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  : چکیده

، سال به قدرت رسیدن کـوروش دوم، و  .م.ق 559وع حیات امپراتوري هخامنشی را از سالاگر شر

سـال توسـعۀ قـدرت     227فتح ایران توسط اسکندر مقدونی بدانیم، در ایـن  . م.ق 332پایان آن را سال 

سیاسی و نظامی امپراتوري هخامنشی تعدادي از کشورها و ملل ـ به عنـوان مثـال، مصرــ زیـر سـلطۀ       

نشـین هخامنشـی تحـت فرمـان ایـران      ، اقتصادي و سیاسی این امپراتـوري، بـه عنـوان سـاتراپ    نظامی

 هاي هخامنشیان، ادامۀ حفر وافتتاح کانال سوئز بـوده اسـت   در مصر از مهمترین پروژه. قرارگرفته بودند

 رانی را بین دریاي مدیترانه و دریاي سرخ مخصوصـاً قسـمت شـرقی آن سـاحل قـارة      که امکان کشتی

سنگ یاد بـود   داریوش خود در این باره در کتیبه و. آورد فارس و اقیانوس هند فراهم می آفریقا و خلیج

اي به نام نیل  دستور دادم این کانال را از رودخانه. مصر را تسخیر کردم.  من پارسی ام{ :گوید سوئز می

سپس چنانکه دسـتور داده  . کنندحفر  ،یابد که در مصر واقع شده است به دریایی که تا پارس امتداد می

گونـه کـه خواسـت    آن ،رفتند ها از مصر توسط این کانال به پارس می این کانال حفر شد و کشتی ،بودم

هـاي   ترین آثارهخامنشی در مصر سنگ یادبودها و کتیبـه شناسی و شاخص هاي باستان از یافته} .من بود

  .  باشد داریوش در کنار کانال سوئز می

  

  .هخامنشیان، مصر، داریوش، کانال سوئز، سنگ یادبودهاي کانال  :لیديواژهاي ک

  

  : مقدمه

اسـتفاده از  ، اي از جهـان  فتح مناطق گسـترده  شدن امپراتوري هخامنشیان ودر اوائل دوران تاریخی پدیدار 

آن را  رونـد  و بخشـید ایـران را غنـا    تمـدن  بزرگ منطقه، فرهنـگ و هاي  تمدنهنري بیشتر  فرهنگی و ۀتجرب

هنري  ثیرات علمی، فرهنگی وأکه  ت مصر بود، تمدن فرهنگ و ،بزرگ منطقههاي  تمدناز جمله . تر کرد سریع

هـم   یعنی ثیرات که گاهی دو سویه نیز بودهأاین ت ةگستر ؛است تمدن ایران گذاشتهاي بر  دهندهعمیق و تکامل

هـاي   کـه نیازمنـد انجـام پـژوهش     ناپیداي فراوانی دارد زوایاي پنهان و ،ثیر پذیرفته استأهم ت ثیر گذاشته وأت

وقتی کـوروش در نبـرد بـا کـروزوس     : شوددر بررسی تاریخ چنین ذکرمی. است اي وسیعی کتابخانه میدانی و

شـهر   .م.ق 547پـس از سـال    حـدوداً  »نبونیـد « پادشاه لیدیه در آسیاي صغیر پیروز شد و بر پایه وقـایع نامـه  
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 ولیدیـه جـز   سـرزمین ، عنوان اسیر همـراه خـود بـه اکباتـان آورد    ه پادشاه لیدي را ب د ورا تسخیر نمو »سارد«

 ،بـل فـتح با  تـاختن و  ةآماد ،کوروش پس از لیدیه. آن انتخاب شدحاکمی پارسی بر  وساتراپهاي ایران درآمد 

ن در غـرب رود  فات آامپراتوري جدید بابل را که شامل متصرّ .م.ق 539او در سال . شد مصر سکاها و ،باختر

درجنـگ بـا    .م.ق 530به امپراتوري خود منضـم سـاخت ولـی کـوروش درسـال      شد تسخیر کرده و می فرات

خود را در رابطه با گسـترش امپراتـوري   هاي  ها در شمال شرق امپراتوري کشته شد و نتوانست برنامه ماساژت

 توسـط طـرح فـتح مصـر    . شـد  کمبوجیـه  دنبـال   ،جانشین کـوروش  توسطمصر،  تسخیر ۀبرنام. عملی سازد

پسـر او   ،از دنیـا رفـت   .م. ق 525در آغـاز سـال    ،فرعون مصر ،کمبوجیه عملیاتی شد و هنگامی که آماسیس

او در پیشروي پیروزمندانه به مصر پـس  . کمبوجیه  تهاجم خود را آغاز کرد و فرعون مصر شد ،پسامتیک سوم

راف شهر ممفیس پایتخت مصـر و اسـارت فرعـون،    اط درستن آخرین مقاومت ارتش این کشور از درهم شک

براسـاس     .حکومـت کـرد   در آنجا ماند و بر کشور مصـر  .م.ق 522پسامتیک سوم، پادشاه مصر شد و تا سال 

بیست وهفتم براي حکومـت بـر    ۀمردم این کشور کمبوجیه را همچون فرعون جدیدي از سلسل ،منابع مصري

ـ  ؛احتـرام گذاشـت   مذهبی آنهـا  اي بومی وتهکمبوجیه نیز به سنّ مصر پذیرفتند و هفتمـین  و ت بیسـت  حاکمی

سـی ویکـم از    ۀسلسل فرمانروایی هخامنشیان یا ةدر دومین دور. طول انجامیده ب. م. ق 404سلسله که تا سال 

. ندداریوش سوم حکومت مصر را در اختیـار داشـت   .م.ق 335-332ل، و از سال اردشیراو .م.ق 343-338سال 

ـ  ةشناسی کمتري در دور مانهاي گذشته که پژوهشهاي باستانشاید در ز ـ   أمت خصـوص در  ه خر تـاریخ مصـر ب

این بخش از تاریخ امپراتوري هخامنشـی  نادیده گرفتن  امکان، صورت گرفته بود 31و  27هاي  رابطه با سلسله

ویـژه در رابطـه بـا    هب یسشنا هاي باستانتئامروزه با فعالیتهاي تحقیقاتی و پژوهشی هیاما  مصر وجود داشته، در

امکـان زدودن غبـار    ،شـناختی  یادمانهـاي باسـتان   بناها و مختلف وهاي  کتیبه کشف اشیا و ر مصر وخّأمت ةدور

ر خّأمتـ  ةی از دورئبزرگ دنیا اشـیا هاي  امروزه در بسیاري از موزه. تاریخی فراهم شده است ةاین دور ابهام از

تحلیـل   نتـایج و  حکومـت ایرانـی مصـر بـوده و    با مستقیم  ۀدر رابط شود که تاریخ مصر به نمایش گذاشته می

پژوهشـهاي   ۀبنـابراین بـا ادامـ   . اقتدار ایرانیان در این بخش از دنیا بـوده اسـت   ت وحاکمی ةها اثبات کنند داده

تـاریخی مختلفـی    ءشناسـی و اشـیا   باسـتان هاي  غیرمصري یافته اًعمدت شناسی و تهاي باستانئهی توسطمیدانی 

نقـش   هـا و  مجسـمه  تـدفینی داخـل قبـور و    ءاشـیا  میخـی و سـفالها و   به خط هیروگلیـف و هاي  چون کتیبه

 ةشـناختی دور  کشف وبه عنوان مدارك مهم باسـتان  ،یادمانهاي معماري از این دوره مخصوص وهاي  برجسته

  ۀادامـ  گیـريِ  پـی  ،رهایـن دو  مهـم هـاي   یکی از پدیده. و به اثبات رسیده استشده فی هخامنشی در مصر معرّ

 ،اسـناد تـاریخی   شناسـی و  باسـتان هاي  یافته ۀوسیله باشد، که ب می لداریوش او توسطحفر کانال سوئز  ۀبرنام

ـ  ت آن از ابعادیاهمبا وجود یید شده، ولی أت طرح و ه پژوهشـگران قـرار نگرفتـه وزوایـاي     مختلف مورد توج

بـه   ،صـال دریـاي مدیترانـه بـه دریـاي سـرخ      اتّ ةایـد ، (Suez)سوئزکانال . پنهان زیادي در این باره باقی است

گردد همچنانکه قبل از کانال سـوئز کنـونی، مصـریان باسـتان بـا       می مصر بازکهنهاي  تمدنزمانهاي قدیم و 

لـین تالشـهاي   از اویکـی . ا کـرده بودنـد  رو، ارتباط میان دریاي سرخ به رود نیل را مهی قایقهاي  راهي انداز راه

که در قرن ششـم  )Necho(نام نکوه بمصرهاي  ر براي ساخت یک کانال ارتباطی در زمان یکی از فرعونثّؤم

کردن ایـن  ل دستور کاملهخامنشیان، داریوش او توسطکه بعد از تسخیر مصر ، زیسته، صورت گرفته می. م.ق

کانـالی حفـر نمـود کـه بـه شـهر        بنـدر کنـونی اسـماعیلیه     ینزدیک درداریوش هخامنشی  .کانال را صادر کرد

سـنگ  (پـنج کتیبـه    ،داریوش. شد می رسید واز آنجا به یکی از شعبات نیل متصل می ) Baubastie( »بوباستی«
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در اطراف خلیج سوئز درمحل فعلی شهر سوئز) سنگ یادبود= نوشته
)1(

وتهک، شالوف، سراپیوم، تل المش
)2(

در  

در هـا   نوشـته ایـن سـنگ  . میخی از خود به یادگار گذاشته اسـت  کیلومتري اسماعیلیه به خط هیروگلیف و 17

رود نیل بـه  ، به این ترتیب ؛مورد مطالعه قرار گرفته است شناسان کشف ومصر توسط .م1913تا  1864فاصله 

