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 ۀسلط ۀدور ینشورش مصر در نخست یتماه و علل بررسی
 (..مق 402 ـ 525) هخامنشیان

 

 1 ملکی محمد
 

 (1398 /4 /23: پذيرش   1397 /7 /29: دريافت)

 

 هچکید
 هایيافته يمصر، به گواه در ینانشجانش وو عملکرد خوب او  یهکمبوج دستبهمصر  فتح
ش و شور یرندقرار نگ شاهنشاهي آشفتۀاع اوض یرتحت تأث مصريان، که نشد سبب يد،جد

 یینبه تب ي،شناستانباس يننو یاتو کشف یهاول منابع هایدادهبا استفاده از  تحقیق، ايننکنند. 
ردازد پميدر مصر  يهخامنش يانسلطنت فرمانروا دورة نخستیندر  يانمصر مکررِ هایِشورش
روز ب يفرض اصل ،را مصر ۀجامع تحقار احساسو  یضبه اهداف، تبع یابيدر دست يو ناکام

مناسبات  چگونگي و چرايي حاضر، نوشتار مسئلۀ بنابراين،. گیرديشورش در نظر م
 ـ توصیفيبا روش  که است مصر در مصريان شورش مسئلۀبا مصر و  يهخامنش شاهنشاهان

 ،مصر رهنگيف و تاريخي پیشینۀبا در نظر گرفتن  تحقیق، اينبدان پرداخته شده است.  تحلیلي
 یتماه وضوع،م اين به مربوط شناختيباستان و تاريخي هایرهگزا یینو تب يبررس از پس

بر  يرانا سلطۀاز  هاآن نارضايتي با مستقیم ارتباط در رامصر  در مصريان مکرر هایشورش
 همۀ دوجو با هخامنشي، شاهنشاه مصریغیرخاستگاه  دلیلبه يانمصر و احساس حقارت مصر

 .کندمي ارزيابي مصر، در انشانفراو تالش

 .مصر ايران، شورش، مصريان، امنشیان،هخ :کلیدی هایواژه

                                                                                                                                        
  .مسئول( ةسندي)نو  هیاروم دانشگاه خيتار گروه مدرس و تهران دانشگاه خيتار یدکتر ۀآموختدانش. 1

mohammadmaleki@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 هایتنگه راه از گذشته در سرزمین اين. است گرفته قرار آفريقا قارة شرقي شمال در مصر
 ;Herodotus) آمدمي شماربه دوم جزيرةشبهاز  يعنوان بخشو به شدمي وصل آسیا به سوئز

1957: Book IV, 37 - 41). و پارس قلمرو از مهمي هایقسمت همراهبهمصر  واقع،در 
. گرفتمي قرار جزيرهشبه اين در عربستان سرزمین و فلسطین سوريه، آن، جنوبي اياالت

 ۀمورد حمل آنوسیس فرمانروايي دوران درمصر  ،(Book II, 137) هرودت گزارش مطابق
مصر سلطه  يجنوب يها بر نواحآن يو پس از مدت گیرديرار مق 1ساباکوس رهبری به هايحبش

مصر با  يشمال يتصرف نواح یسال برا 50 مدتبه هايو از آن زمان حبش کننديم یداپ
نام انحطاط به یايدهمصر پد دراختالفات و نبردها  ين. اشونديم یردرگ یحاکمان مصر

 یرو یشپ را اینشده ینيبیشتازه و پ یو خطرها وردآوجود به یاسيو س يفرهنگ ي،اجتماع
 وخورد،زداز چند نوبت  پسو  ننداز فرصت استفاده ک يانآشور شد سببو  دادقرار  يانمصر

و  2اسرحدون مانند پادشاهاني زمان در بلکه آورند؛ در خوددلتا را به تصرف  یۀناح تنها نه
 ,1991Grayson ;) آورند در خود تصرف به یزتب را ن حتي وسرتاسر مصر  ،3پاليآشوربان

124; Gryson, 1991 a: 143 - 144). 

 یانششم را بنویستب ۀمصر، سلسل ۀعنوان فراعنبه 4یسپادشاهان سائ ها،يپس از حبش
(، م.ق. 664 - 610) 5يکم پسامتیک رهبریبه هامصری (.414 /2: 1332 يوتون،گذاشتند )در

 مصر از را هاآشوری بود، خارجي هایدرگیری و داخلي انقالبات گرفتار آشور که هنگامي
 - 288: 1377 ياکونوف،)د شد تسخیر هابابلي و هامادی دستبه نینوا که زماني و راندند بیرون
 یجۀآشور در نت یو امپراتور ( Arnold, 2005: 91 - 92؛431 - 430 /2: 1332 يوتون،؛ در289

 پسامتیک افتاد، خطر در ،(..مق 605 - 658) 7نبوپلسر ( و..مق 585 - 625) 6اتحاد هووخشتره
 کند؛ کمک آشور پادشاه به گرفت تصمیم بود، انديشناک جديد نیروهای يافتن قدرت از که

 ادامۀ در سپس. شد تقسیم متحد دو میان آشور امپراتوری و نشد کارساز عمالً کمک اين ولي
واقع در ساحل فرات  9ِکمیشکار تا مصر فرعون.م( ق 609 - 594دوم ) 8نخائوی سیاست، اين

 ق.م. 605.م( در سال ق 605 - 562) 10النصربخت سوی از يت،نهااما در ؛کرد یشرویپ
. نخائو پس از 11(265 /1: 1365 ؛ دورانت،46 - 3: 2 ،ينب یاءارمشکست خورد )کتاب 

و به مصر  کنديرا رها م يهتحت تصرف مصر در سور هایینسرزم ،النصرشکست از بخت

 يخنث یبرا احتماالً یشاقدام نخائو در کارکِم. (Wiseman, 1956: 24 - 25) نشینديم عقب
 قدرت تعادل حفظ ،از دشمنان مصر يبرخ يانۀطلبانه و ماجراجوکردن اهداف توسعه
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قدرت آشور  يراصورت گرفت؛ ز یاسيس یمصر از انزوا رفتبرون و نزديک خاور هایدولت
داشت و  ينخست به بعد نقش اساس ةاز هزار يژهوو بابل به مصر یهادولت يدر ضعف و زبون

آشور به  ینجانش ينوعخواهان آن شدند که به يکهر  یانو کلدان يانحال با سقوط آشور، مصر
 شوند. یکيو لجست يلحاظ اهداف نظام

 یقیهدر فن (..مق 589 - 570) 12يسبه اقدامات آپر (161Book II, : 1956)هرودت  ةاشار
فرات و حفظ منافع  یماورا هایینگسترش و نفوذ در سرزم یفراعنه برا یتفعال ةنددهنشان

کشمکش بابل با مصر بر  ،آشور یپس از سقوط امپراتور یلدل ینمصر در منطقه است. به هم
 یرو يو حت کنديم یداادامه پ یانکار آمدن هخامنش یتا رو ینو فلسط يهسور هایینسر سرزم

 هاییندر مصر ـ که بابل توانست اقتدار کامل بر سرزم يسار رفتن آپرو کن یسکار آمدن آماس
 هاینسرزم ينمصر در ا هاییکند ـ نتوانست مانع کنجکاو یلفرات را بر مصر تحم یماورا

کشور  ق.م.، 546که کورش در سال  يمصر در هنگام يتراشو مانع يکارشکن ،واقعشود. در
 یانزوا سببنه تنها  ،بابل را به تصرف خود در آورد ینسرزم ق.م. 539و سپس در سال  یدیل
ق.م. فراهم کرد  525را در سال  یهکمبوج سوی ازسقوط آن  ینۀبلکه زم ؛مصر شد یشاز پ یشب

-و در یدطول انجامبه ق.م. 402 حدود تا تاريخ اين از مصر، بر هخامنشیان سلطۀ دورة اولینو 

و  یدطول انجامقرن به یماز ن یشب يکه کمشورش مصر به استقالل مصر منجر شد  يت،نها
 ۀسلط در، ق.م. 342ق.م(، در سال  359 - 338سوم ) یراردش ييدوباره مصر در زمان فرمانروا

 درآمد. یانهخامنش
 پشتوانۀ داشتن با مصر شد، اشاره و شد گفته مصر تاريخي پیشینۀ دربارةکه  يمقدمات ينبا ا
 نشان واکنش خارجي تهاجمات برابر در هخامنشیان سلطۀ از پیش همواره خود، غني تاريخ

 ترينمهم هخامنشیان، حضور دوران در هاآن مکرر هایشورش گرفتن نظر در با و دادمي
 در مصر مکرر هایشورش ماهیت که است اين شودمي مطرح جستار اين در که ایمسئله
 اين هایشورش توانيم ايآ يگر،به عبارت د و است بوده چه هخامنشیان نخست سلطۀ دوران
 توانيم ياآ و شد قائل هاآن برای يکساني علل و ماهیت و کرد تحلیل الگو يک با تنها را دوره

 یازمندن ياها اعتماد کرد و ها از آن شورشآن ياتگزارش منابع آن دوره و روا یتنها بر مبنا
 موضوع بررسيبا  یقتحق ين. ااست یانحضور هخامنش ةدربار يدجد هایيافته یقدق یریگکاربه

 نوين کشفیات و اولیه منابع منظر از هخامنشیان، نخستینِ تسلط دوران در مصر شورش
ها آن ياتگزارش منابع و روا يو پس از بررس است مذکور مسئلۀ حل دنبالبه شناسي،باستان
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 بر مصر، در هخامنشیان حضور از شناسيباستان جديد هایيافتهبا  يسهدر مقا هااز شورش
 .کندمي تأکید هاشورش يکسان ماهیت
 روند در مصر که آنجا از کرد، بیان بايد باره اين در پژوهش ضرورت و اهمیت باب در

 و اقتصادی هایکنش از عظیمي حجم و بود اثرگذار بسیار هخامنشیان اقتدار و قلمرو گسترش
 به مصر بر سلطه اينکه با و شدمي اعمال مصر سرزمین بر مستقیم سلطۀ واسطۀ به ايران سیاسي
 فرمانروايان سیاسي معادالت در تنهانه داشت که تاريخي پیشینۀ و جغرافیايي موقعیت واسطۀ

 بود؛ مؤثر فرات ماورای هایسرزمین و کوچک آسیای در آنان سلطۀ تحت ملل با هخامنشي
 مسئلۀ که است مالز. کردمي سد نیز را يوناني شهرهایدولت نفوذ گسترش جلوی بلکه

 از بسیاری تا شود بررسي مصر در هخامنشیان نخست سلطۀ دوران در مصر سرزمین شورش
 در هاآن فهم که سرزمین اين فتح از پس و مصر فتح از پیش هخامنشي شاهنشاهان اقدامات

 حاضر پژوهش نظری رويکرد که آنجا از. شود فهمیده بهتر است، پديده اين شناخت گرو
 به محورسوژه و امروزی کامالً رويکردی با لذا شود، ارزيابي نظرياتي اساس بر صرفاً تواندنمي

-مي دوره اين در مصر شورش مسئلۀ مورد در. نگرندمي دور بسیار و باستاني تاريخ تحوالت

 منابع که هرچند دانست؛ مصر جامعۀ درون تحوالت واقعي مصداق حدودی تا را آن توان
 نیست؛ قائل اجتماعي هایتوده برای مستقلي تاريخي شأنیت دوران، آن به متعلق نگاریتاريخ

