبرد میكردند .به نظهر وي ،ههيچ

هخامنشههيان ،بيشههتر مههی شههد ،امنيههت آن نيههز ارتقهها

منبعی آنان را ارمنی نخوانده است و مردم محل نيز ،با

مههی يافههت .امهها شههايد بتههوان گفههت كههه از نظههر

ايشان دشمنی می ورزيدنهد؛ زيهرا پارسهيان توانسهتند

سياست گذاران امنيتی دوره هخامنشی و با توجهه بهه

عده كليري از ايشان را اسير كنند .در نهايت استرووه

تجاربی كه آنان كسب كرده بودند ،وسعت ساتراپی ها

به اين نتيجهگيري رسيده اسهت كهه قيهامكننهدگان از

امکان بروز بحران هاي متعدد ،از جمله بحران نفوذ و

ساكنان محلی ،يعنی اورارتويی يا ارمنی ،نبوده بلکهه

بحران هويّت را افزايش می داد و تأثير امنيتی منفی بر

از سکاها بودهاند  .دانشمندانی نيز هستند كه شهورش

جاي می گذاشت .سرچشمه هاي اصلی بحران هويت:

ارمنستان را عالوه بر سکاها ،به قبايهل خاايها نسهبت

ارزش هاي منطقهاي ،قومی ،نژادي ،زبهانی و مسها لی

میدهند .البته بايد گفت كه دانهداماي ف (دانهدامايف،

از ايههن قبيههل اسههت .در جامعههه هخامنشههی وقتههی

 )907 :9219bو ( ديهههاكونوف )223 :9213 ،چنهههين

گروه هاي مختلهف ،از جملهه ارمنيهان ،بها تحهومتی

نظريه هايی را پذيرفتنی ندانسته اند.

گسترده در سطوح عالی حکومت و همچنين منهاط

در هر حال ،شايد علت تناقض ها و اختالفنظرهها

تحت سيطره هخامنشی مواجه شدند ،اهداف و منافع

درباره شورش ارمنيان به اين علت باشد كه در كتيبهه

خود را با اهداف و منهافع طبقهه حهاكم در تعهارض

بيستون ،نام مردم شورشی در ارمنستان و نيز نام رهبر

ديدند .در آن زمهان ،احتمهال ايهن خطهر بهه وجهود

آنان ذكهر نشهدهاسهت؛ امها تهداوم قيهام و اسهتحکام

مههی آمههد كههه آن گههروه ههها از فرهنههگ و سياسههت

مقاومت آن در برابر نيروههاي داريهوش ،از حمايهت

شاهنشههاهی حههاكم جههدايی اختيههار كننههد و درصههدد

مردم بومی ارمنستان از قيام مزبور حکايهت دارد .بهه

تجزيه طلبی برآيند؛ همان اتفاقی كه در شورش ههاي

احتمال قريب به يقين ،شايد بتوان گفت كهه در ايهن

سال هاي  533تا 539ق.م ،به صورت آشهکاري خهود

مسئله هيچ ترديدي نبايهد كهرد كهه نهه كهو نشهينان

تبيين ماهيت شورش ساتراپی ارمنستان در عهد داريوش اول 01/

نورسيده سکايی يا قبايل ديگر ،بلکه فقط سکنه محل

عالوه بر ايالت پارس ،اشاره به كل ايران داشت.

يا همان ساكنان اصلی سرزمين ارمنستان قادر بودنهد

از متن اوستا نيز چنين برمهی آيهد كهه اقهوام پيهرو

با چنان جديت و شور و حرارتی از كشهور خهويش

اوستا ،در توصيف سرزمين اصلی آريايی ها يا همهان

در برابر بيگانگان دفاع كنند و اين قيام هيچ ربطی به

الريَهنل وَ يجَههه (  ) airyana wa�jahاحسههاس فخههر و

سکاها نداشتهاست .احتمال میرود كهه كاتهب كتيبهه

يرور ملی فراوانی از خود نشان می دادند .آنان به فره

بيستون لزومی در اشاره به شهركت مهردم ارمنهی در

ملی قايل بودند كهه اههورامزدا آن را آفريهده بهود و

قيام مزبور نمهیديهده و آن را بهراي خواننهده امهري

آريايی ها را قادر می ساخت تها بهر ديگهران چيرگهی

بههديهی مههیدانسههتهاسههت .بههدينترتيههب ،مهها هرگههز

يابند .با جنگ هايی كه بين ايرانيان و تورانيهان پهيش

نمیتوانيم جنبه عمهومی و ملهی قيهام ارمنيهان عليهه

آمد ،تمايز ميان ايرانيهان بها ديگهران آشهکارتر شهد.