ملل گونـاگون از  هاي  کشتی مورد استفاده قرار گرفت و .م.ق 414تا  514این ترعه از . صل شددریاي سرخ متّ

مصر را تسخیر کرد، فرصتی نداشـت تـا در ایـن بـاره     ، بعد از اینکه اسکندر  مقدونی. کردند می آمدآن رفت و

ـ هـا   اقدام کند تا آن که یکی از جانشینان او به نام بطلمیوس دوم  اقدامات ایرانی اري کانـال تکمیـل   را در حفّ

 ،ی که مسـلمانان مصـر را گشـودند   هنگام. امپراتور روم این مسیر الیروبی شد »تراژان«در زمان حکومت . کرد

د آن فرمان داد و از آن زمان بـه بعـد   عمرو بن عاص حاکم مصر به حفر مجد. الي پر شده بود کانال از گل و

 داًاسـی مجـد  میالدي به امـر منصـور عب   700در سال ین آبراهه ا. منین معروف شدالمؤاین آبراهه به خلیج امیر

مدیترانه به دریاي سـرخ  صال دریايله اتّأاز میالد به دستور ناپلئون مس پس 1800حدود سال .پر شد ویران و

کارگران مصري شروع بـه کـار   1859در سال.شدتر کردن مسیر ارتباطی با هند دوباره بررسی به منظور کوتاه

رت صـو ه کانال ب 1869به دنبال آن در سال . رسیدسال کار ساخت کانال به پایان 18کردند و پس از گذشت 

.افتتاح گردیدامیر اسماعیل سلطان مصر توسطرسمی 

و  تاریخی هخامنشیان در مصـر بـوده،   ةترین دوربا اهمیت دوره حکومت داریوش اول مهمترین و :کلیات

حکـومتی را بـه وضـع سـابق در دوره فراعنـه       داریوش در مصر براي تحکیم حکومـت خـود نظـام اداري و   

ي قدیمی مکانهاي مقدس و جوامع روحانی وکاهنـان را مـورد تاییـد قـرار     مزایا برگرداند و همچنین حقوق و

ایـران ومصـر دسـتور سـاخت      تمـدن داریوش در مصر به صورت منظم ومتناسب وبا امتزاج فرهنگی دو . داد

مقایسه هنري  معرفی و بررسی ابعاد وهدف این مقاله ) 205 :1383والیتی، . (معابد وحفر کانال را صادر نمود

  .باشد می داریوش اول توسطشناسی در رابطه با موضوع حفر واحداث کانال سوئز باستانهاي  یافته

  

  :احداث کانال سوئز تاریخچه حفر و

ۀلین کانال در ناحیاحداث او  ل سوئز، به زمان حکومت دو پادشاه مصر زتـوس او)Sethos ( 1392-1443 

از نظـر  . گـردد برمـی ، نامیدنـد  مـی  ) Sesostris(ریس او را سسوسـت ها  و پسرش رامسس دوم، که یونانی .م.ق

و بنـا بـر نظـر    ، براساس شواهد تاریخی یونانیـان . رسد می .م.ق 1326-1392تاریخی قدمت کانال  به سالهاي 

 ایـن کانـال از  . پادشاه به اتمام رسـیده باشـد   در زمان این دو ارسطو، پلینیوس پیر و استرابو باید احداث کانال

)Pibast - ( پلوسیوم ۀشرم االشیخ امروزي، که آب کانال از منطق) االسعید وببا Pelusium (   از سـاحل جنـوبی

احداث کانال  به سـمت شـرق از    مسیر حفر و. شد می دریاي مدیترانه به موازات رود نیل  آب گیري و تغذیه

لخ کـه در آن زمـان   ت ۀکنار دریاي تمساح و سپس در جنوب به دریاچ) Wadi Tumilat(میان وادي تومیالت 

:Dedreux,1913( .رسـید  مـی  هنوز در ارتباط مستقیم با دریاي سرخ قرارداشته است، همچنـین در مـورد   ) 2

فرعـون مصـر   ) .م .ق 1318 – 1294( لسـتی او  خان قدیم نخسـتین اقـدام را بـه   بعضی مورحفر کانال سوئز

را  آن) .م. ق 609 – 594( سـپس نکـوي دوم   و ) .م.ق 1294 – 1233(دوم  پس از او رامسس، اند نسبت داده

حفـر ایـن   یعنی در حدود یکصد سال بعد است که داریـوش اقـدام بـه     ،اند و پس از این تاریخ تجدید نموده

در  .م.ق 512براسـاس  منـابع تـاریخی در تابسـتان      )141: 1380،کـن  کـوه . (ه استنمودسوئز  ۀترع آبراهه و
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اسـکیالکس   توسـط خلـیج فـارس    ارتباط مدیترانه به دریاي سـرخ و پاسارگاد پس از شنیدن گزارش بررسی 

)Skylax  (توان از ایران به مصر سفر نمود می داریوش دریافت که از راه دریا .هـایی   م ذهنی او جلـوه در تجس

 در نتیجه رونق اقتصادي فرمانروایی پهناورش پدیدار شد که تا آن زمان به فکـر   از امکانات بازرگانی جهانی و

) .م.ق 595 -610(که فرعـون نکـو   ، بدین ترتیب به این فکر افتاد که کانال سوئز را کسی خطور نکرده بود، و

 بـه نظـر کرسـتفر تـوپلبین     )184: 1387هینـتس، . (بعد نیمه تمام رها کرده بود، به انجام برسانداما  آغاز کرده،

)Christopher Tuplin(
)3(

ــوش   ــوئز داری ــال س ــ موضــوع کان ــد وادر ادبی ــور ت جدی ــهاي م  خین وگزارش

شود چرا که در بـین   ه نمیمبهم آن توج به قدر کافی به زوایاي مختلف واما  شود، می ذکر شناسان غالباً  باستان

:Tuplin,1994(. اختالف نظر بسیار زیادي وجـود دارد  ،تاریخچه احداث کانال ها و ویژگی ،منابع اصلی 237(  

احـداث   کـار حفـر و   داًل پس از دیدار کوتاهی از ساتراپی مصر مجدداریوش او احتماالً :اشمیتاریک  به نظر

پلوسـیوم    ۀبود شـاخ  کانال سوئز را که نکو فرعون سلسله بیست و ششم مصرآغاز کرده بود شروع نمود و بنا

عـداد سـه   پس از اتمام کار احـداث کانـال ت  . فارس از کنار شهرسوئز مرتبط سازد، از سرگرفت را با خلیج نیل

ستونهاي یادبود احداث کانـال کـه   . در امتداد کانال در نظر گرفته شده بود برپا نمودکه ستون یادبود بزرگی را 

میخـی   نـام داریـوش بـه خـطّ    و  منهدم شـده  قسمتها کامالً ۀبقی ی از آنها باقی مانده است ویهنوز هم قسمتها

شاه به زبـان  نام و عنوان . ود، نوشته شده استش می پادشاه حمل توسطپارسی قدیم روي دو لوح مرکزي که 

.  ي شـده اسـت  رپارسی قدیم در سـمت دیگـر تصـویر و بـه زبـان ایالمـی و بـابلی در سـمت مقابـل حجـا          

)Schmidt,1953: 26(  

  

  :احداث کانال سوئز حفر و هدف داریوش از

ـ     گیري حفر کانال نیمه هدف داریوش از پی  کـه مصـر و  و آن اینی بـود  تمام سوئز، اجـراي یـک طـرح کلّ

ـ   و اقتصـادي ، ایـران بـراي پیشـبرد اهـداف سیاسـی      غربی دریاي سرخ به هنـد و  سواحل شرقی و ه نظـامی ب

رود نیـل را بـه    ۀبایسـت آبراهـ   مـی  لذا براي انجام این هـدف . صال پیدا کنندخصوص رونق تجاري، به هم اتّ

پیوستن نیل بـه  ی پیش از او فراعنه در فکر حتّ فرعون نخائو و. طرح کامل گردد دریاي سرخ پیوند دهد تا این

صحراهاي بـزرگ در مسـیر طـرح     کوههاي سنگی وقرارگرفتن  دلیل سختی کار وه دریاي سرخ بودند، ولی ب

 ناتمـام را دیـده و   ۀایـن آبراهـ   ،داریوش در سر راه خود به مصر. ق به اتمام آن نشده بودندموفّ ،احداث کانال

کار اتمام آبراهه با وجود مهندسان ایرانی در مصـر   که استفهمیده  کرده و ییهاآن از مردم مصر پرسش ةدربار

داریـوش فرمـان داد تـا حفـر     . ی دارند، آسان خواهد بودیسدبندي مهارت باال چاه و که در کار کندن کاریز و

کانـال بـا    رفت وسوئز پایان پـذی  ةکار نیمه ۀآبراه تی کارپس از مد و .احداث آبراهه از سر گرفته شود کانال و

بنابراین یکی از طرحهاي بـزرگ  . سلطنتی هخامنشی همراه در مصر افتتاح گردید هیئت ل ووجود داریوش او

پس از افتتاح کانال سوئز بـر اسـاس    ق یافت ومرز امپراطوري هخامنشی تحقّ و داریوش براي پیوستن دو حد

ـ از طررا از مصر  ت آمدهدسه خراج ب باج وکشتی پراز  32یا  24 ،العات تاریخیاطّ ـ   ی سـوي  ه ق ایـن کانـال ب

 هـدف و  ارسـطو  بـه نظـر   ) 132: 1382،وشـی  فره(.به ایران رساندند ه ودادبنادر خلیج فارس حرکت  ایران و

شـهر   سـاحل  رود نیل تا از و کانال سوئز از طریق) مدیترانه( دریاي شمال احداث کانال عبور کشتی از ةانگیز

. مفیـد و سـودمند بـوده اسـت    بسـیار   یهخامنشـ  ةدورسرخ براي پادشـاهان مصـر   دریاي  تا رسیدن به سوئز
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)Tuplin,1994: ـ    به نظر)  242 ییجغرافیـا  تهرودت انگیزه و  هدف پارسها از احداث  کانـال  سـوئز موقعی  