 همین به. کندمي جلب را مورخ توجه ناخواهخواه که است ایگونهبه شورش وقوع مسئلۀ اما
 ضبط و ثبت به مورخ نگاری،تاريخ گزارشات در که است موضوعاتي از شورش وقوع دلیل،

 یتعلل و ماه يبررس یبرا یقتحق اينکه  کنديم جابيضرورت ا ين،. بنابراپردازدمي آن
 یاتو کشف یهدر مصر، با کمک منابع اول يهخامنش يينخست فرمانروا ةشورش مصر در دور

از فتح  یشپ يشاهنشاهان هخامنش يسطح رفتارشناس ۀنه تنها به مطالع ي،شناسباستان يننو
اقدامات و عملکرد  يابيو ارز ینرزمس ينورود آنان به ا ةنحو يبلکه به چگونگ ؛مصر بپردازد

 یتبپردازد تا علل و ماه یزمصر ن يفرهنگ و یو اقتصاد ياجتماع یاسي،ها در امور سآن
 دوره روشن شود. ينشورش مصر در ا

 قیتحق ۀنیشیپ

-شورش ةدربار ديجد قاتیگفت که تحق ديبا قیتحق ۀنیشیپ ةدربارمقدمات،  نيپس از ا حال

 خيتار هاآن مطالعات ةحوز که محققان از یاریبس ديد ازوره د نيمکرر مصر در ا یها
 و مستقل صورتبه اي واست  نشده واقع توجه مورد چندان هستند، مصر يگاه و انیهخامنش

 يکسان نی. از بانددهمختصر و گذرا اکتفا کر يو تنها به اشارات اندتهنپرداخ موضوع نيا به جامع
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 کرد اشاره یآثار به توانيم اند،داشته یریچشگم توجه يهخامنش دوران در مصر ةحوز بهکه 
-Briant, 1987: 1؛ 1047 - 1016، 759 - 741، 88 - 68: 1380 ان،ي)بر ریاخ ۀده چهار در که

31; 1988: 137-74; Ray, 1987: 79-95; 1988: 254-286; Cook, 1985: 200-91; 
1983; Calmeyer, 1991: 285-303; Tuplin, 1991: 237281; Cruz-Uribe, 2003: 

9-60;Lloyd, 1983: 279348; 2007: 99-115; Perdu, 2010: 140-158  )از ترقبل اي و 
 ;Posener, 1936: 164-75; Cameron, 1943: 307-313; Klasens 1946: 339-49) نيا

Bresciani, 1958: 132-88; 1965: 311-316; 1981: 217-22; 1984: 358-372; 

 نيبه ا يو مصر ـ اندک توجه رانيخ ايتار ةدر حوز قیبنا بر ضرورت تحق ـ (502-28 :1985
 کمک با و منابع لیتحل به جامع، و مستقل صورتبه هاآن کدامچیه اما اند؛دهموضوع کر
 دوره نيا در انيمصر مکرر یهاشورش علل به ران،يا و مصر در يشناسباستان یدستاوردها

 .نداهنپرداخت کامل و مجزا صورتبه

 یانو واکنش مصر یاندست هخامنشفتح مصر به یچگونگ یابیارز
 میتقس عمده ۀدست دو به دارد، وجود انیهخامنش یسو از مصر فتح مورد در که يمدارک

 مصر خود از که است دوران آن به مربوط يشناختباستان اسناد و مدارک يکي شوند؛يم

( II, 1; III, 1 - 38 :1957) هرودت که است ياتيروا و هاگزارش گريد و است آمده دستبه

 ودوريد چون يوناني مورخان گريد آثار در بعدها ات،يروا نیهم .دهديم دستبه مورد نيا در
(1968: I, 46, 49)، نوسیوستي (1994: I, 9) ،استرابو (1966: XVII,1, 46 - 49 )رهیغ و 

I, : 1957) هرودت گزارش قمطاب مصر به انیهخامنش يلشکرکش از شیپ .شوديم منعکس

 مطابق و شد انیهخامنش ضد ۀگانسه اتحاد وارد کوروش، يطلبتوسعه با مقابله یبرا مصر، (77
 کرزوس و کوروش یریدرگ انيجر در ،یدیل به کمک صدددر (VIII, 1 ,2000) کسنفن ۀگفت

، 546 سال در سارد فتح از بعد کوروش، (I, 153 :1957) هرودت گزارش مطابق باز. برآمد
 کرده جاديا او یبرا شرق در هایباختر و سکاها و غرب در مصر و بابل که يمشکالت لیدلبه

 در را بابل شرق، در انیهخامنش قدرت تیتثب از پس کوروش. کرد مراجعت رانيا به بودند
 فتح از پس داشت، هيسور و نیفلسط به طمع چشم همواره که مصر و کرد ریتسخ ق.م. 539
 چیه از انیهخامنش ۀسلط زدن برهم و خود ۀسلط یبرا فرات یماوار مناطق امور در بابل
 حیترج مصر ۀسلط بر را کوروش ۀسلط مناطق نيا ت،ينهادر اما کرد؛ينم یفروگذار يتالش
 مصر یریگجبهه نیهم ديشا. داشتند نگه را انیهخامنش جانب و( 2: 1358 ف،ي)دانداما دادند

 در را مصر فتح قصد کوروش که کنند القا را تفکر نيا يبرخ هک شد سبب کوروش مقابل در
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 انیهخامنش مقابل در مصر ۀخصمان عملکرد ن،يبنابرا(. 72 /2: 1375 س،ي)بو است داشته سر
 در اما کند؛يم مطرح انیهخامنش یراهبرد هدف عنوانبه را مصر فتح اند،کرده گزارش منابع که
 یخواستگار را مصر به انیهخامنش ۀحمل علت ندهرچ (III, 1 :1957) هرودت حال نیع

 ۀحمل تواندينم نيا اما  است؛ کرده گزارش انيمصر از انتقام و سیآماس دختر از هیکمبوج

 انیهخامنش ۀعلت حمل قت،یحقدر. (Tuplin, 1991: 259) کند هیتوج را مصر به انیهخامنش
 وفرات  یماورا یهانیفظت از سرزممحا لیدلاحتماالً به ،به مصر با توجه به آنچه گفته شد

 و بودند مناطق آن در نفوذ خواهان ينوعبه کيهر انیوناني و انيمصر که بود کوچک یایآس
 بر هم ان،یهخامنش ضد شورش به هاآن بیترغ و هانیسرزم نيا امور در دخالت با خواستنديم

را فراهم کنند. به  انیمنشهخا يضعف و سست سببو هم  نديافزایب هانیسرزم نيا بر خود نفوذ
ها در و دخالت آن شدند انيمصر يهم مانع کارشکن انیمصر هخامنش ریبا تسخ ل،یدل نیهم

در مصر را که  انیونانينفوذ روزافزون  یفرات را فراهم کردند و هم جلو یماورا یهانیسرزم
 راهبردبه  سد کردند و رفتيم انیها ضد هخامنشآن نیاحتمال اتحاد ب کينزد ةنديدر آ

 .دندیبخش یشتریسرعت ب وناني ةمحاصر
 ,Root) بود هخامنشي شاهنشاهي برای کوروش بالقوه هایطرح وهرچند فتح مصر جز

 نبرد در که است( ..مق 530 – 522) دوم کمبوجیۀ مصر فاتح واقع،در اما ؛(302 :1979
 فراعنۀ فرمانروای خرينآ ،14سوم یکپسامت ق.م.، 525 سال در نیل دلتای شرق در ،13پلوزيوم

 ششم شهرباني در فنیقیه و قبرس همراه به مصر پس آن از و داد شکست را ششموبیست
 ;Cook,1985: 214; Bresciani, 1985: 502 - 503) گرفت جای هخامنشي شاهنشاهي

Briant, 1992: 67). هرودت هاینوشته (1957: III, 14) به هخامنشیان لشکرکشي از پیش تا 
 پسر قتل فرمان حتي و است همراه ماليمت و مدارا نوعي با کمبوجیه، به راجع آمون، و حبشه

 فاقد و ديوانه يک عنوانبه را او حبشیان، علیه لشکرکشي از پس اما کند؛مي لغو را پسامتیک
 پس اين از( 27III, : 1957-38) هرودت .( ,III, 1957ibid :25) کندمي معرفي ادراک و عقل

 توهم خوشدست و ظالم مستبدی را او. دهدمي بروز خود از کمبوجیه با دیشدي دشمني
 برای حالي در اين .کندمي توصیف جنون نوعي به مبتال و بینيخودبزرگ و طلبيعظمت

 کنندنمي تأيید را تصوير اين روزگار، آن به مربوط مصری متون که افتدمي اتفاق کمبوجیه
 اين وی، از تأسي با کالسیک نويسندگان آن دنبالبه و ودتهر فقط (.49 - 48: 1378)کورت، 

 ين(. با ا86 - 85: 1381 يان،)بر اندداده انعکاس خود آثار در را ناهمگون و مبهم تصاوير
به  یاتجعل ينشد که ا سببفاتح مصر،  ةآلود درباربا جعل اخبار غرض يخپدر تار یف،توص
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 ي،)قائم مقام یرندخود بگبه يخيتار ۀرفته جنبهشوند و رفت یبترک يخيتار يعبا وقا يجتدر
تنها به  يددر مصر، نبا یهرفتار کمبوج يواقع یتماه کردنروشن  یبرا ين،(. بنابرا130: 1348
 با که را هاآن روايات بسته گوشوچشم و کرد بسنده وی از پس مورخین و هرودت هایگفته
 .يرفتاست، پذ يرآن دوران مغا ةشدو اسناد و مدارک کشف  شناسيباستان هایيافته

او که در  ۀلیوسبه سیدر مصر و کشتن گاو آپ هیعملکرد کمبوج ةغلط دربار یهاگزارش
 صحت يخيتار نظر از است، شده بازگو اریبس( III, 28, 29 - 31 :1957 )هرودت  خيتار

 مربوط يسنت اتيروا اکنونهم رايز ؛(,Kuhrt 89: 1948Olmstead ;2007 ,4 - 122 ) ندارد
 در که سیممف( Serapeum) ومیسراپ در که ياتیکشف با ه،یکمبوج ۀلیوسبه سیآپ گاو قتل به

 به مربوط آن خيتار که شده دایپ استل کي گذاشتند،يم را شدهييایموم و مرده یهاسیآپ آنجا
 ;Posener, 1936: 30 - 35; Lloyd, 2003: 385)است  هیکمبوج سلطنت ششم سال

Kuhrt 2007, 4 - 122) .يتمام س،یآپ یگاوها با ارتباط در ديجد اکتشافات نیهم بر بنا 
64III,: 1957 ) هرودت رايز ؛(87: 1381 ان،ي)بر شد ديترد باره نيا در هرودت يسنت اتيروا

 رفتار از یامنصفانه فیتوص گريد مورخان و( I,95 :1968) ودوريد او، از یرویپ به و (66 -
تا  کیدر سراسر دوران کالس هیغلط از کمبوج ريتصو نيا و اندنداده ائهار مصر در هیکمبوج