داريههوش را ناديههده بگيههريم .در سههرزمين مههاد نيههز،

عالوه براين ،ملی گرايی ايرانيان را در مناسهبات آنهان

شركت افراد آزادِ عهادي در قيهام بهه آن جنبهه ملهی

با همسايگان ييرتورانی ،به ويژه يونانيهان و روميهان

بخشيده بود.

نيههز مههی تههوان مشههاهده كههرد .در تههاريخ ملههی،

نکته اي كه نبايد از ذكر آن يافل شد اين است كهه
اين نتيجه گيري ما به علت گستردگی تلفات قيهامهها

امتراتوري هاي روم و بيهزانس را ايلهب خهراج گهذار
ايران دانسته اند.

در سههرزمين ارمنسههتان نيسههت .بههه عبههارت ديگههر،

همچنين گفتنی است كه يکی از سهرداران ارمنهی،

گستردگی تلفات نمیتواند به قيهامی چههره عصهيان

به نام دادارشيش كه در خدمت داريوش بود ،به علت

ملی و همگانی بدهد .شايد سهتاهيان هخامنشهی كهه

اموال و متصرفاتی كه در ارمنستان داشت ،بها مليهت

شورشيان اعزام می شدند ،با توسل بهه

خود و به صورت دادارشيش ارمنی شناخته مهیشهد.

ابزار رعب و وحشت ،تودههاي مردمان عادي را نيهز

امري كه به صراحت در كتيبه بيسهتون بهه آن اشهاره

كه در قيامها مشاركتی نداشتند ،از بهين بهرده باشهند.

شده است .برخی پژوهشگران احتمال می دهنهد ايهن

همچنين ،اين مطلب كه رهبهران شهورشهها از ميهان

دادارشيش نبايد با دادارشهيش ديگهري كهه سهاترا

توده هاي خل براي خود سربازگيري میكردنهد ،بهاز

داريوش در باكتريا بود ،يکی باشد .امها نظريهه ههاي

هم نمی تواند علتی بر جنبه ملی قيامها باشد.

ديگري نيز وجود دارد ،مبنی بر اينکه اين دادارشيش

براي سركو

اما با ارا هه عللهی ،مهیتهوان نظريهه كسهانی را كهه

كه زمانی ساترا

باكتريا هم بود ،همهان دادارشهيش

معتقدند در عهد باستان ،متصهرفات مهردم جنبهه ملّهی

ارمنی اسهت .بعهدها داريهوش او را بهراي سهركوبی

نداشته و صرفاً قبيله اي بهوده اسهت ،رد كهرد؛ زيهرا در

شورش مرو به آن منطقه گسيل كرد .انتخا

او براي

عهد باستان مليت شکل گرفته بود و براي اثبات مليت

انجام اين ماموريت ،با وجود موفقيت هاي نه چنهدان

و احساسات ملی در اين دوره ها ،مهی تهوان بهه اسهناد

چشمگيرش در ارمنستان ،بيانگر اين مسئله است كهه

مختلف ،از جمله كتيبههاي داريهوش ،اشهاره كهرد .در

دادارشههيش در سههركوبی شههورش ارمنسههتان ضههعيف

اين كتيبه ها ،داريوش خهود را «پارسهی ،پسهر ايرانهی،

عمل نکرده بوده ،بلکه اين شورشيان ارمنی بودند كه

آريايی از نژاد آريهايی» ( )Dse/2مهینامهد كهه نشهانه

در راه اهداف خود ،پايداري شايان توجهی به خهرج

وجود حس ملی است .در دوره هخامنشی ،نام پهارس

اعتمههاد فههراوان

داده بودنههد .همههين مسهها ل باعهه
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داريوش به كاردانی و لياقت سهردار ارمنهی خهويش

تعابيري را میتهوان در تبيهين قيهام ارمنيهان در زمهان

می شد .بعيد نيست كه ييهر از دادارشهيش ،سهربازان

داريوش بزرگ به كار برد ،بايد گفت طغيانهايی نظير

ارمنههی ديگههر نيههز داريههوش را يههاري داده باشههند.

شورش ايالت پارس كه سرزمين زادگاهی هخامنشهيان

بورنوتيههان ( ) Bournoutian,2002:22نيههز از قشههون

بوده ،ناشی از هراس و ناخشنودي مردم از قتهل پسهر

كمکی ارمنی ،در ارتش شاهنشاهی هخامنشی سهخن

بنيانگذار شاهنشاهی ايران بهود .امها ارمنيهان ديديهه

به ميان آورده است.