 بوده خلیج فارس ۀدر حاشی و به اصطالح در نزدیکی دریاي سرخ درپایین دریاي جنوب مصر پارسهااستقرار 

ـ ، پارتهـا کـه در اختیـار پارسـها بـوده     استقرار پارسـها چهـار قـوم و در غـرب      در شمال محلّ .تاس تموقعی 

 ۀدادند که در جنوب این شبه جزیره از خلیج مدیترانه در فنیقیه تا دامنـ  دو شبه جزیره را تشکیل می جغرافیاي

 ۀاز منطقـ دومـین شـبه جزیـره    . ندسکونت داشت در این شبه جزیره سی قوم. یابد می کوهستانی تریوپ امتداد

ملل داخل این شبه جزیره  شامل قوم پـارس بـوده   . کرد می و تا داخل دریاي سرخ امتداد پیداشده پارس آغاز 

کانال سوئز از  ۀرا به وسیل این شبه جزیرهکه داریوش ، فارس قرار داشته خلیج از آن آشور و عربستان و و بعد

:Horneffer ,1955(  .ساخته بود مرتبط فارس خلیج ور دریاي مدیترانه کنا طریق دریاي احمر با نیل در 266 (

بـراي اهـداف   ارتباط بـین دریـاي مدیترانـه و دریـاي سـرخ       بنابراین یکی از اهداف مهم احداث کانال سوئز،

ر نظامی براي او در صـد  توان گفت کاربرد می فرعون مصر در مورد نکو چنانچه. نظامی بوده است اقتصادي و

کند کـه یکـی از هـدفهاي او از     می این امر در مورد داریوش هم صدق. قرار داشته است احداث کانالاهداف 

هنـد تـا    کنـد کـه اسـکیالکس از    مـی  این باره چنین ذکـر  رهرودت د. نظامی بوده است ةاحداث کانال استفاد

کشـتیرانی   ـشـهر سوئزـ   بـه  یعنـی  ـ  داي که از آنجا نکو فرعون مصر فنیقیها را به اطراف آفریقا منتقل کر نقطه

مصر نیست بلکـه هـرودت تنهـا     و یعنی ایجاد ارتباط هند ،ت داریوشاي صریح به قصد و نی اشاره ،این. نمود

اي  برداري مشغول بودنـد و نتیجـه   اسکیالکس و فنیقیها به استثمار و بهره کید دارد که هر دو،أت تبر این واقعی

زمان برابـري   ،وجود آمده بود زیرا براي هر دو سفره نی بین آسیا و لیبی بل معیکه حاصل شد این بود که تعاد

:Tuplin,1994. (ا ستشده صرف  248(.  

  : مسیر جریان کانال داریوش امتداد و

صـادر   فـارس  دستور احداث کانالی را براي تمرکز بخشیدن به ارتباط تجاري مصـر و خلـیج   لداریوش او

ضـمن   سپس و. شدآب ریز نیل به دریاي مدیترانه در نزدیکی بابواالسعید شروع هاي  شاخه یکی از که از کرد

 ،حفر کانال سـوئز را کـه پـیش از ایـن     ةرسید و پروژ می سرخ تلخ به دریاي ۀعبور از وادي تومیالت و دریاچ

گـزارش   اسبراسـ  همچنـین . ل هخامنشی به پایان رسانیدریزي کرده بود، داریوش او طرح و برنامه خون فرعون

ـ  اقلحد هرودت مورخ یونانی درباره حفر کانال سوئز با کشف ق بـه داریـوش در   سه ستون یاد بود کانال متعلّ

 )Bresciani,1965: 316. (شـود  ییـد مـی  أهیروگلیف و میخی بوده ت هایی به خطّ مسیر احداث کانال که داراي کتیبه

 رفـت آغـاز   مـی  نیل که بـه پلوسـی  هاي  یکی از شعبه کهـ ) Boubastis(این راه آبی از باالي شهر بوباستیس 

 ۀدریاچـ  کـرد و  مـی  از وادي تـومیالت عبـور   گذشـت و  می ) Patoumos(از کنار شهر پاتوموس  ـ  گشت می

فـره  . (رسـید  مـی  به خلیج سـوئز  گذشت و می تلخهاي  از دریاچه و نمود تمساح را در سوي راست خود رها

کـه   شـد،  مـی  آغـاز ) بابواالسعید( کمی از جنوب بوباستیس ۀل با فاصلبه نظر هرودت کانا )132: 1382،وشی

کمی قبل از اینکـه بـه    ذشته، کهگ می diasphagai)( دیازفاقینام ه و از میان دره تنگی ب) پیتوم(پشت پاتموس 

. بـوده  اسـت   هانتهـاي تنـگ شـرقی وادي تـومیالت  نزدیـک تـل المشـکوت       ( سمت جنـوب متمایـل شـود    

)Horneffer,1955: بزرگی از آبراهه کـه  هاي  کانال پایان یافت و بخش ةکاربه فرمان  داریوش کار نیمه)  169

  ) 132: 1370 ،وشی فره. ( کنده شد دیگرهاي  از شن انباشته شده بود پاك گردید وبخش
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  ) 188: 1387هینتس،( تصویر مسیر کانال احداثی داریوش  - 1

  

. کانـال را افتتـاح نمـود    رفـت و  از شوش به مصراز طریق کانال سوئز ش داریو .م.ق 497این در بهار بنابر

کنـار شـهر بوباسـتیس     کانـال از رود نیـل و  : بـاال بـه ایـن ترتیـب بـوده اسـت       ۀمسیر این کانال براساس نقش

)Bubastis (بـرعکس کانـال    و، در شمال شـهر قـاهره قـرار دارد    شود و می که امروزه این شهر زقازیق نامیده

این کانال نخست کانال قـدیم نخـو را از   . ه استشد می شروع، گردد می وئز که از دریاي مدیترانه آغازفعلی س

ریخت، بلکه پـیش از  تمساح نمی ۀبه دریاچاما  کرد می امروزي تعقیب ۀغرب به شرق تا حوالی شهر اسماعیلی

در غرب کانـال امـروزي بـه     زد و بعد می تلخ را دوربزرگ  ۀدریاچ رفت و می دریاچه به سوي جنوب شرقی

بـدین ترتیـب کانـال    . رسـید  مـی  به دریـاي سـرخ   کرد و می رفت، تا از کنار شهر سوئز عبور می طرف جنوب

فقط آب شیرین رود نیل را درخود داشـت،   گذرد، ظاهراً می تلخ ۀکه از دریاچ داریوش بر خالف کانال کنونی

مسافت کانال از رودخانه نیل در کنار شهر بوباستیس تـا   طی ،در آن روزگار.نمود می که کار کشتیرانی را آسان

  )                                    188: 1387، هینتس( .کشید می چهار روز طول ،دریاي سرخ شهرسوئز و

  

  :ابعاد و طول کانال احداثی داریوش اول

کند  می ردودت  عرضی را تعیینه ؛ل متفاوت تعیین شده استابعاد و طول کانال سوئز احداثی داریوش او

را بـه میـزان یـک سـفر چهـارروزه از بوباسـتیس یـا         که براي دو کشتی جنگی کافی بـوده اسـت و طـول آن   

ه از دریاي مدیترانه به دریاي سـرخ شـیب داشـته    بیش از یکهزار پلّ. به سوئز برآورد نموده است) بابواالسعید(

کند و عمق آنرا را بـه میزانـی کـه بـراي یـک کشـتی        می د ذکریار 100عرض کانال احداثی را  ،استرابو. است

:Tuplin,1994. (جنگی کافی بوده ارزیابی نموده است متـر نوشـته    45در منابع فارسی عـرض کانـال   )  241
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ـ   مـی  آمدنـد  می طوري که دو کشتی سه ردیف پاروئی که از برابر همه ب .شده است آسـانی از آن  ه توانسـتند ب

پلینیـوس  ) 132: 1370 ،وشـی  فـره . (رسـیدند  می ت چهار روز از بوباستیس به سوئزدر مدها  کشتی بگذرند و

بـاز هـم هـیچ ارتبـاطی     . کند می مایل ذکر 62,5پا و طول کانال را  40و عمق کانال را ، پا 100عرض کانال را 

 ه قطعـاً یـک سـفر چهـارروز   : در مورد ارزش مطالب بایـد گفـت  . و روایتهاي بعدي وجود ندارد بین هرودت

ممکـن  . انی که براي یک کشـتی جنگـی باشـد   به ویژه زم ؛به سوئز است )بابواالسعید(طوالنی تر از بوباستیس

باشد که به عبور کامل از دریاي مدیترانه به سـوئز در  داشته مفهوم دیگري  صراحت این عبارتاست، باوجود 

صـورت   درکانـال بـا کمـی احتیـاط     هـا  ارتباط بوده است یا ممکن است بتوان فرض کرد که حرکـت کشـتی  

:Tuplin,1994. (کردنـد  مـی  بـا احتیـاط حرکـت   هـا   این کشتی ،در فضاي محدود کانال. گرفته است می 241 (

داریـوش را    توسـط عرض کانـال نهـایی سـوئز احـداثی      ،بر اساس مدارك موجود) H.Sternberg(اشترنبرگ 

:Sternberg,2000. (دکن می متر برآورد 45حدود   در کانال سوئز دو کشـتی جنگـی  : هینتس به نظر والتر )158

بـراین  . شـود  مـی  متـر محاسـبه   45توانستند کنار یکدیگر حرکت کنند که به این ترتیب عـرض آن حـدود    می

در این کانـال دو کشـتی بـا    بنابراین  )جاهمان. (شده است می متر برآورد 3عمق کانال هم کمی بیش از  ،اساس

 45تـوان در حـدود    در نتیجه عرض آن را مـی . نستند پهلو به پهلوي هم حرکت کنندتوا سه ردیف پاروزن می