 داديرو دو ازکرده است و تنها پس  دایادامه پ گريد یعصر حاضر در مصر و جاها لياوا
 یدر صحرا ومیو کشف سراپ 1822در سال  15ونیشامپول یسو از فیروگلیه خط ييرمزگشا

در اواسط قرن نوزدهم  16تيمار یسو از س،یممف يباستان تختيپا يليسقاره در چند ما
(Depuydt, 1995: 120; Kuhrt 2007, 4 - 122) ،اکتشاف به  نيماجرا آشکار شد. ا قتیحق

 منعکس ما به هیکمبوج از يمتفاوت ريتصومربوط به آن روزگار،  ةشددایپ یِمصر مدارکهمراه 
 (Posener, 1936: 171; Klasens, 1946: 49 - 339; Bresciani, 1985: 504 - 505) کنديم
 ياساس قدرت سلطنت عنوانبه را، خود سلف استیس يمتیق هربه هیکمبوج که دهديم نشان و

 احتماالً (.Atkinson, 1956: 177)ش بوده است وکور رویراه پ نيو در ا کردهيم ظحف
 ريز تشیوفقم و هیکمبوج بودن گانهیب لیدلبه آنان زبان از هرودت گزارش ةعمد که انيمصر
 ریتأث از يخال فرمانروا نيا ةچهر کردن مخدوش در است، شده تيروا مصر کشاندن سلطه
 .اندنبوده
 دوران در که آپیسي استل به توانيموضوع م ينا دربارة ،شده در مصرشواهد کشف از

 را شاهنشاه که( Posener, 1936: 30) کرد اشاره است، شده دفنق.م.  524 سال در کمبوجیه
 مظهر عناوين، با کمبوجیه نام و کندمي ترسیم آپیس برابر در زده زانو حالتبه مصری، جامۀ در
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 تدفین مراسم از و شده حک سفلي، و علیا مصر شاهنشاه درخشان، آفتاب پروردگار هوروس
 از است، شده متولد آماسیس سلطنت هفتموبیست سال در که آپیس شدةمومیايي گاو شکوه با

 :Posener, 1936: 33, 35 - 36; Lloyd, 2003) است رفته سخن سطر ده در جیهکمبو سوی

387; Brescciani, 1985: 504) .گاو کمبوجیه، دربارة جعلي روايات رد برای ما ديگر گواه 
 تدفین يکم داريوش سلطنت چهارم سال در و متولد کمبوجیه سلطنت طول در که است آپیسي

 نظر در با دانشمندان بیشتر. (Posener, 1936: 36 - 41; Brescciani, 1985: 504) شد
 شده متولد کمبوجیه سلطنت ششم سال در آپیس اين که اندفرض اين بر استل، اين گرفتن
 استل هایکتیبه متن از امروزه بنابراين،. (Posener, 1936: 36 - 41; Ray, 1988: 260) است

 بر زيرا است؛ داده ارائه را نادرستي اطالعات هرودت که شودمي استنباط چنین آپیس تابوت و
 را آپیس گاو تنها نه کمبوجیه باستان، مصر از آمده دستبه شناسيباستان شواهد اين اساس
 خود از پیش متعارف رسوم و آداب چارچوب در آپیس تدفین و مومیايي به بلکه است؛ نکشته

 با دهد،مي ارائه بعدی آپیس استل که تاريخي اين بر عالوه .است کرده مبادرت مصر جامعۀ در
 یومدست آمده از سراپهب هایاستل. کندنمي مطابقت هرودت ساختگي روايت وقوع تاريخ

اند، را از هرودت گرفته ياتروا ينکه ا یبعد ینهرودت و مورخ ياتخالف روا یس،ممف
ز کردن در دل جا با یکه برا دهدينشان م يو سفل یارا در مقام فرعون مصر عل یهکمبوج

 نشان داده است. يبندیمصر پا يباستان ینمناسک و شعائر سرزم ۀبه هم يان،مصر
 اوجاهورسنت، نامبه مصری بزرگان از يکي مجسمۀ آمده، دستبه مصر از که ديگری سند

 و مجسمه صاحب زندگاني مجسمه، روی شدهحک کتیبۀ بر که است مصر فتح شاهدان از يکي
 در را معبدی تنديس پیکره، اين در اوجاهورسنت .است داده شرح را مصر زمان اين وقايع
-نوشته و آن ساخت از هدف و داشته جای سائیس اوزيريس معبد در احتماالً که دارد دست

 قرار الهي عنايات مشمول دنیا آن در شدهمعرفي شخصیت که است بوده اين آن روی های
 نزد واقف اعمال و خاطره تداوم و داشتن نگه دهزن آن، روی هاینوشته و آن ديگر هدف. گیرد
 است مصری منابع از شدهکشف سند تنها اين (.89 - 88: 1381 يان،است )بر یبعد هاینسل

 تصوير و دهدمي ارائه مهمي اطالعات هاپارسي دستبه مصر فتح به راجع مفصل طوربه که
 .کندمي ارائه سرزمین اين ارةاد در داريوش و مصر فتح در کمبوجیه عملکرد از راستیني
 که شده يمعرف مذاهب و معابد يحام شاهان جزو و نظم ةاکنندیاح هیکمبوج متن، تمام در

 تمام بلکه آورده؛ دستبه را فرعون مقام تنها نه ان،يخدا با خود ممتاز ۀرابط و نيعناو با
 یهانوشته خالف (.90 - 89: 1381 ان،ي)بر است برده راثیم به زین را فرعون ليفضا و ليخصا
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 در هیکمبوج استیس که دهديم نشان مصر در شدهکشف مدارک و اسناد ،يوناني نیمورخ
 هیکمبوج قصد ايگو (.51: 1378)کورت،  است بابل در کوروش استیس همان رویپ ناًیع مصر

 بر جلوس یبرا که يفاتيتشر مراسم آوردن جابه و فراعنه نيعناو و القاب تمام رشيپذ از
 است بوده مصر در خود یفرمانروا به دادن يقانون ۀجنب ظاهراً بود، الزم فراعنه تخت

امور و  تیهرودت با واقع يمعرف ةنحو دِيشد نِ يعلت تبا اما ؛(91 - 90: 1346 اکونوف،ي)د
 ۀپس از گذشت دو نسل از حمل کارناسیاست که مورخ هال نيسخنان اوجاهورسنت ا

به  قیتحق نيکرده است و در ا قیامر در خود مصر تحق نيا ةبه مصر دربار هیکمبوج
در  ن،ياز فاتح بزرگ در ذهن نداشتند و افزون بر ا يخوش ةمتوسل شد که خاطر يخبرگزاران

: 1381 ان،يتوأم بوده است )بر يبا برخوردها و مشکالت انیو پارس انيروابط مصر خيتار نيا
 ؛نداشته باشند يخوش ةخاطر هیاز کمبوج انيرکه مص رسديمنظر به يعیطب ،باره ني(. در ا91
را از  يخيتار ۀنیشیبا آن پ ينیبود که سرزم گانهیب کي ۀسلط يبر مصر تداع هیکمبوج ۀسلط رايز

همان  ةکننديعمل آنان احتماالً تداع نيمصر در آورده است و ا يو محل يقانون نیچنگ سالط
از  ييو روا يسبت به اسکندر در منابع کتبن يزردشت ونیو روحان انیرانياست که بعدها ا يحس

 رانيا ۀجامع با مصر ۀجامع يمذهب یباورها اشتراک عدم ن،يا بر عالوه . دهنديخود بروز م
-يم توجه آن به پژوهشگران کمتر که است يمهم اریبس یهاازمقوله يکي زین يهخامنش ةدور
 جاديا مشکل انيمصر جانب از يشهخامن شاهنشاه رشيپذ در امر نيا که رسديم نظربه و کنند
 به ر،یاخ یهاسال يشناسباستان مستندات و مدارک بر بنا انیهخامنش اگرچه رايز است؛ کرده
 اتيروا از یاریبس امروزه و گذاشتنديم احترام مصر مردم يفرهنگ یباورها و مذهب ۀمقول

 شمرده مردودـ  هستند مستندات نيا خالف کهـ  باره نيا در هیکمبوج عملکرد ةدربار هرودت
 کهـ  فرمانروا کي یبرا ييتنها به ملت کي باور به احترام تنها که میکن توجه ديبا اما شود؛يم
 رشيپذ جامعه، آن بر ييفرمانروا یبرا بلکه ست؛ین يکافـ  براند فرمان ملت آن بر خواهديم

 افراد و يهخامنش اهشاهنش رسدينم نظربه و است الزم جامعه آن يفرهنگ و يمذهب یباورها
 دهیکش دست بود انيمصر یباورها خالف که خود يمذهب یباورها از مصر در آنان به منتصب

 نظر در با موضوع نيا درک. باشند دهيیگرا هاآن باور به انيمصر خاطر يتصل یبرا و باشند
  رمص يخيتار سنن و باورها ةدربار (II, 35 - 96 :1957) هرودت که يطوالن شرح گرفتن

. کنديم دأيیتمسئله را  نيمصر، ا خيتار دربارة يخيشواهد تار رايز ؛شوديم سریم شتریب دهديم
 همچون هاآن و است هايهخامنش از شیپ مصر به هايو بابل 17هایآشور تهاجم آن ۀنمون

 هم يکوتاه مدت یبرا يحت و شدند مواجه انيمصر مقاومت با دتريشد مراتب به هايهخامنش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 30

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-26329-fa.html


 1398بهار و تابستان ، 1مـارة ، ش11دورة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيعهجام

180 

مجبور شدند استقالل مصر را به  ت،ينهاکنند و در ينيآفرنقش نیسرزم نيا در نستندنتوا
که اشتراکات  ميدار يگانگانیب یبرا یاست که ما شواهد يدر حال نياما ا ؛بشناسند تیرسم

 مردم مقاومت با تنها نه مصرها بر آن ۀداشتند و به هنگام سلط یبا باورها و سنن مصر یاديز
 رشيپذ مورد زیآممسالمت صورتبه یحد تا مصر بر هاآن ةطریس بلکه دند؛نش مواجه مصر
 که ييایوپیات یهاسلسله به توانيم مصر خيتار در موارد نمونه نيا از. گرفت قرار انيمصر

 دایپ سلطه مصر بر هايهخامنش از پس که يمقدون يوناني یهاسلسله و هايهخامنش از شیپ
 و يمذهب یباورها لیدلبهـ  شدندمواجه  انيمصر جانب از یکمتر اریبس مقاومت با و کردند
 .میکن اشارهـ  مشترک يفرهنگ

 یانهخامنش ۀنخست سلط ۀدر دور یانشورش مصر یتماه یبررس
 در هايناامن بروز خبر افتيدر با آن، يسامانده و مصر در اقامت سال سه از پس هیکمبوج

 ق.م. 522 مارس ماه در خود و کرد منصوب رمص يشهربان به را انديآر ،يشاهنشاه مرکز

 که شد خبردار راه نیب در يوقت هیکمبوج . ( ,Iv, 1957Herodotus :166) شد رانيا رهسپار
 بنام یاهیناح در اسب بر شدن سوار هنگام عجله با نشست، تخت بر یو یجابه ايبرد برادرش