خاطر اين را نداشتند كه شهاه كشهته شهده بهه دسهت

اما مسئله اي كه كمتر بدان پرداختهه شهده ،مشهکل

دار يوش ،آيا فرزند واقعی كوروش بهودهاسهت يها نهه.

تههأمين آذوقههه سههتاهيان تحههت فرمههان داريههوش در

احساس آنان اين بود كه با بهروز بحهران در سهلطنت،

سرزمين هاي شورشی ،از جمله در ارمنستان ،اسهت .

میتوان به هر نحو ممکنی از دولت مركزي جدا شد و

بايد گفت كه به احتمال بسيار قهوي ،ايهن تهداركات

به استقالل دست يافت .امري كه به نهوعی بها مسهئله

جنگی از مردمان محلی اخهذ مهی شهد كهه در مسهير

بحران هويت ارتبا داشت .بدين معنها كهه در جامعهه

لشکركشههی سههتاهيان داريههوش بودنههد .امهها بههه نظههر

هخامنش هی ،گههروههههاي مختلههف از جملههه ارمني هان داراي

نمی رسد كه اين تأمين آذوقه از طرف مردمان محلهی

ارزشهاي منطقهاي ،قومی ،نهژادي و زبهانی خهاص خهود

مزبور ،بهه صهورت داوطلبانهه بهوده باشهد .احتمهال

بودند .زمانی كه آنان با تحومتی گسترده در سطوح عهالی

می رود كه مردمان ساكن در سرزمينهاي شورشهی و

حکومهت و همچنهين منهاط تحهت سهيطره هخامنشههی

از جمله ارمنيان ،يا از روي ترس يها بنابهه ههر نهوع

مواجه شدند ،اهداف و منافع خود را بها اههداف و منهافع

اجباري ،مجبور به رفع مايحتهاج ارتهش شاهنشهاهی

طبقه حاكم در تعارض ديدند .در همين زمان ،امکهان ايهن

هخامنشی بوده اند .كسانی كه از انجهام چنهين كهاري

خطر به وجود آمد كه آن گهروههها از فرهنهگ و سياسهت

سههر بههاز مههی زدنههد يهها آذوقههه در اختيههار شورشههيان

شاهنشههاهی حههاكم جههدايی اختيههار كننههد و درصههدد

می گذاشهتند ،جهان خهود را از دسهت مهی دادنهد .در

تجزيهطلبی برآيند .در رابطه با فرضهيه فرعهی دوم ايهن

نهايت اينکه ارمنيان با نخسهتين شهورش خهود عليهه

پژوهش كه بين قيهام ارمنيهان و همچنهين قيهام سهاير

هخامنشيان ،وارد مراحل جديدي از دفهاع از هويهت

سههرزمينهههاي تحههت سههلطه شاهنشههاهی هخامنش هی

ملی خود شدند و اين به آنان درک و شعوري بخشيد

رابطهاي وجود داشته ،بايد گفت كه در واقع امر چنين

كه تاكنون نيز تداوم دارد؛ هرچند كه آنان هنوز ههم،

بودهاست .به عبارتی ،شورش ارمنيان براي دستيابی به

به تعريفی درسهت و جهامع و قهانعكننهده از قلمهرو

استقالل با وقوع قيام سرزمين ماد همزمانی داشت .بها

واقعی حکومت خود دست نيافتهاند.

ش هروع قيههام مههاد ،اقههوام مختلفههی كههه پههيش از آن جههز
شاهنشاهی مادها بودند ،از جمله ارمنيان ،بهه قيهام مزبهور

نتیجه

پيوستند .همزمانی وقوع شورش سرزمين ماد و ارمنسهتان

بعد از حدود هفت ماه ،نبردهاي ارمنسهتان كهه بها

در سال 533ق.م و همچنين عوامل متعدد ديگهر ،حهاكی

پنج جنگ بزرگ همراه بود ،با از بهين رفهتن ههزاران

از آن بود كه روابط قبلی ماد و ارمنستان بسهيار دوسهتانه

نفر و اسارت عده بسياري خاتمه پذيرفت .در رابطهه

بوده و موفقيت و شکست آنهان نيهز ،در گهرو همکهاري

با سوال اصلی پهژوهش حاضهر ،مبنهی بهر اينکهه چهه

تنگاتنگ اين دو سرزمين با يکديگر بودهاست.