کیلـومتري کانـال،    84ر بدانیم، باید براي کندن مسـیر  تاگر عمق کانال را اندکی بیش از سه م. متر حساب کرد

 داریـوش  بایسـتی بـراي بـرآوردن فرمـان     ساتراپ اریاونده می. شد دوازده میلیون متر مکعب خاك برداشته می

ق شدند این کار را ظرف ده سال به پایـان  کارگران موفّ. لشکري عظیم از کارگران مصري را به کار گرفته باشد

درباریـان خـود از    ۀبـا همـ   داریـوش سال بعـد  . کار نخستین کانال سوئز به پایان رسید 498در سال . برسانند

داریوش  497بنابراین در بهار .را افتتاح کندشوش عازم سومین سفرش به مصر شد، تا با جشن و سرور کانال 

  )186: 1387، هینتس( .از شوش به مصر رفت، تا کانال سوئز را افتتاح کند

  

  تصویر نقشۀ جغرافیاي مسیر کانال سوئز  - 3  تصویر هوایی مسیر امروزي کانال سوئز - 2
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  :یونانی نیان و احداث کانال توسط داریوش در منابعیبررسی دالیل شکست پیش

حاکمیـت   ،در مصر هخامنشیان ةاز دور داریوش توسط سوئزکانال احداث سه ستون یادبود  حداقل کشف

 ،داریـوش  توسـط در خصـوص حفـر کانـال سـوئز      .کنـد  می را اثبات این سرزمیناز زمان در  اي در برهه آنها

م آگاهی خود را از هموطن خود که او ه، رسیده است دست ماه خ یونانی بودت مورالعات از هربیشترین اطّ

 ةی براي شناسایی دریسیس ناوگان دریاأمور تأکاریاندا که از طرف داریوش ماهل ) Skylax(نام اسکیالکسه ب

ـ ی، که براساس روایت اسکیالکس ناوگان دریاکسب نموده است سند بوده  سـند و  ۀی پس از شناسایی رودخان

، فـاق پـس از ایـن اتّ  . ستان را طی کرده تا به دریـاي سـرخ برسـد   ورود به اقیانوس هند دوبار شبه جزیره عرب

م میان مصر وخلیج فـارس برقـرار شـود، تـا     داریوش فرمان حفر کانال سوئز را داده تا یک خط کشتیرانی منظّ

خ هـرودت مـور   )998: 1378، یـر  بریـان، پـی  . (مصر به سرزمین پارس برسـد هاي  انباشته از خراجهاي  کشتی

مورد استفاده قـرار   و برداري رسیده به بهره کانال سوئز داریوش، معتقد بوده زیسته، عصر وي میکه در  یونانی

 کـه هـرودت   زمانیدهد که در  می نشان کرده،جدیدي که ارسطو مطرح  يدیدگاهها بر اساساما  .گرفته است

انـد   نتوانسـته  خ یونانی،و موراین د . بوده است غیرقابل استفاده و لجنزار ،کانال سوئز مسیرهاي آبی، زیسته می

ــراي احــداث و  ــري ب ــاریخ دقیقت ــدازي راه ت ــال ان ــه کان ــد ارائ ــ . دهن ــر ب ــانی دیگ ــک یون ــی ی ــامه از طرف  ن

 .م .ق در قـرن پـنجم   کهاستفاده از کانال سوئز را با سفري از دریاي مدیترانه به شوش ) Damastes(داماستس

 توسـط دربـاره اسـتفاده از کانـال    کمی بعد از گزارش هـرودت   ،تاریخ این مسافرت .کند می اثبات ،داده انحام

:Tuplin,1994. (بوده استداریوش هخامنشی   ۀمحوط ارحفّ وشناس  باستان )Holladay.G( هالدي.جی) 238

فعـال نگهداشـتن    توان فرض کرد که  اهمال و مسـامحه در مـورد حفـظ و    می :معتقد است ه مصرالمشکوت تل

 از طرفـی . روي داده اسـت  از دسـت هخامنشـیان،   .م.قادي مصر در پایان قـرن پـنجم   به دلیل آز سوئز کانال

سوئز احـداث  فعال نگهداشتن کانال  را در حفظ و منفعتیو سود فرمانرویان مستقل مصر در قرن چهارم هیچ 

براسـاس   کـه  الزم بـه توضـیح اسـت،   . را بـه حـال خـود رهـا کردنـد      آن ه وندیـد  شده داریوش هخامنشـی 

 دهـد  مـی  نشـان  ،قـرار داشـته  سوئز  المشکوتا که در کنار کانال تل تاریخی ۀمحوط یختشنا اي باستانه پژوهش

علیـه   .م.ق  485 -487ت قیـام سـال   مـد  در طـی  :ي که مورد مطالعـه قـرار گرفتـه   براساس شواهد و احتماالً

شده باشد تخریب این کانال رها وت هخامنشیان در مصر حاکمی) .Holladay,1982:  براسـاس مطالعـه و  ) 25

که هـم نکـو فرعـون مصـر و هـم      توان نتیجه گرفت  میاحداث کانال  حفر و ةبررسی سایر منابع یونانی دربار

ی نیل به دریاي مدیترانه در شمال غرب  تا بـه دریـاي   یانتها ۀل هخامنشی کانالی را که از یک شاخداریوش او

آنهـا در تالشـی مـوازي    اما  .گذشت را حفر کردند یم سرخ در جنوب شرقی مصر که از طریق وادي تومیالت

شناسـی    براي حفر کانال در منطقه دافناء از طریق دریا ناکام ماندند و در خصوص این  ناکامی به منابع باسـتان 

:Tuplin,1994. (توان استناد نمود می قابل اعتمادي خین یونانی بعد از هـردوت بـه   مور ،منابع در بیشتر) 238

 بطلمیـوس دوم ارتبـاط   توسـط داریـوش را بـه کـار حفـر کانـال       توسطاحداث کانال  کار حفر و جز ارسطو

کننـد کـه بطلمیـوس      مـی  ادعـا ) Strabo(و استرابو) Diodorus(حالی است که  دیودورس این دراما  .دهند می

گوید که پادشـاه   می یحتّ له را رد کرده وأاین مس) Plinius(در حالی که پلینیوس. کانال را به اتمام رسانده بود

رسـد کـه    به نظر نمـی ) Oertel(براساس گزارش اوئرتل .ف کرده بودمایلی شمال سوئز متوقّ 345 در پروژه را

:Tuplin,1994. (کانال در زمان بطلمیوس دوم در حال بهره برداري بوده باشد ـ ) 239 دیودورسیسـیلی   ۀبه گفت
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مصر را فرا خواهـد   ،باز شود آب دریاي سرخ آبراههکه اگر این ر آنبه تصو بینی کاهنان براساس پیش مصریان

 ۀف مانـدن کـار را هزینـ   ت متوقّبعضی هم علّ .کنند را پر می احداثی کانالف ورا متوقّاري عملیات حفّ، گرفت

دلیـل بـه    :معتقـد اسـت  از طرفـی ارسـطو    ) 176: 1341سـامی، (. انـد  نوشته، شتهازیادي که حفر کانال در برد

احداث کانال ترس مردم مصر از آلودگی نیل به آب نمک دریـاي مدیترانـه و    افرجامی اتمام حفر واصطالح ن

در ارتبـاط بـا شکسـت     و هم توضـیحاتی را متقـابالً  ) Plinius(پلینیوس . نیز خطر سیل براي مصر بوده است

توجیه مطلـب مـذکور     در این هراسها ناقض یکدیگر نیستند و. کند می احداث کانال ارائه بطلمیوس در حفر و

و در هر دو مـورد یکـی اسـت و ایـن      ،این حقیقت وجود دارد که دریاي سرخ باالتر از سطح مصر قرار دارد

و  ،ترس وجود داشت که سیل یا دست کم مورد دیگري چون آلودگی به نمک آب دریاهـاي آزاد روي دهـد  

تی بوده استاین بنا به نظر پلینیوس واقعی) .Tuplin,1994: 239 (نکـو   ،اظهارنظر هـرودت  براساس گزارش و

م. ق 595-609ل در سالهاي دوم فرزند پسامتیک او .لین کسی بوده است که از طریق اسـتموس او)Isthmus (

رود نیـل تـا دریـاي     ةکنار در) Phakusa(و در واقع از طریق فاکوزا ،سوئز دست به احداث کانال زده است و

مت جنـوب پـایین انشــعاب فرعـی دریـاي تمسـاح از میـان دریـاي تلــخ        و از آنجـا بـه سـ   ) Ballah( بـاالح 

)Bitterseen ( شـود  مـی  به دریاي سرخ وصـلDedreux,1913: کمـی بـاالي شـهر     ،ایـن کانـال از نیـل    ).(3

ابتـدا  قسـمتی از   . ریـزد  مـی  گذرد و به دریاي سـرخ  می و از کنار شهر عربی پاتموس) بابواالسعید(بوباستیس

سلسـله جبـالی   ، ح و هموارجنوب این مسافت مسطّ .کند می پس از عربستان قراردارد، قطعنواحی مصر را که 

، این کـوه  ۀدر دامن. سنگهایی در آن وجود داشته است تکّه قراردارد که تا نزدیکی شهر ممفیس امتداد داشته و

کـه از میـان    را تنگـی  ةدرسـپس درجنـوب   گیـرد،   در بر مـی را به سمت غرب و شرق  زیاديمسافت  ،کانال

:Horneffer ,1955.(ریــزد مــی و بــه خلیجــی در دریــاي ســرخ، زنــد مــی دور ،گــذرد مــی کوهســتان 169 (

بـرد و ارسـطو و    مـی  عنوان سـلف داریـوش نـام   ه دوم ب) نخائو( خ یونانی از نکو یا مور) Diodorus(دیودور

بعضـی  امـا   کنـد،  مـی  ردو را ذکراسترابو نام ه. دانند میسلف داریوش را ) Sesostris( سسوستریس ،پلینیوس