 ( ,61III,  :1957Herodotus - 64) شد يزخم ران یۀناح از اشدشنه ۀلیوس به ه،يسور در اکباتان

 یهانوشته مطابق ه،یکمبوج مرگ از پس .درگذشت زخم نیهم اثر بر روز چند از پس که

-به کوروش، پسر با ينامهم از استفاده با آسوده، الیخ با مغ ،(III, 67 - 78 :1957) هرودت

 به کوروش يلشکرکش نيدرآخر که وشيدار مدت، نيا در. پرداخت سلطنت به ماههفت مدت
هنگام  در بود، هیکمبوج دارزهین مصر در يسالگ هشتوستیب در و داشت شرکت شرق

 یانفرهاتحاد هفت در شدن وارد با ه،یاز مصر همراه او بود و با مرگ کمبوج هیبازگشت کمبوج
 زمام ،يپارس ینجبا از تنشش کمک با مغ کشتن از پسشد،  لیتشک يکه از سران پارس

 ةنواد شتاسب،يو فرزند را خود ستون،یب ۀبیکت در وشيدار. گرفت دستبه را يشاهشاهن
 که کنديم فرض خود مسلم حق را يپادشاه و کنديم يمعرف خاندان نيا گذارانیبن هخامنش،

 (.Kent, 1953: 117) است افتهي دست بدان اهورامزدا، یاري به
 یستوندر ب يوشدار یبۀطابق کتم ي،هخامنش يبر تخت شاهنشاه يوشپس از جلوس دار

(Kent, 1953:121) ،و  کنديم يتسرا یزن يشاهنشاه ياالتا یشتربه مصر، مانند ب شورش
 از اما آورد؛مي ديگر هایشورش يفشورش مصر را در رد یبهکت يندر ا يوشهرچند دار

 بیشتر وی عمل اين که شودمي استنباط گونهاين سرزمین اين به داريوش لشکرکشي کیفیت
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 در شورش دربارة کتبي منبع ترينمهم يراز ؛(71 - 64: 1387 یکان،)کال دارد نماييقدرت جنبۀ
 به متعلق کهـ  بیستون سنگي کتیبۀ طريق از ما اگرچه. است هرودت تاريخ کتاب داريوش دورة
 شاهنشاهي ايالت ديگر کنار در مصر شورش ازـ  است داريوش فرمانروايي نخستین هایسال

 عنوانبه مصر از تنها و نداريم چنداني اطالع شورش اين وکیفکم دربارة اما شويم؛مي خبر با
نشده  یانشورش ب ينا دربارة ایگفته و سخن هیچ و است شده برده نام شورشي ايالت يک

که شورش مردم مصر  دهديدوره نشان م ينشورش مصر در ا ةاست. سکوت هرودت دربار
 یزن ياندخصوص بابل رخ داده است و آربه يشورش ياالتا يگرثر از دأمت نبوده و احتماالً یجد

 از پس تنها مصر در داريوشحضور  يراز ؛آن برآمده است ةاز عهد ييتنهابه يادبه احتمال ز
 بر آرياند دوبارة ابقای و افتاد اتفاق ق.م. 518 سال حدود در و شورشي اياالت ديگر سرکوبي

 .است بوده او از داريوش خاطر رضايت و او موفقیت دهندةنشان مصر ساتراپيِ مسند
 دست در مشخصي اطالع منابع در ق.م. 521 - 522 یهاسال ياز وضع مصر ط اينکهبا 
 منابع اشارة و( Kent, 1953:121) دوره اين در مصر در شورش به داريوش اشارة اما نیست؛

(Polyaenus, 1994: VII, 11, 7 )هراس از دوره، اين پايان از پس صرم به او لشکرکشي به 
 مصر به بزرگ شاه دلیل، همین به دهد؛مي نشان مصريان و مصر شهربان وفاداری از داريوش

 .کندمي پاک داخلي اختالفات لوث از را فلسطین و سوريه سرزمین سفر اين در و کندمي سفر

اما از سنگ قبر  ؛وجود دارد يشاهنشاه به مصر اختالفات يمتدر خصوص زمان عز اگرچه
زمان در مصر حضور  ينکه شاه در ا یداستمرده است، پ يوشکه در سال چهارم دار یسيآپ

در  یشامدیگونه پیچبود، بدون ه یمودهپ یهکمبوج یاز و یشکه پ يداشته است و از همان راه
 ,Polyaenus, 1994: VII) است شدهمصر  ینم( وارد سرزمق. 518اکتبر ) ياحدود سپتامبر 

11, 7; Olmstead,1948: 141) .با ق.م.، 518 سال در ممفیس به ورود از پس داريوش 
 518 اوت 31 در تازگيبه و ظاهر کمبوجیه زمان در که آپیسي گاو برای مصريان سوگواری

 در کمبوجیه رکاب در را سال سه اين، از پیش که شاهنشاه. شودمي مواجه بود، درگذشته ق.م.
 تجارب از استفاده با بود، آگاه سرزمین اين داشتن نگه آرام چگونگي با و دبو کرده سپری مصر

 آپیس يابندة برای هنگفتي جايزة او. آمد بر عزادار مردم از دلجويي صدددر خويش گذشتۀ
 و سپرد خاکبه نوامبر 8 تاريخ در خاصي تشريفات با را مرده آپیس و داد اختصاص جديد
 .( ,1948Olmstead :141 - 142) کرد برپا کمبوجیه نندهما آن برای را يادبودی سنگ

 بازگشت، از پیش مصر، اوضاع دادن سامانوسر و نیل درة در توقف ماهچند از پس داريوش
-به (.Posener, 1936: 36; Parker, 1951: 373) کندمي منصوب مصر شهرباني به دوباره را آرياندس
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خصوص بابل، به ي،شاهنشاه ياالتا يگرد یرثأت احتماالً مصر تحت ينکهبا ا رسدينظر م
 يگرد يدر مصر ـ که پس از سرکوب يوشاما حضور دار ؛شده بود یانمعترض حضور هخامنش

و  ياناز مصر ييدلجو ۀتنها به واسط يدانجام شد ـ شا يشاهنشاه یتو امن يشورش ياالتا
 يراناخبار ناگوار از ا یدنشن با عجله پس از یهانجام گرفت که کمبوج یهسامان دادن به آن ناح
 آنجا را ترک کرده بود.

 او ۀبیکت. است کمي وشيدار ةدور در مصر خيتار ةکنندانیب نيبهتر اوجاهورسنت یهابهیکت
 یبرا را او شاه و برديم سربه شوش در وشيدار سلطنت آغاز در یو که است آن یايگو

 ،بهیکت نيا در اوجاهورسنت. است فرستاده مصر به س،یسائ شهر در طب ۀمدرس یبازساز
 او و ردیگيم عهدهبه وشيدار یبرا گريد بارکي بود کرده فايا هیکمبوج یبرا که را ينقش همان

 بر ادامه، در و کنديم يمعرف فراعنه نيعناو و القاب همان با و نیت ةزاد فرعون، همچون را
 س،ي)بو دهد انجام مصر مردم و شاهنشاه یبرا يبزرگ خدمات است توانسته که بالديم خود

 نیقوان دهديدستور م س،یسائ يپزشک ۀمدرس سیعالوه بر تأس وشي(. دار176 - 175 :1375
 ،یآذر؛ 161: 1387 نتس،ی)ه کنند یآورجمع هیدست کمبوجکهن مصر را تا زمان فتح آن به

 شیکه ده سال پرا ـ  18سوئز کانال نینخست کار ق.م. 498 سال در يوقت وشيدار (.141: 1351
 متيبه مصر عز انيدربار ۀفرمان حفر آن را صادر کرده بود ـ به اتمام رساند، سال بعد با هم

 تیگران از متر سه از شیب یبلند با يقائم یهانوشتهکرد تا کانال را افتتاح کند. او سنگ
 گم يمچهار و است دست در قائم سنگ سه یايبقا فقط امروزه که کرد برپا آنجا در يصورت
 یسپر مصر در را ق.م. 496 تا 497 زمستان وشيدار (.188 - 186: 1387 نتس،ی)ه است شده

 ةادار در انديآر نافرمانش شهربان کهـ  مصر ةادار یبرا فعاالنه استراحت، و وقفه بدون و کنديم
 هک است لیدل نیهم به ديشا(. 161: 1387 نتس،ی)ه کنديم تالشـ  بود کرده یانگارسهل آن
 احتماالً  و کنديم اعدام و کنار بر کار از انتیخ لیدلبه را انديآر یکار هر از شیپ وشيدار

 که بود گرفته نشئت نجايا از نیسرزم نيا به او توجه و شهربان انديآر به نسبت وشيدار خشم
 ,Herodotus, 1957: II, 110; IV, 4) سکاها نیسرزم به وشيدار ورشي با زمانهم باًيتقر

و  19کورنه یشهرها و بود آورده هجوم قايآفر نینشيوناني مناطق به زین اندسيآر(، 83 - 144 
 با اقدام نيا چهاگر(.  ,IV, 1957Herodotus :167 ,200 - 205) را تصرف کرده بود 20برقه

 باره نيا در یماننديب يِسفاک و يسخت با انديآر اما گرفت؛ صورت وشيدار ةاجاز و مشورت
 زین مصر خود در و شده خارج وشيدار ياسیس يمشوخط از ييگو کهچنان بود، هکرد عمل

 هرودت ،همهنيا با(. 17: 1386 ونگ،ي) بود کرده بیتعق را یاجابرانه و سخت استیس
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(1957: IV,166) یانقره مسکوک ضرب را وشيدار یاز سو انديآر شدن کشته علت 
 نیب احتماالً اقدام نيا و دانديم بود وشيدار يشاه یهاسکه از ترخالص که خودبه مخصوص

 21فرندات نامبه يشخص اواخر نيا در رايز است؛ گرفته صورت ق.م. 492 تا 510 یهاسال

 عنوانبه هیکمبوج یسو از که انديآر. (Olmstead, 1948: 225) شهربان مصر بوده است
 وش،يدار حکومت نيآغاز یهاسال در االتيا شورش انيجر در شوديم انتخاب مصر شهربان
 حضور نیاول در لیدل نیهم به و ردیگيم را مصر شورش یجلو خود قاطع تيريمد با احتماالً

 و کنديم افتيدر وشيدار جانب از را مصر يشهربان حکم دوباره انديآر مصر، در وشيدار
 وشيدار یوس از او شدن کشته علت احتماالً و شوديم مصر در وشيدار اوامر عیمط هاسال

 که بود او ۀخودسران یکارها و مصر در انديآر مدتيطوالن حضور از وشيدار ترس لیدلبه
 کشتن و یبرکنار یبرا را الزم یهابهانه هم و ختیبرانگ خود به نسبت را انيمصر خشم هم
 و بود يهخامنش يشاهنشاه از مصر استقالل دنبال ينوعبه انديآر هم ديشا. داد وشيدار به او
 یبرا یمرکز حکومت به يوابستگ وجود با مصر بر حکومت که بود افتهيدر جيتدربه او ديشا