تبيين ماهيت شورش ساتراپی ارمنستان در عهد داريوش اول 49/

با توجه به آنچه ذكر شد ،میتوان به فرضهيه فرعهی

كه در سرتاسر تاريخ روايی ايران و نيز ارمنستان به آن

سوم اين پژوهش ،در ارتبا با اطهالق جنبهه ملهی بهر

برمیخوريم .شاهد بارز اين ملیگرايی سطر بهه سهطر

قيام ارمنيان در زمان مد نظر پاسخ داد .بايد گفهت كهه

كتا هاي نويسندگان مختلف ارمنی ،از جملهه تهاريخ

هرگز نمیتوان جنبهه عمهومی و ملهی قيهام سهرزمين

ارمنيان موسی خورناتسی است.

ارمنستان عليه داريوش را ناديده گرفت؛ زيرا شهورش
ارمنستان در كنار عصيان ماد ،بسيار سختتهر از سهاير

پی نوشت

قيامها توصيف شده است .برخورد بیرحمانهاي كه بها

 .9منظور از هفتتنان ،همان هفت نفري هستند كه با

رهبران شورش ماد صورت گرفت و وصهف جز يهات

همدستی يکديگر عليه برديا ،گئوماتا ،هم پيمان شدند

و نيز شهمار كشهتههها و اسهراي

و او را از بين بردند .اينان عبارتاند از :داريوش،

عملياتهاي سركو

مادي و ارمنی گواه آن است كه از ديد داريوش ،قيهام
اين دو سرزمين يکی از بزرگتهرين و خطرنهاکتهرين
سركشیها تلقی میشدهاست .در واقع بايد گفهت كهه
در برخی سرزمينها ،از جمله ارمنستان ،جنبهه ملهی و
عمههومی قيههام از عوامههل مهههم در سههركوبی شههديد آن
قيامها بودهاست .بايد متذكر شد كه اين شورشهها نهه
تنها از جانب ملیگرايان ارمنی بهود كهه مهیخواسهتند
خود را از قيد فرمانروايی هخامنشيان رههايی بخشهند،
بلکه از جانب استانهايی همچون پارس نيز بود كه بها
الهام از مدعيان رقيب تاج و تخهت ،سهر بهه شهورش
برداشته بودند .در نهايت اينکه نهه تنهها ارمنيهان بلکهه
قوم پارس نيز به صورت مشخص ،در تمامی سدههاي
باستان ،از صميم دل احساس میكردنهد داراي هويهت
ملی مشخصی هستند .احساس آنان اين بود كهه ملهت

هوتانه (اتانس) ،اينت فرنس (ويند فرنه) ،گبرياس
(گوبرياس) ،مگابيز (بَغلبوخشله) ،استه ثی نس (استه
چناه) و هيدارنس (ويدرنه) ،بنگريد به:

DB/IV,18

و مقايسه كنيد با :هرودوت. III, 70 ،
 . 3به نظر يکی از پژوهشگران ،سيکايوواتی
� ) sikayauvatiبه احتمال در نزديکی بيستون ،در
(
محلی به نام سکاوند هرسين واقع بوده است (وامقی،
.)959 :9200
)2 . ima tya man�kartam(DB/II, 4-99
 . 7كلمه ارمنستان در متن فارسی باستان Arminiya

و در ايالمی  har-mi-nu-jaذكر شده است؛ ولی در
� U-ra-aو
روايت اكدي كتيبه بيستون به صورت -tu
در آرامی به شکل  )'rrtاورارتو) و در منابع يونانی به

متمايزي از ديگر ملل باستان هستند .واژه انيران نيز كه

������� قيد شده است ).(kent,1953,p.171
شکل

بعدها در كتيبه هاي شاهان ساسانی بهه كهار رفهت ،بهه

به نظر داندامايف ،اينگونه سهلانگاري ظاهري در

تمههايز ايرانيههان بههه عنههوان يههك ملههت اشههاره دارد.