عنوان اقدام کننده براي حفر کانـال قبـل از   ه بنابراین سسوستریس ب. کنند می خین تنها سسوستریس را ذکرمور

چـون هـیچ مـدرك    ، اشـتباه باشـد  عقیـده  ین ، ابه نظر. استرابو استو این موضوع مورد قبولِ داریوش است 

:Tuplin,1994. (از نکو وجود ندارد سوئز قبل ـمصري مستقلی براي کانال نیل   ـ  ) 239 ه بـه عملکـرد   بـا توج

المشـکوتا بـه عمـل     شناسی که تاکنون در تل رسد بررسی باستان می به نظر احداث کانال سوئز، نکو در حفر و

آمده با این فرض که قسمت  شرقی وادي تومیالت در زمان نکو باز بوده و بـا نیـل نیـز مـرتبط بـوده اسـت،       

:Holladay,1982. (شته باشدمطابقت دا هماننـد کانـال   ت و دیگران که کانـال احـداثی نکـو    فرض هرود) 25

یعنـی  . کنـد  مـی  شناس مصري را نقـض  باستان ،ه علی شافینظری، در امتداد همان مسافت بوده داریوش اساساً

هماننـد  (شـود و   یمـ  مسیر دیگري بوده است که از شـمال آغـاز   در کلّ، آنچه که به راستی مورد نظر نکو بود

:Tuplin,1994. (گذرد می از دریاي باالح) کانال سوئز کنونی تنها استرابو دالیلی را براي شکسـت ایـن   ) 239

.  کنـد  مـی  ترس مصریان از باال بودن سطح دریاي سرخ، ارائـه  یعنی هراس و، پادشاهان در احداث کانال سوئز

ه دیودورس و استرابو دو روایت از دیدگاه یونـانی را بـا   شود ک می له مربوطئبه این مس فرض مناسب احتماالً

ـ  هن فرضیاین متضم. کنند می کمی تفاوت بیان ت عـدم اتمـام کانـال را مـرگ     اي است که منبع دیودورس، علّ

دلیل و  ،دهد می همانگونه که هرودت شرح. رسد این به نظر غیرمنطقی نمی ؛داند می نابهنگام فرعون مصر نکو

یونانی از وحـی و الهـامی سـخن بگویـد کـه نکـو را از سـاخت کانـال          ةدارد که یک نویسندمدرکی وجود ن



185/  ...چگونگی ساخت کانال سوئز توسط داریوش و

ـ  ، آینـد  می تدوو از آنجایی که منابع بعدي در اکثر موارد مستقل از هر: منصرف کرده است ی هـم  دلیـل خاص

ه مشترکی را در این قسمت ب ۀوجود ندارد که نظریت بپـذیریم عنوان واقعی) .Tuplin,1994:   ،داریـوش ) 239

ت صریح آغاز کرد که دو دریا را به نفع تجارت هند بـا یکـدیگر مـرتبط    اجراي احداث این کانال را با این نی

دادند، به دلیل اینکـه   می به نظر دیودور داریوش کانال را به اتمام نرساند، زیرا کارشناسان به وي توضیح .سازد

.  بــرد مــی مصــر را زیــر ســیل فــرو ،ایــن کانــال دارد دریــاي ســرخ بــاالتر از ســطح دریــاي مدیترانــه قــرار 

)Dedreux,1913: 3(  

  
  )98: 1384، کوك،جان مانوئل( ت جغرافیاي نیل در سرزمین مصر  موقعی ۀتصویر نقش -4

  

  :هاي کانال سوئز از دوره هخامنشیان اسناد و کتیبه

بعـد از   ، بپیوندنـد ظـاهراً  کشور مصر در قلب، فکر احداث کانالی که دریاي سرخ را به رود نیلبنابراین   

داریـوش  . پدید آمد وي فکرکشی داریوش به مصر در سال چهار سلطنت او در لشکر و بعد از .م.ق 517سال 

و در چهـار محـل در    هایی داشـت   کار ترعه، دستور داد پنج کتیبه که متن آنها با یکدیگر تفاوت ۀپس از خاتم

حفـر ثبـت    ةعیالمی و بابلی مطالبی دربار، پارسی، آنها به خط مصري و بر روي دطول مسیر ترعه نصب کردن

طـوري  ه ترین نقاط ب بر روي مرتفع) به سمت دریاي سرخ(در ساحل راست کانال ها  این سنگ نبشته. نمودند

هـاي   سـنگ نبشـته   .دیدنـد  می کردند آنها را می رفت و آمد سوئز ۀآبراه هایی که در برپا داشته بودند که کشتی

ـ   الح و شکل وصمت سکوي زیرین و نوع مزبور از حیث عظم ه بـوده اسـت  ابعادشان کم نظیر و شـایان توج .

. و از چهار تاي دیگر هم جز قطعاتی شکسته بـر جـاي نمانـده اسـت    رفته کلی از میان ه یکی از آنها ب امروزه

ـ  ، منتها این قطعات شکسته آوري و خوانـده شـد   شناسـان جمـع   ت باستانشناسـان و زبـان  خوشبختانه بـه هم .

گـزارش نمـوده   گونه  اینکانال سوئز از هاي  کتیبه ةدربار )Roland G.Kent(  کنت)  180: 1380راد،  کاویانی(

فاصله کمی از سمت غرب به کانال سوئز  در نزدیکی سنگ مسافت نماي راه در نزدیکی شهر سوئز، با:  است

. داده اسـت  مـی  شکل نشـان یک کارتوشه یا قابی بیضی را درقرار دا شته است که نام داریوش   aکتیبه  ،جدید

ـ : اري شده بـود به سه زبان حجb ۀ کتیب وآن قرار داشتند  در نزدیکیِ c کتیبه و bیعنی کتیبه  ،دیگر ۀدو کتیب ه ب
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 از افتتاح کانـال از  c ۀکتیب. بوده است سطر 3اکد  خطّه ب سطر و 4ایالمی  خطّه ب سطر، و 6پارسی قدیم،  خطّ

 سطر بعضاً 7که از آن  ،سطر و زیر آن ایالمی 12و زبان پارسی قدیم  خطّه ب: دهد می دریاي سرخ به نیل خبر

. از بین رفتـه اسـت   باالي ایالمی قرار داشته و حاال کامالً باقی مانده است، حال آنکه کتیبه به زبان آکد احتماالً

گـزارش   کـه احتمـاالً  ، یروگلیف وجود داشته اسـت تر به زبان مصري ه اي طوالنی در سمت عقب ستون کتیبه

:Kent,1953. (افتتاح کانال ارائه نموده بـود  ةتري را دربار طوالنی هـاي   یافتـه  ،همچنـین در ایـن رابطـه    )111

  .شود می که اشاره، دیگري وجود دارد شناسی و مدارك تاریخی باستان

  .با متن هیروگلیف Tell el-Maskhutah  هدو ستون یادبود  در تل المشکوت) الف

شـمال   در) Serapeum(میخـی از سـراپیوم   گم شده اي هم از متون هیروگلیـف و هـم خـطّ   هاي  تکّه )ب

  . دو ستون مختلف  باشند ةتوانند نمایند می این آثار بدون شک ،دریاي تلخ

)سـنگ یـادبود کابریـت   ( یاخالف  دو ستون از) ج
)4(

ـ       ل  ، بـا متـون هیروگلیفـی و میخـی در سـطوح مقاب

)Posener,1936: 48(  

، 1890یافت شـد و جیلـون در سـال     1863برونارد در سال  توسطبناي یادبودي در نزدیکی خالف که ) د

ایـن اثـر عبـارت بـود از سـتون منحنـی بـا        . در حال حاضر مفقود شده اسـت  از آن نام برده و 98 ۀدر صفح

در سـمت  . داشته است اي قرار متر که روي پایه سانتی 12متر و عمق  1،4اي تخت به ارتفاع  استوانه ،سرستون

حجـاري شـده کـه دو     ۀس نقـوش برجسـت  أر در ؛وجود داردمتر سانتی 7-8سرستون حروف میخی به ارتفاع 

به عبارتی آشکار تصویر اهـورامزدا   . (اند دهد که تاجی را به منقار گرفته می ایستاده و یک عقاب را نشان ةپیکر

  ) دهد می را نشان

  . کیلومتري شمال سوئز یافت شده است 7یا  6اي که به ستونی در کوبري  شکستههاي  هتکّ )ث

شکسته که حاوي خط میخی بـوده و از نزدیکـی    سنگی تکّه صورته تاریخی مفقود شده ب ۀیک یافت) ت

:Tuplin,1994. (شهر سوئز یافت شده بود 243(  

   :کنارکانال سوئز در هتل المشکوت، داریوش اول در بررسی ستون یادبود ـ

 قاهره نگهـداري  ةامروز در موز ،کهاي شکل از جنس گرانیت صورتی است یادبود ستونی دایره ،این ستون

ـ  انـد کـه   آن  به هم پیوسته ۀبوده است که هفت تکّ تکّه این سند تاریخی حاوي هشت.شود می اي یـادبود را  بن

در  .ص اسـت ن تمام سمت راست ستون نامشـخّ یابنابر. ص استهشتم نامشخّ ۀت قطعوضعی. شوند می شامل

در . بین آنها لوحی با نـام داریـوش زیـر تمثـال فرمـانروا قـرار دارد      . نقش دو پیکر وجود دارد ،بخش فوقانی

ملل قلمـرو امپراتـوري هخامنشـی حـک شـده       ةقسمت میانی زیر نقش نمادین اهورامزدا دوبار دوازده نمایند

ضـخامت  . اسـت متر عـرض   2,10داراي  متر و 3,15 سنگ یادبود حدوداً ارتفاع )205: 1385 والیتی،. (است

بـرروي یـک    هالمشـکوت  در یک کیلومتري جنوب تلاین سنگ . متر است سانتی 77 کنونی سنگ یاد بود تقریباً