 از سکاها به وشيدار يلشکرکش انيجر در خواستيم احتماالً و ستین تحمل قابل ان،يمصر
 در او یهاتیموفق خصوصبه. بپروراند سر در را مصر استقالل یسودا و کند استفاده فرصت
 از ييرها از پس وشيدار اما بود؛ کرده غره را او ديشا مصر مجاور یهانیمسرز از ييهابخش
 راه سر از را انديآر و کنديم يلشکرکش مصر به ق.م. 494 و 512 یهاسال نیب احتماالً سکاها

 .گمارديم مصر يِساتراپ مسند بر او یجابه را فرندات و دارديم بر خود
آن را  یدستور گردآور يناز ا یشکه پ یني ـوانسفر مجموعه ق ینشخصاً در هم يوشدار

 آرامي و دموتیک زبان دو به که قوانین اين(. 440: 1332 دريوتون،) کنديم ينتدو ـ داده بود
 راهنمای يک از بتوانند منصبانش،صاحب و شهرباني که بود اين برای بود شده رونويسي

 :Bresciani, 1958) کنند ستفادها محلي اداریِ و شاهنشاهي رسمي زبان دو هر به حقوقي

نظام  يکرا با  يشاهنشاه يکار در نظر داشت تا تمام نواحينبزرگ با ا داريوش. (155 - 153
 یردنگ يدهجوامع مغلوب را ناد يو بوم يمحل ینقوان ،حال ینمتداول آشنا کند و در ع يقانون
 يقاز طر يمحل ینبه قوان احترام خود را يوشدار یلدل ین(. به هم71 - 3: 1387 یکان،)کال

 چگونگيکشف شده است و به روند  ینالفانت ینکه از مهاجرنش یاسناد يژهوبه ي،اسناد آرام
 مصری محاکمات در شهرباني مقامات تا( Breciani, 1985: 519) گزاردمي واقفیم، آن اجرای
 يگر کارهایاز د (.801: 1380 بريان،) دهند تطبیق آن با را خود دعوا فصلوحل برای بتوانند

 جريان در ق.م.، 496 در سال داريوشاست که  هاييساخت قنات ،در مصر يوشمهم دار
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 داد حفرشان به فرمان رساني،آب سیستم بهبود برای الخارقه، معروف واحۀ در مصر به سفرش

(214: 1979Hienz, ). واحۀ در روزگار همان در داريوش فرمان به که شماربي هایقنات اين 
 کاهش به رو برخي آب گرچه امروزه، و دارند عمق متر 120از بیش بیشتر شد، کنده الخارقه
 شکبي. (Ibid) دارند دقیقه در آب لیتر سه دو تا هنوز هاقنات اين از برخي امااست؛  گذاشته

 گرفت صورت هاآن رضايت و مردم معیشت وضع بهبود برای خود زمان در داريوش کار اين
نقاط  يرسا وبه مردم واحه  رسانيآب در تسريع و کشاورزی بهبود در فراواني تأثیر احتماالً و

 است. داشتهمصر 
 معبد يکي است، ق.م. 496 سال در مصر در او اقامت گواه که داريوش يادگارهای ديگر از

 تقديم آمون النوعو به رب ساخته نوبه سنگماسه با را آن که است الخارقه واحد در 22هیبیس
( که در حال 191: 1387 ینتس،)ه دهدمي نشان مصری شیوة به را داريوش بنا اين. است کرده

-هاست که از شوش ب يوشدار يستند يگریاست. د يانمصر يسنت یانجام دادن مراسم عباد
 یآن را برا یدر مصر است که هنرمندان مصر یوپولیسدست آمده است که اصل آن از معبد هل

 د.انمعبد ساخته ينا
و  يونان یه،تراک ۀبه مسئل اوتوجه  دلیلامور مصر به یتا حدود يوشآخر دار یهادر سال

 ق.م. 490در نبرد ماراتن در  يوشدار یمندو عدم بهره شوديسپرده م ياروپا، به باد فراموش
 با جنگ برای داريوش شودمي سبب(، 176 - 177: 1390 کوک، ؛ 196 - 195: 1387 ینتس،)ه

 سپاه شدن گیرزمین بنابراين،. بدهد تریوسیع جنگ تدارک دستور ها،آتني از انتقام و يونان
 ايجاب را ایتازه هایمالیات که يونان ـ با جنگ به او بعدی توجه و ماراتن دشت در داريوش

 سندی و شودمي شورش به مصريان تحريک سبب احتماالً ـ  ( ,227:1948Olmstead) کردمي
 کندمي داللت هاسال همین در مصريان شورش بر ق.م.، 486 سال اکتبر پنج به مربوط مصری

(228 - 227:1948Olmstead, ). هرودت (1Book VII,   )دگرگون وضع تأيید ضمن نیز 
 به شکست، اين جبران برای داريوش جويانۀتالفي اقدامات و ماراتن شکست نتیجۀ در آسیا

 عزم از و کندمي اشاره يونان، به حمله برای شداريو تدارکات چهارم سال در مصر شورش
 طول در که مصريان احتماالً. دهدمي خبر مصر و يونان علیه زمانهم لشکرکشي برای داريوش

 با برهانند، هخامنشي شاهنشاهي سلطۀ زير از را خود تا بودند فرصتي منتظر هاسال اين
 شوندمي ترغیب هخامنشیان، مقابل رد يونانیان مقاومت و ماراتن نبرد در هخامنشیان شکست

 آن با بود سخت بسیار مصريان برای زيرا کنند؛ مقاومت هخامنشیان مقابل در يونانیان مانند به
 از منفعت بیشترين دنبالبه که بپذيرند را بیگانگاني سلطۀ ايالت، يک قالب در تاريخي پیشینۀ
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 کنند پرداخت بايدمي را خراج بیشترين بابل، و هند از پس ايالت، بیست میان در و بودند مصر
 یبرا ييبه تنها بجنگد. اين دشمنان علیه او نفع به بیگانه شاهي رکاب در آماده همواره و

 خراج پرداخت و يوناني شهرهایدولت تحريک و است کافي شورشبه  يانمصر يکتحر
 محرک عنوانبهتنها  ها،يوناني با جنگ برای داريوش سلطنت پاياني هایسال در اضافي

 شود.يم يقرار داد، تلق يانمصر یارکه فرصت شورش را در اخت مصريان شورش
 يانيپا یهاسال در (Herodotus, 1957: VI, 102 - 120) در نبرد ماراتن وشيدار يناکام

 نيا. شد منجر( Herodotus, 1957: VII, 1) مصر ۀفراعن نیسرزم شدن ياغي به حکومتش،
 در نیشیپ ۀفراعن دودمان با که شهیخب نامبه يمحل سلطنت يمدع کي کيتحر ۀجینت در شورش
 با جيتدربه توانست شهیخب. گرفت صورت(، 162 - 161: 1388 کوب،ني)زر بود ارتباط
 به ها،يپارس ۀسلط از ييرها یبرا را انيمصر س،یسائ و سیممف در يپنهان یهاسهیدس ۀتوسع

 نيا یرهبر به ان،یشورش ظاهراً  (.75: 1384ب، کونيکند )زر ضيتحر انیو عص يسرکش
 نيا به وشيدار جانب از اندسيآر از بعد کهـ  را مصر يرانيا شهربان فرنداتس سلطنت، يمدع

 منابع هرچند ،متأسفانه (. ,1948Olmstead :235) رساننديم قتل بهـ  بود شده منصوب سمت
 مصر و پارس لشکر نیب نبرد یهاصحنه و حمله تدارکات يچگونگ ةدربار يچندان اطالعات

 یرو آغاز در ارشايخشا که کنديم انیب (VII, 7 :1957) هرودت اما دهند؛ينم دستبه
 فرو را شورش ها،یمصر مقاومت وجود با و شوديم مصر عازم یلشکر با کارآمدنش

. ندکيم فرار خواند،يم فرعون را خود و بود شده ياغي که يکس همان شه،یخب. نشانديم
 آن از پس. کننديم غارت را لین مصب هايرانيا و شونديم مجازات سخت او همدستان

 ارکان در یاعمده راتییتغ آنکهيب و کنديم مصر يوال را هخامنش خود برادر ارشايخشا
 ةدربار هرودت سکوت از. گردديم بر پارس به آورد، وجودبه نیسرزم آن ياجتماع ياسیس
 انيپا در شورش، نيا ذکر به او کردن بسنده و دهيپد نيا ةدربار حیضتو عدم و شورش نيا

 گرفت؛ جهینت را انيمصر خاطر تيرضا و ثبات و صلح وجود توانينم وش،يدار ييفرمانروا
 حيتشر از و پردازديم دوران نيا در مصر خيتار به سربسته و يکل صورتبه هرودت رايز

 رشيپذ یایمح و متوجه را خواننده ذهن عوض، در و دزنيم باز سر دوران نيا در مصر خيتار
 .کنديم وناني و رانيا نیب یرخدادها

 انبارهايي تهیۀ مأمور را هایقيو فن يانمصر يونان،به  يرانا يلشکرکش ياندر جر خشايارشا،

 .( ,25Herodotus: Book VII) نشوند قحطي دچار افراد جنگ در تا کندمي آذوقه برای

 حضور خشايارشا دريايي نیروی در رديفي سه جنگي کشتي دويست با مصريان اين بر عالوه
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 را هاآن ناوگان فرماندهي که ( ,BooK XI, 1968Diodorus of Sicili :3) کنندمي پیدا
 در (. ,Book VII, 1957Herodotus :97) گیردمي عهدهبه مصر ساتراپ و خشايارشا برادر هخامنش

 سیصد با که هافنیقي از پس هامصری و است وافری اهمیت اراید دريايي نیروی حمله اين
 بیشتر که دادندمي تشکیل را دريايي ناوگان ترينمهم بودند، دارارا  نخست مقام جنگي کشتي

 در را هاپارسي بودند و زوبین و نیزه سپر، خود،کاله شمشیر، به مسلح و پوشزره آنان ملوانان
 .(Herodotus: Book VII, 3: BooK XI, 1968odorus of Sicili, Di ;89) کردندمي ياری جنگ اين

 شد داده عبور شد ـ ساخته فنیقي و مصری مهندسان سوی از که پلي ـ روی از خشايارشا سپاه
 بر عالوه .( ,Olmstead,89Herodotus: Book VII ;1948 :250)گذاشت  اروپا خاک به قدم و

که مهم ـ آرتمزيوم سومِ نبرد در و کنندمي يفاا ایعمده قشن دريايي نبردهای در مصريان اين،
 تاکتیک اجرای و هاسالح واسطۀ به هامصریـ  است زمان آن مديترانۀ در دريايي نبرد ترين

 نت، هیگ) آوردندمي در خود تصرف به را يوناني ناو پنج و جنگندمي همه از بهتر نظامي
1378 :311 - 312; 17I, Herodotus: Book VII.) در  هایمصر یرگفعال و چشم حضور

 ۀسلط يرتوانسته دوباره مصر را به ز يخوببه يارشاآن است که خشا از يحاک يارشاسپاه خشا
 یرپس از تسخ یاکه مصر با اندک فاصله يددرآ یاگونهکار به ينا ةو از عهد در آوردخود 
 یوفادار يونان،به  يارشاخشا يکرکشبا حضور فعال خود در لش يارشا،خشا سوی ازآن  ةدوبار