ذكر اسامی منسوخ جغرافيايی كه ايلب در منابع بابلی

سرزمينهايی كه ايرانيان گشودند هرگز ايرانی نشهدند

ديده میشود ريشه در محافظهكاري بيش از اندازه

بلکه همان انيران باقی ماندند .به عهالوه اينکهه نمونهه

كاتبان در رعايت سنن ديرين ادبی و نيز گرايش

آشکاري از ملیگرايی ايرانی را در نامه تنسر می تهوان

آگاهانه به كار برد اصطالحات و نامهاي قديمتر

مشاهده كهرد .همگهی ايهن شهواهد بهر وجهود حهس

جغرافيايی و قومی دارد (داندامايف.)32 :9219b ،

ملیگرايی ،در ميان برخهی ملهل عههد باسهتان دملهت

 .5متن بابلی نبرد ايزم چنين است« :داريوش شاه گويد:

دارد .در واقع ،حس نيرومند ملیگرايی عنصري اسهت

ستس يك پارسی به نام وهوميسا ،بنده من ،او را به
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ارمنستان فرستادم .به او چنين گفتم :برو ستاه شورشيان را

 .توينبی ،آرنولد ،)9219( ،جغرافيهاي ادراي هخامنشهيان،

كه مرا نمیخوانند در هم بکو  .آنگاه وهوميسا به راه

ترجمه همهايون صهنعتیزاده ،تههران :بنيهاد موقوفهات

افتاد ،هنگامی كه به ارمنستان رسيد شورشيان گرد هم

دكتر محمود افشار يزدي.

آمدند ،آنها به سوي وهوميسا رفتند تا نبرد كنند .مردمی
به نام ايزم در آنجا نبرد را آياز كردند .اهورامزدا مرا پاييد؛

 .هد ،دانکهن ،)9217( ،ارتهش ايهران هخامنشهی ،ترجمهه
محمد آقاجري ،تهران :ققنوس.

به خواست اهورامزدا ستاه من كامالً ستاه شورشيان را

 .داندامايف ،محمد آ ،)9251( ،.تاريخ سياسی و اقتصهادي

شکست داد؛ روز پانزدهم از ماه تبتو؛ بدين سان به نبرد

هخامنشيان ،ترجمه ميركمال نبیپور ،تهران :گستره.

پرداختند  3327تن از آنان را كشتند».
( )King & Thompson,1907 :178-179
متن آرامی نبرد ايزم تقريباً شباهت كاملی با متن بابلی دارد

 ،)9219b( ،............................... .تههههههاريخ سياسههههههی
هخامنشيان ،ترجمه خشايار بهاري ،تهران :كارنگ.
 ،)9219a( ،............................... .ايهران در دوران نخسههتين

(لوكوک.)323 :9213 ،

پادشاهان هخامنشهی ،ترجمهه روحهی اربها  ،تههران:

 .0خالصه متن آرامی نبرد زوزه چنين است« :داريوش

علمی و فرهنگی.

شاه گويد :يك ارمنی به نام دادرشيش ،بنده من ،او را به
ارمنستان فرستادم ...ستاه من ستاه شورشيان را كامالً

 .ديههاكونوف ،ا .م ،)9213( ،تههاريخ مههاد ،ترجمههه كههريم
كشاورز ،تهران :علمی و فرهنگی.

شکست داد؛ اييار آنها به نبرد پرداختند؛  134تن از آنان

 .رجبی ،پرويز ،)9213( ،هزارههاي گمشده ،تهران :توس.

�{ تن از آنان را زنده گرفتند»
را كشتند و } 0

 .سارگسههيان ،گ .خ .و ت .خ .هاكوبيههان ،)9203( ،تههاريخ

(لوكوک .)323 :9213،درباره متن ايالمی و بابلی نبرد

ارمنستان ،ترجمه آ .گرمانيك ،تهران :بینا.
 .فرخ ،كاوه ،)9213( ،سايههاي صهحرا؛ ايهران باسهتان در

زوزه بنگريد به:
()King & Thompson,1907:117,176-177

جنگ ،ترجمه شهربانو صارمی ،تهران :ققنوس.
 .كورت ،آملی ،)9241( ،هخامنشيان ،ترجمه مرتضی ثاقهب

 . 4درباره متن ايالمی و بابلی نبرد تيگرا بنگريد به:
( )King & Thompson,1907:118-119 ,177
 .1درباه متن ايالمی و بابلی نبرد ا وتی يره بنگريد به:
()King & Thompson,1907:120-121,179-180
 .1درباره متن بابلی و ايالمی نبرد اوياما بنگريد به:
()King & Thompson,1907:118,178
کتابنامه
الف .کتابهای فارسی
 .بريههان ،پههیيههر ،)9244( ،تههاريخ امتراتههوري هخامنشههی،
ترجمه مهدي سمسار ،تهران :زريا .

فر ،تهران :ققنوس.
 .كاليکان ،ويليام ،)9253( ،ماديهها و پارسهیهها ،ترجمهه
گودرز اسعدبختيار ،تهران :بینا.
 .كههوک ،جههان مانو ههل ،)9212( ،شاهنشههاهی هخامنشههی،
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