کشـف و  ) Golenischew(گولنیچف  توسط .م1889در سال  ،متري کانال سابق پیدا شد 350 ۀبلندي در فاصل

ت کتیبه بـه  در حال حاضر وضعیPosener,1936:50 (. (قاهره انتقال داده شده است ةبه موز 1907حدود سال 

ـ ها چهارم براساس عکس نمونه ۀتکّ. خوبی زمان کشف نیست ـ صـورت موفّ ه یی که پس از کشف ب آمیـز   تقی

هـا   صل و نمونـه گولنیچف براساس ا. و. کپی ام گردیده کهتهیه و تنظیم  ،گولنیچف برداشته شده. و. ام توسط

ایـن  . ص اسـت بخوانـد  یت و در تصاویر نامشخّؤق شد عالئمی را که امروز غیرقابل راو موفّ. تهیه شده است
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بنـا بـه نظـر والتـرهینتس در سـتون یـادبود       ) جاهمان. (عالئم در شرح و گزارش کتیبه شناسی ذکر شده است

 ةتصویر شـمار (داریوش،  هالمشکوت بود  تلدرستون یاد . اري و حک شده استموارد مذکور حجهالمشکوت تل

ـ     ؛کارتوشا یا(بین آنان لوحی . دو پیکر وجود دارد ،در بخش فوقانی) 5   ۀلوح بیضـی شـکل مخصـوص فراعن

در قسمت میـانی زیـر نقـش نمـادین اهـورامزدا      . قرار دارد با نام داریوش زیر تمثال فرمانرواي خردمند) مصر

حـک شـده     هاي رسوبی و اسـتپها  هخامنشی و چپ اسکیتها یا سکاهاي زمیندوبار دوازده نماینده ملل قلمرو 

شـود  قـرص    مـی  دیـده  اشـکوت لین موضوعی که بر روي ستون یادبود تـل ال م اوHinz,1976: 214 (. (است

  )Posener,1936: 50. (در سمت چپ قرص خورشید بالدار آسیب بیشتربوده است .خورشید بالدار است

  

المشکوتا  لت بود کانال سوئز داریوش معروف به سنگ یادبودتصویر سنگ یاد ـ5

)Tell el-Maskhoutah ) (Hinz ,1979: 215(  

                                          

 :کانال سوئز داریوش هستون یادبود تل المشکوت ترجمۀ ـ

جزایر دریاهـاي مصـري را    ۀسکنآدمیان  ۀهم. (کنم می را به تو تسلیم موجودات عالم و ۀمن هم !داریوش

هایی را کـه از مـن    شادي ۀهم. کنم می سالمتی را به تو تسلیمو زندگی و خوشبختی  ۀهم. کنم می به تو تسلیم

. کـنم  مـی  کند به تو تسلیم می دریافت Raخدايهمه هدایاي قربانی را که . کنم می گیرد به تو تسلیم می تأنش

همـه  . کـنم  مـی  گیرد بـه تـو تسـلیم    می تأهر چه خوب است و از من نش. کنم می طعامها را به تو تسلیم ۀهم

. کـنم  مـی  رسد چون پادشاه مصر علیا و سفلی بـه تـو تفـویض    می ظهور ۀرا که به عرص) و عناوینیها  سمت(

تصـویر  . (کـنم  مـی  به تـو واگـذار  ) و اکرام در برابر تو را با تقدیر تحت سلطهمناطق و همه سرزمینهاي  ۀهم(
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ـ  : ل وشی از ستون او ترجمه بهرام فره )Posener, 1936: 54) (5ةشمار  زنـدگی و  ۀهمـ ، دهـم  مـی  تـو ه مـن ب

دهـم همـه    مـی  تـو ه شود، من ب می دهم شادي که از سوي من ساطع می توه من ب .سالمتی ۀخوشبختی را، هم

هـاي   چیز ۀدهم هم می توه بمن ، راها  دهم همه غذا می توه من ب. پذیرد می )را(هدایا را مانند آنهایی که خداي 

ـ ...سـفلی روي  کنم همانند شـاه مصـر علیـا و    می را ظاهر من تو. شود می خوبی را که از من ساطع طـور  ه را ب

 ،در ایـن سـتون   .شود می دهند دیده می ه امپراتوري را تشکیلک کشور وابسته 24در ستون دوم نام ... همیشگی

سـغد   .7بلـخ  . 6پارت  .5 آریا.4ایالم . 3ماد .2پارس .1 .شده استنام این ملل وکشورها به شرح زیر نام برده 

هـاي دریـا و منطقـه کوهسـتانی      اسـکیت .12خـوارزم  .11گیدیـه   هاي سته سرزمین.10نه  زرنگیه.9آراخوزي .8

ـ    دیـدگی  بـه دلیـل آسـیب    هالمشـکوت  تـل بقیه متن ستون یادبود . ارمنستان.14بابل .13 خـاطر  ه هـا و نـواقص ب

  )205: 1385والیتی،(.شرح داده نشده است و مشهود نبود، د شدههاي ایجا شکاف

  

  هاي امپراطوري هخامنشی برروي ستون یادبود تل المشکوتا تصویر نمادین ساتراپی - 6

ـ 9 آرخوزيـ 8سغديـ 7بلخیـ 6پارتیـ 5ییآریاـ 4یالمیـ ا3ماديـ 2پارسی ـ1:نام ملل ازسمت راست

  ارمنستان ـ14بابل  ـ13سکاها  ـ12رازمی خو ـ11اي  سته گیدیه ـ10 اي زرنگیه

  

  :داریوش )کابریت(هخامنشی بر روي ستون یادبود  )تحت سلطه( بررسی نام ملل تابعهـ 

کشـف    ،مصر ۀاسماعیلی اي شکل از جنس گرانیت صورتی است که در شهر ستونی دایره ،این ستون یادبود

ایـن  . باشـد  هالمشـکوت  تـل  داراي همان ابعاد ستون یـادبود  ممکن است تقریباً و آنجا قرار دارد در اکنون نیز و

این محـل  . ی یافت شده استروي بلندي محلّ بر و) Amer(از نزدیک دریاي کوچک آمر سنگ یادبود احتماالً

ـ  است  یدر سه کیلومتري جنوب کابریت شرق خندق آب . ه اسـت کـرد  مـی  مینأکه آب شیرین این بخـش را ت

سـمت سـتون    ود. آهکی قرارداده شده بودهاي  اي بر روي توده اي از سنگ ماسه یهستون یاد بود کابریت بر پا

پارسـی  : یکی به متن هیروگلیف اختصاص یافته است و دیگـري حـاوي سـه زبـان میخـی     . داراي کتیبه است

تصـویر نمـادین اهـورامزدا داریـوش در      در زیـر ) 206: 1385 والیتی،( .ایالمی و بابلی حک شده است ،قدیم

در کارتوشـاي بیضـی شـکل    . تصـویر شـده اسـت    ،که دست راست خود را به عالمت نیایش بلند کرده حالی

 ی ازکلّه در عقب اندام شاه ب. میخی پارسی باستان نام او نوشته شده است خطّه مقابل پادشاه در سمت چپ ب

ـ  و  میایال خطّه در سمت چپ نیز چهار سطر ب مانده و زبان پارسی باقیه بین رفته و هفت سطر ب ه سه سطر ب

. شـود  می متن پارسی در دوازده سطر شروع اصلی با ۀکتیب. شاهانه باقی مانده است ۀجلسبابلی از صورت خطّ

ی از بـین  کلّه متن بابلی که در آخرین قسمت نوشته شده ب از متن ایالمی زیر آن فقط هفت سطر باقی مانده و

 توسـط  يمـیالد  1866ی از سنگ یادبود کابریت در سـال  یها قسمت لین باراوHinz,1976:212 (. (رفته است

 از آن بـه خـطّ   تکّـه  17کرده بود کـه   خوانیبازرا  از آن تکّه 35کم  دستاو کشف شد که ) Lesseps(لسپس 
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ه آورده شـده  به اسـماعیلیChaluf ( (نام خالف ه شخصی ب توسطکوچکی نیز هاي  تکّه .هیروگلیف بوده است

 کلـدات   1911-1912از سـال  . بلـوك بـزرگ دوبـاره ارسـال شـد      15) 6ةتصویرشمار( .دندمفقود ش که بعداً

)Cledat (ّاریهاییحف زمـان   آن هیروگلیـف بـود کـه تـا     تکّـه  کشف دو ،به عمل آورد که حاصل آن داًرا مجد

. جدید بدون شمارش قطعات کوچک کـه حـاوي یـک یـا دو عالمـت بودنـد       ۀتکّ 30ناشناخته بود و حدود 

) Posener,1936:64. (ه آوردمیخی شکلی که کشف کرده بـود بـه اسـماعیلی   هاي  نها را به همراه کتیبهآ تکلدا

عنوان فرمانرواي خردمند نقـش  ه زدا بمهینتس ستون یادبود کابریت داریوش زیر نقش اهورا براساس کار والتر

    در کارتوشـه یـا نقـش    ) Hinz, 1976:212. (احتـرام اسـت   داریوش دوبار تکرار شده کـه درحـال پرسـتش و   

پشـت  . شکل جلوي پادشاه سمت چپ به خط میخی زبان پارسی قدیم نام داریوش نوشـته شـده اسـت   بیضی

مجلـس پادشـاه    میخی پارسی حـاوي صـورت   هفت سطر به خطّ ،سمت راست ،پادشاه ةمحو شد پیکر کامالً

اصـلی   هاي  کتیبه. ان بابلی قرار داردسمت چپ بر حسب آن چهار سطر به زبان ایالمی و سه سطر به زب .است

 ودارد تنها هفت سطر به جـا مانـده    ایالمی که زیر آن قرار ۀاز نسخ. شود می سطر متن زبان پارسی آغاز 12با 

تـوان   می در قسمت فوقانی ستون کابریت) Hinz, 1976:212. (بابلی پایانی  چیزي باقی نمانده است ۀاز نسخ