 اثبات کند. یانمجدد خود را به هخامنش

و  خشايارشا شخصیت از مخدوشي تصوير معموالً جديد نگاریتاريخ همه، اين با
 که امر ـ اين بر 24مآبييونانيمنابع دوران  یبه اتکا 23محققان بیشتر  که کنديسلطنتش ارائه م

 کند ـمي سرکوب سختيبه را مصريانو  کندمي رها را خود یانپیشین رفتار مصر در خشايارشا
 تحت معمولي ايالت يک عنوانبه را مصر سرزمین که کنندمي متهم را او سپس. کنندمي تأکید

خود را ملزم به  يوشو دار یهکه کمبوج یمصر ينو عناو هدر آورد يهخامنش يشاهنشاه امر
. است کرده اعمال کشور اين اتباع به سبتن یشتریو نظارت ب کرده رها کردنديآن م يترعا

 بر کورکورانه اعتماد بر صرفاً رادر مصر  يارشااز خشا يریتصو ینچن ارائۀ( 811: 1381) بريان
 نابرابر توزيعبا  يعشرح وقا یستيتناسب مکان از يرا ناش يرتصو اينبلکه  داند؛نمي يوناني منابع
زمان سلطنت  در مرکز منابع تنوع میزان و مصری اسناد مارش کاهش را آن دلیل و داندمي اسناد

 يوناني،خود منابع  ين،. افزون بر اکنديذکر م يوشدار سلطنت دوران به نسبت شايارشاخ
-اشاره جز را خود نهم و هشتم و هفتم هایکه کتاب( Book VII, 2 - 4) خصوص هرودتبه

 ibid: Book) مصر مجدد فتح از او مختصر کامالً اشارة و ولیعهد انتخاب دربارة مختصری های
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VII, 7)، و  پالته ساالمیس، در پارسیان هایشاه و شکست يو تدارکات جنگ يبه بررس همگي
سکوت  يارشاخشا یاز سو شدهاتخاذ هایاقدام یمحتوا ةدربار و دهدمي اختصاص یکالم
 .کنديم

 مصر خود از شناسيباستان کشفیات واسطۀ به که اندکي مدارک و نادهمه، اس ينبا ا
 هایسیاست تداوم بر و کندمي رد را خشايارشا از ناموزون يرتصو ينا است، آمده دستبه

 از. کندمي تأکید مصر در خود از قبل شاهنشاه دو مانندبه مصريان به نسبت او جويانۀآشتي
 ینتدف يرسم تيفااست که از وجود تشر يارشادر زمان خشا يسند دموت يک اسناد اين جملۀ

 هایکتیبه يگریو د شودنمي تأيید وجهیچهبه یمصر ينترک عناو و دهديخبر م یسمادر آپ
 ییراتتغ يارشاتا خشا يوشاز دار دهديمصر است که نشان م در حمامات وادی هیروگلیفي

 شوش در که سنگي ـ ظروف روی هاینوشته حتي و است نداده روی ناويناز نظر ع بسیاری
(. 858 - 857: 1381 بريان،) کندمي تأيید را امر اين یزن ـ شده است يافت جمشید تخت يا

 منابع روايات و ايران و مصر شناسيباستان حوزة در اندک شواهد گرفتن نظر دربا  ين،بنابرا
از  یششاهان پ یاستس تداوم و راز صلح و ثبات مص یدوره تا حدود ينمربوط به ا يوناني

 یتموفق ةدهند مرگ او نشان ياناما شورش مصر در جر دهد؛يدوره نشان م يندر ا يارشاخشا
آوردن مصر است که با خبر مرگ شاهنشاه شورش سلطه در يرز یانو موقت هخامنش يمقطع

 .کنديم

 مصر تیوضع ارشا،يسلطنت خشا یپس از فرو نشاندن شورش مصر در ابتدا هرچند 
 ارشايخشا کنار در وناني با ارشايخشا جنگ انيجر در انيمصر و برگشت سابق حال به کماکان

 را زمان انيمصرآن،  رویپ یهاو اغتشاش ارشايمرگ خشا با اما کردند؛مبادرت  ونانيجنگ با به
 و کننديم جمع را شانيروهاین يتمام درنگيب و نندیبيم مناسب استقالل و يابيدست یبرا
 اخراج مصر از ـ بودند خراج افتيکه مأمور در ـ را يکارگزاران پارس شورش، انداختن راهبه
 Diodorus of Sicili, 1968, Book) ننديگزيممصر بر  يرا به پادشاه ناروسيو ا کننديم

XI, 74) .نشيگز با ـ کرديم سلطنت مصر يۀهمسا یهایایبیکه بر ل ـ کیپسر پسامت ناروسيا 
 و کنديم همراه خود با را مصر از يرگبز بخش گاه،يپا عنوانبه فاروس ةريجز جنوب در ايمار
 آنجا حکمران را ودخ مصر، بر رانيا نشاهشاه ر،یاردش ۀسلط هیعل يشورش انداختن راه به با
اعم از  ،يکشت ستيبا دو انیو آتن کنديکمک م درخواست انیآتن از سپس ناروسيا. نامديم

به دعوت او پاسخ  ـ بودند قبرس با جنگ مشغول که ـ شيخو متحدان و خود یهايکشت

. (Thucydides, 1954: Book I, 104) کننديم حرکت مصر سمتو به دهنديمثبت م
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 ریدرگ قبرس با انیآتن خودکه  يطيآن هم در شرا ان،یآتن یسو از ناروسيدرخواست ا اجابت
 و مصر امور در دخالت با تا بودند يفرصت مترصد همواره انیوناني که دهديم نشان هستند

 از را خود بلکه ؛شوند انیهخامنش يزبون و ضعف سبب تنها نه شورش، به هاآن کيتحر
 با مواجهه در هاآن تيمصر و حما ۀسازند و از انبار غل رها جنوب از انیهخامنش ةمحاصر

 .کنند استفاده انیهخامنش فشار
 زا سپاهیاني درنگيآنان، ب يو تدارکات جنگ يانخطر شورش مصر از آگاهي با اردشیر

. دهدمي هخامنش عمويش به را صربه م يلشکرکش يو فرمانده خواندمي فرا اياالت تمام
 و دهدمي استراحت برای فرصتي خود سپاهیان به رسدمي نیل ساحل به کههمین هخامنش

 يکمک یروهایتا ن کنندمي تعلل بودند نیرومندی سپاه یزمان دارا يندر ا ينکهبا ا يانمصر
 و رودمي بین از ايران دريايي نیروی از يپنجاه کشت ،آتن یروهاین یدنرسبرسد. با  يانمصر

 یروین یدناما با رس شوند؛مي پیروز پارسیان هرچند ابتدا، در. کنندمي آغاز را جنگ مصريان
تا مرگ هخامنش  یانخود در مقابل پارس مقاومت در مصريان ها،يآتن یاز سو یشترب يکمک

 يانمصر یس،ممف سویپارسان به نشینيمرگ هخامنش و عقب یجۀو در نت کننديم یپافشار
 Diodorus) کننديرا محاصره م یسدر ممف یانهخامنش يسلطنت قصر آتنیانو  شونديم یروزپ

4 - 1, 74, Book XI, 1967Sicili,  of.) بي سپاهیانش، شکست از آگاهي از پس اردشیر
تا آنان را به اعالن  فرستديم اسپارت به اياييهد با را مگابازوس نامبه ايراني تن يک درنگ

 اما بازگردند؛ خود وطن به و بکشنداز مصر دست  یانکند تا آتن یبترغ یانآتن یهجنگ عل
-در. (Thucydides, 1954: Book I, 109) کنندمي رد را پارسیان پیشنهاد و هدايا اسپارتیان

دو تن از سرداران  یز،و مگاب آرتاباز هيفرماندبه  یانيسپاه يگرناچار بار د یراردش یجه،نت
 Diodorus of Sicili, 1967, Book) کندمي روانه مصريان با جنگ برای ي،هخامنش ۀبرجست

XI, 74, 5) .يودورگزارش د بر بنا (1967, Book XI, 75,1 - 2)، ينکها بادو سردار  اين 
 ياييدر یرویون فاقد نچ اما داشتند؛ خود امر تحت را سپاهي سیصدهزار از مرکب لشکری

 فراهم جنگي هایيها کشتآن یکه برا دهندمي دستور رسندمي کلیکیه و فنیقیه به وقتي دبودن
 با را ملوانان ترينزبده و بهترين کنند،مي آماده رمتری سیصد بر مشتمل ناوگاني وقتي. سازند
 به نظامي هایزشآمو کردن فراهم صرف را لسا يک و دهنديم یجا آن در افزارهاجنگ

 خواستندينم يسرداران پارس احتماالً. کنندمي رزم هایشیوه به هاآن دادن عادت و سربازان
 خواستندمي بیشتری آمادگي با هاآن دلیل همین به کنند، تجربه را يقبل يشکست لشکرکش

 و کنندبش در همـ  شدمي حمايت هايوناني جانب از کهـ  را ايناروس رهبری به مصر شورش
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 حامیان و مصريان با کارزار وارد بیشتری آمادگي با و کردند صرف بیشتری وقت کاراين برای
 .شدند هاآن

 انيمصر و انیآتن مصر، به يپارس انیآمده است که هنگام ورود سپاه ديدیگزارش توس در
 و انيمصر ان،یپارس جه،ینتدر. کننديم رها را دیسف قصر ةمحاصر و شونديم هراسان

 ةريها را در جزو آن راننديم رونیب سیممف از را انیونانيو  دهنديم شکست را متحدانشان
با   انیرانيمحاصره، سرانجام ا ۀادام مینوسال کيو پس از  کننديمحاصره م سیتیپروسوپ

نظام خود ادهیبا پ يرانيسرداران ا و کننديم خشک را ترعه گريد ييجابه هبرگرداندن آب ترع
 ,Thucydides, 1954: Book I) آورنديمتصرف خود در را به رهيو جز شونديم رهيرد جزوا

 يهخامنش يمصر از شاهنشاه یدر امر جداساز انیوناني ۀتوطئ انیهخامنش ب،یترت نيبد .(109
 تواننديم ياندک ةعد تنها يوناني هو از سپا کنندينقش بر آب م يرا با شکست فاحش نظام

 گريمصر بار د و روديم نیب از يکلبه سپاه یۀبق و ندبه شهر کورن برسان يبیل قيخود را از طر
بودن  يباتالق لیدلبه ،يباتالق ۀشاه منطق رته،یآم فقط و افتديم يدست شاهنشاه هخامنشهب

 ,Thucydides, 1954: Book I) کندتحت امرش، توانست استقالل خود را حفظ  ۀمنطق

 شوديم زیمگاب میتسل ،او بگذرد ریکه شاهنشاه از سر تقص يشرطبه ناروس،ياو  (110
(77, Book XI, 1967Diodorus of Sicili, .) نيا در اما بود؛ شده تمام عمالً جنگ نکهيا با 
 پنجاه بودند، خبريمصر ب میمق انیونانيکه از سرگذشت  يوناني متحد یشهرهادولت و آتن نیب

 مواجهه در مندس رود ۀدهان در ـ بودند فرستاده مصر هب کمک یبرا کهـ  را خود بزرگ يکشت
 ,Thucydides) برد دربه سالم جان يکس ندرتبه و دادند دست از ها،يقیفن و انیرانيا با

1954: Book I, 110) .شکستن هم در یبرا هاآن يوناني متحدان و هايآتن ۀتوطئ ن،يبنابرا 
 و ضعف ۀنیزم و شد منجر هاآن ينظام شفاح شکست به مصر در انیهخامنش قدرت ۀمنیه

 کنار در هايوناني حضور. شد فراهم کمي ریاردش يپلماسيد تیفعال ۀجینت در هاآن يسست
و  هايوناني از هایمصر یرياثرپذ از نشان دوره، نيا در هاآن مکرر یهاشورش در ها،یمصر

 .است بوده ثرؤم یاديز حد تا شورش به انيمصر کيتحر دراست که  يعوامل مهم از
تا  يکم، یراردش ةدر مصر در دور یانهخامنش ةدوبار ۀسلط که است اين مدعا اين شاهد

 449 سال در که کالیاس صلح پیمان با اردشیر زيرا نشد؛ مختل وی سلطنت از پس هامدت
 ونیرقبرس و مصر ب یاسيخود را در امور س یرا مجبور کرد تا پا هاآنمنعقد کرد،  آتن با ق.م.