تـوان   مـی  که به عنوان لیست اسامی هیروگلیفی ساتراپهاي هخامنشی اسـت را کل شبیضی ۀلوح یا کارتوش 10

داریـوش مقایسـه    ۀمجمس ۀتوان با فهرست ملل بیگانه بر روي پای می آنها را) 7 ةشمار تصویر. ( تشخیص داد

 پـوزنر چنـین خوانـده   . روي ستون کابریت به وسیله جی این اسامی هیروگلیف ساتراپهاي هخامنشی بر. کرد

  ــ  9ماکـان   ـ  8نوبیـه   ـ7لیبی  ـ6مصر  ـ  5کاپادوکیه  ـ4ارمنستان  ـ3بابل  ـ2پارت  یا پارس   ـ1: شده است

         )  Posener, 1936:70( هند

  

  

  )Kabrit) (Posener,1936:84(ادبود کابریت یتصویرسنگ یادبود کانال سوئز معروف به سنگ ـ 7
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  روي ستون یادبود کابریت مپراطوري هخامنشی برنامهاي ملل ا وتصویر نمادین  ـ8

  لیبی ،مصر ،آشور ،کاپادوکیه ،ارمنستان ،از سمت دیگر بابل ،یک سمت فقط پارس باقی مانده از

  

  :مصر شهر سوئز شده ازکشف داریوشبررسی ستون یادبود  ـ 

ـ   قطعه از جـنس گرانیـت    اي شـکل  صـورت سـتون دایـره   ه اي ازستون یاد بود داریوش براي کانال سوئز ب

 73(یـک سـوم طـول آن را     تقریباً. قسمت کوچکی از سمت چپ ستون پیدا شده است و صورتی رنگ بوده

ضـخامت آن بـالغ بـر    . شـود  مـی  متر شامل 3,12ن آارتفاع  از کلّ) متر پایین سانتی 62متر قسمت باال و  سانتی

کیلـومتري شـمال سـوئز     6یعنـی در   ،ر سـوئز ستون یادبود داریوش در نزدیکی شه. متر است سانتی 74 تقریباً

.  متري غـرب کانـال قـدیمی قرارداشـته اسـت      450نزدیک اردوگاه حفاظت ساحلی کابریت بر فراز محلی در 

نیـز  بابلی را  ۀکتیب ازاي  تکّه در همان زمان وکلدات پیدا شد  توسط .م1911-1912هیروگلیف در سالهاي  ۀتکّ

 توسـط ستون یـادبود سـوئز کـه     ۀکتیب موضعی نقش و ۀمقابل. گذاشته شد دو بلوك در محل باقی. کشف کرد

سسه باستانشناسی مشرق زمین فرانسـه در قـاهره انجـام    ؤبا حمایت و پشتیبانی م .م1933پوزنر در سال . جی

این جدید را بیابد که  ۀشکست ۀتکّ کند که آنها را دوباره ببیند و دو می شده است براي وي این امکان را فراهم

دیوارهـاي  . دهد می دار را نشان هپرّ ۀق داشته و بخشی از یک صفحاي ستون تعلّ قطعات جدید به قسمت دایره

ه خاکی حفر شـده  اي بنا شده که داخل ماسه و آهک رس تپ اویهالزّ قائم شکلبناي یادبود در یک گودي و  ۀپای

حایـل سـتون یـادبود را    هـاي   پایـه  ،سادهبلوکهاي آهکی بزرگ با برش چهارگوش ) Posener,1936:82. (بود

 ةمانـد  بـاقی هـاي   تکّـه  کـه ، اصلی ستون یادبود از سنگ بلور خاکستري ساخته شده ۀپای. داده است می تشکیل

.  کرد ستون بر پا بمانـد  می ورده بود که کمکآوجود ه را ب(+) عالوه ه نقاط اصلی را حفظ کرده و شکل یک ب

 77 رسد به این مطلب اشاره دارد که ضخامت این ستون در اصل بالغ بـر تقریبـاً   می بین دو پایه به نظر ۀفاصل

.  بخشـد  ت نمیرا قطعی این فرض ،میخی خطّه هیروگلیف و دیگري ب یک ستون به خطّ. ه استمتر بود سانتی

فی است کـه  همین کا. متر کم دارد سانتی 2-3 تقریباًاما . متر است سانتی 74-75ضخامت کنونی بلوکها بالغ بر 

متـر   سـانتی  209طول ستون حداقل رقم  را اضافه کنیم براي کلّ تکّه دو ةاگر انداز. محو شودها  تمام آثار کتیبه

سـوئز    ستون یادبود ۀمقایس توان فهمید می این یافته از نزدیکی شهر سوئز ۀبا مقایس) جاهمان(. آید می به دست

تخریب شده و مقـدار   ،هاي زیادي از ستون یادبود سوئز ه قسمتدهد ک می شاننبا ستون یادبود تل المشکوتا 

فقط حروفی از متنی که در سمت چپ پشت خداي نیل وجـود دارد بـاقی مانـده    . مانده است کمی از آن باقی

به نحو یکسـانی نشـان داده شـده و در فاصـله      ، ویکی است ،دو ستون یادبود کار رفته در هره لغات ب. است

اي بـر روي سـتون    لـین موضـوع بـه سـتون سـوئز و در کتیبـه      او. قـرار دارد  ،را احاطه کرده یکسانی که کتیبه

ن بازسـازي  آلوح کتیبه را خوانـده و نـام خشـایار را در    ) Cledat( کلدات :مورد دوم. شبیه است المشکوتا تل
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ینی کـه بخشـی از   دهد که موضوع سرزم می در مقایسه با دیگر ستونهاي یادبود کانال سوئز نشان ؛نموده است

 ةشـمار  هو محل کارتوش هاین کارتوش  نت قرارگرفتبراساس موقعی. است قلمرو فرمانروایی پارس بوده آشور

تصـویر  . (کنـد  مـی  فـی معرّ را) آشور(هرین یعنیالنّ سرزمین بین ةنمایندالمشکوتا  در فهرست متن ستون تل 18

و ه المشـکوت  ت نقش با ستونهاي یـادبود تـل  وضعی زو نیها  توشه شکل کارشکل و بزرگی فرم بیضی) 9ةشمار

ناقص سـتونهاي یـادبود را   هاي  کتیبه ةگیري دربار اجازه تصمیم ،ت فعلیوضعی: مورد سوم. کابریت یکی است

اظهـارنظر نمـوده    وانـده و خرا ن 23کلدات خط  یا خیر؟ رود می ترپایین 22سطر  دهد که آیا کتیبه از ما نمیه ب

  )Posener,1936:84. (استص و شکافهاي بزرگ شرح داده نشده ت نواقعلّکه این متن به 
  

  
تصویر یادبود  سوئز  -9

)Posener,1936: 84 (  

 صویر آشوري روي مجسمهت -11  نام هیروگلیفی آشورویر تص  -10

)Roaf ,1974: 133 (  

  

  :آمده از شوشدستهداریوش ب مجسمۀ کانال سوئز داریوش با ستونهاي یادبود ۀمقایس ـ

یید قـرار  أمورد ت بود داریوش در رابطه با کانال سوئز کشف ووقتی سنگ یاد ،در حدود یک قرن قبل شاید

سـر داریـوش از شـوش     بـی  مجسمۀ تا با کشف، دش خوبی استفاده نمیه هنوز در تحلیل تاریخ مصر ب، گرفت

ا پیدا شدن این سند قطعی تاریخی به اثبـات  ب ت تاریخ مصر نیزیید این سنگ یادبودها بخشی از واقعیأضمن ت

هسـتند و   قابـل مقایسـه   مجسـمه  ت خود با ایـن یبنابراین سنگ یادبودهاي کانال سوئز براي حفظ اهم. سیدر

شناسـی   باسـتان  هیئـت در حفـاري   .ش.هــ 1351در سـال   داریـوش  ۀمجسـم  .هاي زیادي با هم دارند شباهت

تصـویر  . (شـود  می ی ایران باستان نگهداريملّ ةد که هم اکنون در موزفرانسوي در کاخ آپاداناي شوش پیدا ش

ـ  همچنـین کتیبـه   و) بـابلی  پارسی، عیالمی و(میخی  به خطّی یها کتیبهه، مجسم روي این) 12-13ةشمار ه اي ب

از شـوش در جایگـاه    مجسـمه  ایـن ) 63: 1386،والیتی. (اکی شده استهیروگلیف از زبان داریوش حکّ خطّ

. کشف شده اسـت  ،شده می باز جلوي کاخ منتهی ۀبزرگ به محوط ةد در کنار گذرگاهی که از دروازاصلی خو

اي  نمونـه  ،ایـن پیکـره   .متـر اسـت   2,36مجسـمه  بدون در نظر گرفتن بخش باالیی آن که از بین رفته، ارتفـاع 

   داریـوش   ۀجسـم م )81: 1380، باسـتان شناسـی  هاي  پژوهش. (بزرگ هخامنشی استهاي  استثنایی از تندیس

مه ورودي با کارکردي همانند ةي به عنوان پیکرتا حدملل در تخـت جمشـید مـورد     ةگاو بر دروازهاي  مجس
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 .متـر قـراردارد   سـانتی  50اي بـه ارتفـاع    بـرروي پایـه   ت موجـود، در وضعی مجسمه. استفاده قرار گرفته است

هـاي   مجسـمه  همانند مجسمه چپ پاي .شاد به تن داردلباس ایرانی بلندي به نام کندي با آستینهاي گ ه،مجسم

دسـت   ؛پایین افتـاده  ،دست راست)  Luschey,1983:.208( .مصر قدیم و نیز یونان به جلو گذاشته شده است

زیـر  . که بخش اعظم آن شکسته اسـت نگـه داشـته اسـت    را گل لوتوسی  ۀچپ روي سینه قرار دارد و شکوف

. طور اریب در کمربندي که برمیان بسته، قرار گرفته اسـت ه شود که ب می خنجر مزین بزرگی دیده، دست وي