 تأثیربي شک بدون مصر ايالت ثبات و صلح در امر اين (. ,1985Bresciani :511)بکشد 
 ارشام، فرمانروايي به متعلقکه  یمتعدد يِاسناد آرام طريق از گفته اين تأيید و استنبوده 
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در مصر و  يسطوح مختلف پارس یدوم هستند و امکان بازساز يوشدار ةدر دور مصر شهربان
 دهندمي دستبه را نتياموال سلط ةادار يحت ياو  یننظام سربازان مهاجرنش یفکوکم ین،همچن

 يوشدر تمام مدت سلطنت دار ارشام شاهزاده نام . کندمي پذيرامکان ،(945 /1: 1381بريان، )
  ینکه از الفانت يزبان آرامهفتم به یروسدر پاپ یزو ن يونانيدر منابع  مصر، شهربانيدر مقام  م،دو

 يا و یسدر ممف يدشا ي،چرم یسۀنوشته شده بر چرم ـ که در ک يآرام هایدست آمده و نامههب
 (. ,1985Bresciani :511)دست آمده ـ ذکر شده است هب غربي دلتای در واقع محلي در

حضور فعال و  جداگانه طوربه هريک که است شده پیدا مصر در سند چندين اين، بر عالوه
از خود است ـ به  یششاهان پ یاستس یکه در راستا ـرا  ینسرزم ينا دوم در يوشثر دارؤم

 کهدر معبد الخارقه است  دوم داريوش تزئینيِ قاب يکي اسناد، اين جملۀ از گذارد؛يم يشنما
 صحنۀ ديگری و است خود نامدار سلف یاستس تکرار برای داريوش ارادة دهندة نشان
حک شده و در  مهریدوم بر  يوشنام دارظاهراً به بر دو ابوالهول است که یروزیپ يسلطنت

 نقش هاییبهاز کت يو بخش یستونب یبۀکت يآرام يتاز روا ،شده است و سرانجام یداپ یسممف
 سلطنت زمان به متعلق خاطر اطمنیان با را آن توانيکه م کرد ياد پاپیروسي پشت بر رستم

و  يرانا یاسيروابط س ةما دربار هرچند (.946 - 945 /1: 1381 بريان،) دانست دوم داريوش

هم  رویاما  ؛(Bresciani, 1985: 511) دانیمينم يادیز یزدوم چ يوشسلطنت دار يمصر ط
 شاهنشاهان سیاست تداوم دوران، اين مصر از مانده جایبر شواهد وموجود  اسناداز  ،رفته

 و نیست دسترس از دور وی از پیش شاهان ديگر مانندبه نیز دوم داريوش دوران در هخامنشي
-وکم يکم یراردش سوی ازپس از فتح مجدد مصر  داريوش که باشد آن دهندة نشان تواندمي

 عمل موفق باره اين در یو تا حدود هرا در قبال مصر اتخاذ کرد یشینپ یاستهمان س یشب
 .است کرده

 شد، يادآور ايناروس شوررش سرکوبي پايان در اين از پیش که همچنان همه، اين با
 هرچند و ماند مصون هايرانيا ۀاز حمل ناحیه اين هایباتالق ۀبه واسط یلن یدر دلتا ينامیرتهآم

پسر او  ريسيپوس هايپارس و شد دستگیر بعدها او ،(Book III 15) هرودت گزارش مطابق
 عَلَم ازب هامصری دوم داريوش، آخر سال شش پنج در اما ؛پدر به حکومت شناختند یجارا به

است ـ جمع  يکم آمیرته نوة گويا کهـ  آمیرته نامبه شخصي گرد باراين و برافراشتند شورش
 به خود معبد ويراني شاهد الفانتین يهوديان بود، مصر در آرشام که دوره همین در. شوندمي

 انجام پادگان فرماندة و ايراني مقامات دستيهم با که شونديم خنوم الهۀ و کاهنان رهبری
شاهنشاه وفادار  به که مهاجرنشیني يهوديان و حاکم رسمي مقامات به حال، عین در. گرفت
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 و سیاسي یزةبلکه با انگ ؛نبود يمذهب یاز سر عدم مدارا يکار عمل ين. اکننديبودند حمله م
 سند (. ,1985Bresciani :511 - 512) وجود آمده بودهکه در دلتا ب بود آشوبي از بخشي شايد

دوم  يوشسال سلطنت دار یمنو مربوط به هفده آسوان حصیری کاغذ به معروف که ديگری
 اسناد در و انددانسته مصری پادشاه را داريوش نواحي اين يهوديان که دهدياست، نشان م

 مريامن» را داريوش نام اسناد اين در و است شده برده داريوش نام نیز اُآزيس از آمده دستبه
 قلوب جلب صدددر عناوين و القاب اين پذيرش با وی احتماالً که اندنوشته «اينتاريوش را

 يانشورش مصر آرامي خط و زبان به که ديگری سند(. 156: 1351 آذری،) است بوده مصريان
شده و در آن تقاضا  فرستاده ارشام به يهوديان جماعت سوی از که است اینامه کنديم يیدرا تأ

 است شده تأکید ايران به خويش وفاداری بر و کنند ازسازیب شده است که معبد را

(Bresciani, 1985: 512) .يعشورش و وقا ينا ةما دربار اطالعات هرچند ،هم رفته یرو 
 به هاناآرامي و هاآشوب وجود با هايدر نظر داشت پارس يداما با است؛کم  یليآن خ یرامونپ

 تاريخ و اندداده ادامه ق.م. 402 سال تا مصر جنوبي مرزهای در الاقل خود تسلط
هنوز به دوم اردشیر آنجا در که کنديثابت م ، الفانتین از آمده دستبه آراميِ متعددِ ِپاپیروس

به هفتم،وبیست سلسلۀ گذاربنیان آمیرته، تاريخ اين از. شدمي شناخته رسمیتبه شاه عنوان
 آغاز ایساله شصت دورة و شودمي شناخته ترسمیبه الفانتین تا مصر سراسر فرعون عنوان

 (.Bresciani, 1985: 512) رانندمي فرمان مصر بر ديگر بار محلي هایفرعون که شودمي

ش وو کور کمي ریاردش نیبرا  ينیمجادالت بر سرجانش ،ق.م. 404در سال  وشيدار مرگ
و به نبرد ( Xenophon, 1897: Book I, 1 - 3; Olmstead, 1948: 372)کوچک دامن زد 

 انيلشکر نیب درمنجر شد که  ق.م. 401ش کوچک در بهار وو کور کمي ریاردش نیبکوناکسا 
 شیپ شانيپا یتا جلو نشانیچوب یاز ترکه داشتند و سپرها ييـ که سپرها انيمصر ر،یاردش

 ,Book II :1897) کسنفن. (Xenophon, 1897: Book I, 8, 9)آمده بود ـ حضور داشتند 

ش وبر کور یروزیپس از پ فاتح، شاهنشاه دوم، ریاردشکه  کنديگزارش م( 13 ,5&14 ,1
 درها از آن یاکنند و عده میخود را تسل ۀکه اسلح کنديامر م يونانيکوچک، به سربازان 

که خواهان  يدهد و در صورت يها دست دوستکه اگر شاه به آن کننديم انیب ریاردش جواب
 در انيمصر حضور از. کننديم یاري را او کشور آن کردن عیمط در ،باشد مصر به يکرکشلش

 مصر از ييهابر بخش انیرانيا هنوز هاسال نيا در که کرد استنباط توانيم ریاردش سپاه
 بر در را آن اطراف یهاو باتالق لین یدلتا يتنها نواح رتهیو حکومت آم کردنديم ييفرمانروا

 زین (Book XIV, 35, 4 ,1968) ودوريد ،نيا بر عالوه. (148: 1374 مشکور،) است گرفته
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 از پس بود، االصلیمصر که تاموس نامبه کوچک شوکور کانينزد از يکي که کنديم حيتصر
يم قتل به یو فرمان به که برديم پناه کیپسامت فرعون به و زديگريم مصر به یو شکست

. برديم شیپ ق.م. 402مصر را تا سال  تیتابع نیالفانت یهاروسیپاپ از يکي ضمن،در. رسد
تصرف مصر تدارک  یرا که برا يسپاه بزرگ ر،یدستور اردشکه به ـ هيساتراپ سور ابروکوماس

 نيبا استفاده از ا رتهیآم و شوديمش کوچک احضار وکور يلشکرکش انيدر جر ـ بود دهيد
 ينواح گريرا بر د شيخو یالیاست ۀو دامن شمرديمفرصت را مغتنم  يشاهنشاه ياوضاع بحران

 رتهیآم ب،یترت نيبد(. Olmstead,1948: 373 - 374) گسترانديم ایمصر، چون مصر عل
 176: 1387 کان،یکالادامه دهد ) ق.م. 398 سال تا را خود حکومت یشتریب شيآسا با توانست

 آورديم دوم وشيرا پس از سلطنت دار رتهیآمسلطنت ( 32: 1352) يرونیب حاني(. ابور179 -
و مرگ  کندينظر مصرف مصر از ييهادر بخش انیرانيحضور ا ةماند يو از دو سال باق

شدن حضور  رنگکم با ن،يبنابرا. دانديم هفتموستیب ۀسلسل بخشانيرا پا وشيدار
-به دوم، ریاردش نيآغاز یهادر سال رتهینفوذ آم ۀو توسع يانيسال پاچند نيدر ا انیهخامنش

 هشتم در مصر راوستیب ۀتوانست سلسل رتهیآم کوچک، شوکوراو در جنگ با  یارگرفت لیدل
 .کند سیتأس ـ آن است یکه خود تنها فرمانروا ـ

 جهینت
 کارگیریبه با هخامنشي، نخست سلطۀ دوران در مصر شورش ماهیت بررسي از پس پايان،در

 در شورش پديدة بررسي برای ي،شناسباستان جديد هایيافته و دوره آن منابع هایداده دقیق
 آن پیشوپس در آن مشابه موارد با آن قیاس و شورش از مختلف هایتحلیل کمک با مصر،

 ق.م.، 525 سال در کمبوجیه وسیلۀبه مصر فتح که گرفت نتیجه گونهاين توانمي رخداد،
 عیتموق واسطۀ به خود نوبۀ به امر اين و شد هخامنشیان مستقیم سلطۀ سبب هرچند

 نصیب فراواني فوايد سرزمین، اين تجارت و کشاورزی بر مبتني اقتصاد و مصر جغرافیايي
 بهبود برای مصر هایواحه در کاريز حفر قبیل از مصر، در هخامنشیان اقدامات اما کرد؛ ايران

 توسعۀ و مصر محلي قوانین تدوين مصر، تجارت تسهیل برای سوئز کانال حفر و کشاورزی
 نشان بلکه دهد؛مي مصر اقتصادی نیازهای به تنها نه هخامنشیان توجه از نشان مصری معابد
 به توجه با. است نیز سرزمین اين فرهنگي اجتماعي نیازهای و امنیت به هاآن توجه دهندة

 و تسامح و مصر بر هاآن تسلط نخست دوران در مصر در هخامنشیان المنفعۀعام اقدامات
 ماهیت و علل از توانمي را دوره اين در مصر شورش ماهیت تبیین مصريان، با هاآن تساهل
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 يا و تاريخي پیشینۀ هیچ که بیگانه شاهاني پذيرش از مصريان نارضايتي و کرد تلقي يکساني
 کردند،مي حقارت احساس اشسلطه مقابل در همواره و نداشت هاآن با مشترکي مذهبي باور

 حکومت از مصريان نارضايتي و مصر بر مالیاتي ارفش قبیل از ديگر داليل و داد نسبت
 کارساز و مثبت اقدامات گرفتن نظر در با کند،مي خطور ذهنبه سرعتبه که هخامنشیان
 هایقدرت نقش اين، بر افزون. شوند تلقي شورش محرک تواندمي تنها مصر در هخامنشیان

 اقتصادی بزرگ شرکای از نهخامنشیا از پیش که آتن يوناني شهردولت خصوصبه خارجي،
 و نزديکي دلیلبه گذشته در و داشتند بسزايي نقش مصر تجارت و اقتصاد در و بودند مصر

 مهم علل ديگر از بود، شده داده آنان به سکونت برای مناطقي مشترک، مذهبي باورهای داشتن
 در یان،هخامنش جانبۀ همه محاصرة از خود رهايي برای که است دوره اين در مصر شورش
 که تحقیق ـ اين اصلي فرض بنابرين،. اندبوده مؤثر دوره اين در شورش به مصريان ترغیب
 حقارت احساسو  یضبه اهداف، تبع یابيدر دست يناکام نتیجۀ در مصريان مکرر شورش

 فرهنگي و تاريخي پیشینۀ گرفتن نظر در با است ـشده مطرح جستار ينمصر، در آغاز ا ۀجامع
 هایشورش ماهیت شناسي،باستان کشفیاتو  يخيتار هایگزاره تبیین و بررسي از پس مصر،
 احساس و مصر بر ايران سلطۀ از هاآن نارضايتي با مستقیم ارتباط در مصر، در مصريان مکرر

 .شودمي أيیدت يهخامنش شاهنشاهان مصریغیر خاستگاه دلیلبه مصريان حقارت

 هانوشتپی

1. sebaceous  
2. Esarhaddon 

3. AAAAAAAAAAAA  
4. AAAA  
5. AAAAAAA A  
6. AAAAAAAA 
7. AAAAAAAAAAAA  
8. AAAAAA  
9. AAAAAAAAAA 
10. AAAAAAAAAAAAAA AA  

 ,Arnold, 2005: 91-92 ; Bertman؛ 195 - 194 /1: 1385پیرنیا،  طور بنگريد به. همین11

2005: 95. 
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12. AAAAAA  
13. AAAAAAAA  
14. AAAAAAAAAAA AAA  
15. AAAAAAAAAAA  
16. AAAAAAAA 

-ق.م. در مقابل طارقا فرعون نوبیايي مصر به 673. نخستبن لشکرکشي آسارهادون به مصر در سال 17

 شکست انجامید که در دو متن زير ثبت شده است:
 :Grayson, 1975« )سال هفتم در روز پنجم از ماه آدر ارتش آشور در مصر شکست خورد»

84: Chronicle 1: iv 16« .) سال هفتم در روز هشتم ماه آدر ارتش آشور به شامیلهSha-amile 
 (.Grayson, 1975: 126: Chronicle 14: 20« )رسید

انجام گرفت که شرح اين لشکرکشي در  671دومین لشکرکشي آسارهادون علیه مصر در آغاز سال 
ماه پس از ثبت شده است. سه( Chronicle 1: iv 23 - 27; Chronicle 14: 25-26) دو متن

روزهای سوم ،  شوند و درارتش آشور بر مصريان پیروز مي Tآغاز لشکرکشي در روز سوم ماه تموز
شانزدهم و هیجدهم همین ماه مطابق متون آشوری سه بار در مصر از سوی سپاه آشور قتل و عام 

 (.Grayson, 1975: 85افتاد )مصريان اتفاق مي
 ,Herodotusرومي از قبیل هرودت )از سوی داريوش که هم در منابع يوناني . حفر ترعۀ سوئز18

Book II, 158; IV,40,42.( استرابو ،)c804,c780,c38( ديودوروس سیسیلي ،)Book I, 

صورت دو ( منعکس شده و هم در منابع شرقي بهPliny, NH, VI, 165( و پلیني )8-12 ,33
شدة سراپیوم واقع در شمال های گم(، تکهScheil,1930: 93ستون سنگي در تل المسخوطه )

 :Ibid(، دو ستون سنگي در شلوف، معروف به کبرت )Posener, 1936: 48های تلخ )درياچه

کیلومتری شمال سوئز ( و قطعاتي مفروض از يک ستون سنگي در کوبری، هفت64-5
(Scheil,1930: 93پیدا شده است و به ،) انگیزة تقويت تجارت و گمان برخي از محققان به

 ;Briant, 1981: 22; Burn, 1962: 117; cawkwel, 1972: 33بازرگاني )

Dandamaev&Lukonin, 1980: 217; Edakov, 1980: 118; Gallotta,1980: 
153،181; Kraeling, 1953: 10; Schmitt, 1983: 422. منظور ( و از ديد برخي ديگر به

 ;Law, 1978: 100; Lloyd 1988: 153قیاس با جادة شاهي )های ارتباطي، در بهبود سیستم

Ray,1988: 264; schaeder, 1960: 64. های راهبردی )( و يا با انگیزهCook, 1983: 65; 

، اين کار از سوی داريوش صورت گرفته است تا مسیر دريای سرخ به خلیج فارس و  (.22 :1985
 نهايت، اقیانوس هند استفاده شد. در

19. Korene  
20. Barke  
21. pherendates  
22. Hibis  
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؛ 811: 1381؛ بريان، 169 - 166: 1388کوب، ؛ زرين217: 1388؛ گیرشمن، 318: 1388اومستد،  .23
 غیره.

تبعیت از او مورخان بعد از وی از قبیل ديودور و همکاران، آريانوس و غیره، . روايات هرودت و به24
 اند.تأثیر نبودهرشا، بيدر مخدوش کردن چهرة خشايا

 منابع
. 7 س. تاريخي هایبررسي. «روابط ايران و مصر در عهد باستان»(. 1351) عالءالدين آذری، ـ

 .168 - 127. صص 4 ش
: تهران. مقدم محمد ترجمۀ. هخامنشي شاهنشاهي تاريخ(. 1388آلبرت تن آيک ) اومستد، ـ

 .امیرکبیر
 .قطره :تهران. فروغان ناهید ترجمۀ. هخامنشي امپراتوری (.1381) ير پي بريان، ـ
 زاده. تهران: توس.يهمايون صنعت ۀ. ترجمزرتشت کیش تاريخ(. 1375) یمر بويس، ـ
 .سینا ابن: تهران. سرشتدانا اکبر ترجمۀ. الباقیه آثار(. 1352ابوريحان ) ي،بیرون ـ
 . تهران: نگاه.1 ج. باستان ايران تاريخ (.1385) حسن پیرنیا، ـ
 روحي ترجمۀ .هخامنشي پادشاهان نخستین دورة در ايران(. 1386محمد. آ ) داندامايف، ـ

 .فرهنگي و علمي: تهران. ارباب
: تهران. بهادری خشايار ترجمۀ. هخامنشیان سیاسي تاريخ(. 1339) ـــــــــــــــــــ ـ

 .کارنگ
. پورنبي میرکمال ترجمۀ. انهخامنشی اقتصادی و سیاسي تاريخ(. 1358) ـــــــــــــــــــ ـ

 تهران: گستره.
 احمد بهنش. تهران: دانشگاه تهران. ۀ. ترجمقديم مصر تاريخ (.1332) ماری اتین دريوتون، ـ
:  1 ج. آرم احمد ترجمۀ. تمدن گاهوارة زمین،مشرق تمدن تاريخ (.1365) ويل دورانت، ـ

 .فرهنگي و علمي: تهران
 .نگاه: تهران. ابارب يروح ۀ. ترجمباستان ايران تاريخ .(1346ا.م ) دياکونوف، ـ
 .فرهنگي و علمي کشاورز. تهران: يمکر ۀ. ترجمماد تاريخ(. 1377) ـــــــــــــــــــــــ ـ
 . تهران: امیرکبیر.1. ج ايران مردم تاريخ(. 1388کوب، عبدالحسین )زرين ـ
 .. تهران: سخنروزگاران(. 1384) ـــــــــــــــــــــــ ـ
 یهايسربر .«دست کمبوجیهییس بهپکشته شدن گاو آ ۀلئمس»(. 1348، جهانگیر )يمقامقائم ـ

 .138 - 127. صص 1 ش. 4 س. يتاريخ
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 گودرز اسعد بختیار. تهران: سمیر. ۀ. ترجمهاپارسي و هامادی(. 1387) يلیامو کالیکان، ـ
 .ققنوس: رانته. فرثاقب مرتضي ترجمۀ. هخامنشیان (.1378) آملي کورت، ـ
 فر. تهران: ققنوس.ثاقب يمرتض ترجمۀ. هخامنشي شاهنشاهي(. 1390جان مانوئل ) کوک، ـ
. 2 ج هخامنشیان. ةدور ،تاريخ کمبريج عۀاز مجمو ايران، تاريخ(. 1385ايلیا ) گرشويچ، ـ

 .يفر. تهران: جامثابت يمرتض ترجمۀ
 و علمي: تهران. معین محمد جمۀتر. اسالم تا آغاز از ايران (.1388رومن ) یرشمن،گ ـ

 .فرهنگي
 .امیرکبیر: تهران. باستان عهد در ايران(. 1374محمد جواد ) مشکور، ـ
 .. عبدالرحمن صدريه. تهران: امیرکبیرهاپارسي و داريوش(. 1385والتر ) هینتس، ـ
 .ماهي . تهران:يرجب يزپرو ۀ. ترجمايرانیان و داريوش(. 1387) ـــــــــــــــــــــــ ـ
: تهران. زادهمنشي داوود ترجمۀ. يکم داريوش پارسي پادشاه (.1386) يولیوس پیتر يونگ، ـ
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