 ةبـه عقیـد   .شـود  می آن محسوب ةها هماهنگی دارد از صفات ویژ پرِ لباس که با شکل صاف آستینهاي  چین

 ؛سازي پادشاهان مصر قابل مقایسه است مجسمه تداریوش از نظر ظاهر با سنّ ۀمجسم )H.Luschey (، لوشی

هـایی   در چـین ) Luschey,1983:209( .باشد می برنزي فرعون نکو دوم قابل مقایسه ۀمجسم با ،عنوان مثالبه 

 ؛انـد  کنده کاري شده که با دو نوع خط نوشـته شـده   ،به چهار زبانی یها کتیبه، داریوش ۀمجسم لباس عموديِ

  )Mysliwiec, 1998:191. (میخی و خط هیروگلیف خطّ

  

  
  

  ها دادن محل کتیبه داریوش براي نشان ۀتصویر مجسم -13  )1380یملّ ةموز(داریوش  ۀمتصویر مجس ـ12

)Mysliwiec,1998:S.192 (  

  

روي )12ةتصویر شـمار . (شود می روي لباس ذکرنام پادشاه پارسی قدیم ایالمی و آکدي  ۀزبان سه ۀکتیبدر 

 بـه دسـتور  . هخامنشیان ثبـت شـده اسـت    ةپایه به خط هیروگلیف مصر قلمرو جغرافیاي بزرگ ایران در دور

متن هیروگلیف ) Koch, 1993:163. (از سنگ خاکستري تیره و در مصر تهیه شده است مجسمه داریوش این

 اي لباس که روي دوچین حاشیه 1متن: آن عبارتند ازهاي  کند و قسمت می بیشترین جا را اشغال مجسمه روي

ـ رو 2متن. داریوش حکاکی شده است ۀمجسم  3مـتن . اکی شـده اسـت  ي چهارچین لباس در سمت چپ حکّ

بر روي دیـواره باریـک    »اتحاد و یکپارچگی دو سرزمین«به عنوان شرح تصویر  4روي پایه پاي راست و متن

طور  همان .اکی شده استجانبی راست و چپ پایه حکّ ةکشور بر دیوار 12نام  5متن در . جلویی و عقبی پایه
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ن لباس جلو سمت راست نیز متونی به خط میخی به زبان پارسـی قـدیم ایالمـی و    که گفته شد روي چهارچی

کنـد   مـی  داریوش خود را به خداي خورشید هلیوپولیتان تشبیه) Kaiser, 1985:609. (آکدي نوشته شده است

عبـد ایـن   گیرد؛ یعنی در م مییادبود بناست که در کنار تصویر آتوم قرار  ۀمجسم ،کند که این پیکره می و اشاره

عین اثري مشابه باشد کـه پادشـاه ایـران بـراي      ۀنسخ ،مجسمه رود که این می احتمال این. خدا در هلیوپولیس

خـان عهـد عتیـق هـرودوت و     اظهار موربنا به  .مرکز پرستش خورشید به عنوان خدا در مصر اهدا کرده است

معبـد پتـاح در ممفـیس بـه      نمایـد کـه   مـی  قدر طبیعی همان، داریوش در هلیوپولیس ۀمجسم استقرار، دیودور

کـرده   خود داریوش باید در این باب با راهبان معابد در ممفیس گفتگو ،به نظر دیودور .ن استتصویرش مزی

   Mysliwiec, 1998:195).(باشد

* مه داریوش اولترجمه متن کتیبه هیروگلیف روي مجس:  

زنده جاوید باد –سم مذهبی داریوش حاکم مراپادشاه مصر علیا و سفلی : چپ ـ 1لمتن او!  

زنده جاوید باد –مهربان،  حاکم دو سرزمین داریوش : راست ـ2لمتن او!  

پادشـاه فرمـانرواي دو قلمـرو قدرتمنـد     ؛ زنـد  مـی  خداي خوب که با دست خویش دست به عمل: 2متن 

بینـد   مـی  را ر کـس کـه او  اربـاب منزلـت در نگـاه هـ     .در قلوب انسانها از هیبت باالیی برخوردار است) تاج(

رع   » Re«کند پسر آتـوم تصـویر زنـده     می قدرتش هر دو سرزمین را در بر گرفته است که به دستور خدا عمل

رع    »Re«را بر تخت خویش نشانده است تا به سرانجام و عاقبت نیک رهنمون سازد هـر آن چـه را کـه     که او

شود که آتوم خـداي هلیوپـولیس او را بـه     می تی مسرورخداي خوب که از حقیقت و راس .در زمین آغاز کرد

ایـن  : دانـد  مـی  )آتـوم (زیرا او : برگزیده است ،گردد می عنوان خدا و سرور همه چیز که گرد چرخه خورشید

) الهـه . (به او دستور داده است هر دو سـرزمین را تسـخیر کنـد   . دارد می پسرش است که او را از خطر مصون

همانگونه که این کار را بـراي پسـرش    ؛ش را به او داد تا همه دشمنانش را به زانو درآوردکمان) آناهیتا(ناهید 

»Re«  و(قـوي گـردد مخالفـانش را مغلـوب سـازد      ) کمـان  ۀبـه وسـیل  (آن  ۀرع نخستین بار کرد تا به وسـیل (

ـ    ،پادشاه قوي مصر علیا .حریفانش را از هر دو سرزمین به عقب براند د هماننـد  قدرقـدرت حکمـران  قدرتمن

هـاي   بسیار خوب بـا نقشـه   ةچم  فرمانروایی که به دست خویش نه کمان را مغلوب ساخت پنددهند ـچنتی   

آنکـه   بـی  ،نفوذ کند به هدف اصـابت کنـد  ) دشمنان(عالی فرمانرواي شمشیر هاللی شکل هنگامی که به جمع 

یـا و سـفلی فرمـانرواي دو    پادشـاه مصـر عل   .مـاه اسـت  ) قدرت خـدا (سان ه تیرش به خطا رود که قدرتش ب

واال بزرگ بزرگان ارشد سرزمین پسر هیشتاسب هخامنشیان که به عنـوان  ! زنده جاوید باد) داریوش(سرزمین 

هماننـد رع نخسـتین خـدایان بـراي      ؛پادشاه مصر علیا و سفلی بر تخت سلطنت زندگان حضور یافتـه اسـت  

  ) 168: 2: 1385 والیتی،(.همیشه

  داریوش ۀو لیست نامهاي ملل امپراطوري هخامنشی در سمت چپ مجسمتصویر نمادین  -14

  اي زرنگیه- 9آرخوزي-8سغدي-7بلخی-6پارتی-5ییآریا-4ایالمی-3مادي-2پارسی -1نام ملل ازسمت چپ

  )169: 1385/2والیتی،(کاهاي آنسوي دریا وسکاهاي دشتهس -12خورازمی  -11اي  سته گیدیه -10
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زنـده جاویـد    ـ  فرمانرواي دو سرزمین پادشاه مصر علیا و سفلی داریـوش  ،خداي خوب و مهربان: 3متن  

اش براساس خداي خوب و قادر فرمانرواي دو سرزمین ساخته و پرداخته است  تمثالی که اقتدار و بزرگی! باد

 در کنار پدرش آتـوم فرمـانرواي دو   .اش را در خاطر حفظ کند Ka) کا(تا بناي یادبودي از خویش برپا سازد 

به این خاطر پاداش او را همه چیز از زندگی . تدر طول ابدیRe-Harachhte ) و خدا(سرزمین و هلیوپولیس 

هـر نـوع   ) بدین وسـیله (من :باید کالمی بگویم: 4متن  .قرار دهد  Reقدرت سالمتی و سرور قلبی همانند رع 

  .دهم می سرور قلبی به تو) و(حیات همه قوا پایداري و مقاومت سالمتی 

سـرزمینهاي بیگانـه را در کـل بـه زیـر       ۀسرزمینها و هم ۀهم) بدین وسیله(من «: باید کالمی بگویم: 4متن

مصر سفلی را در ستایش از برابر سـیماي  ) و(مصر علیا ) بدین وسیله(من «:باید کالمی بگویم» .افکنم می پایت

ـ ) Kaiser,1985:611( .دهـم  می در ابدیت به تو Re) در برابر(ات همانند  خوش خطـوط   ۀبـه وسـیل  هـا   تأهی

      هـاي   هیروگلیـف در داخـل کارتوشـه    انـد و نـام ملـل بـا خـطّ      ص شـده شان مشخّ پوشش سر و لباس ،چهره

بـرج و  هـاي   دارشان باید نمادي از دیـوار هاي فراعنه ثبت شده است که قاب دندانه تبیضی شکل براساس سنّ

در این جا با طرح کامل فهرست جغرافیایی روبرو هسـتیم کـه    بنابراین ما .بارودار شهرهاي تسخیر شده باشد

داریوش که در مصر در طول کانال بین نیل و دریاي سـرخ نصـب   ذکر شده در باال ستونهاي یادبود  /در بناها 

Mysliwiec,1998. (و استقرار یافته بودند تنها شکسته و ناقص موجود استشده  : 194 (  

  )3ةتصویر شمار: (خوانیم می داریوش اسامی ذیل کشورها و ملل را ۀسممج بنابراین روي پایه: 5متن 

  ):14تصویر : (سمت چپ پادشاه) الف

سته گیدیـه  )10اي زرنگیه) 9آراخوزي ) 8سغد) 7) بلخ(باکتریا )6پارت ) 5آریا ) 4ایالم ) 3ماد) 2پارسها)1

  .سکاهاي زمینهاي پست و سکاهاي زمینهاي هموار )12خورازمی) 11

اسـکودراي  ) 5 ايکاپادوکیـه )4) لیدیه( سارد ) 3 ارمنی) 2 بابل) 1): 15تصویر ( :ت راست پادشاهسم) ب

/ نهسـی سـرزمین  ) 10) لیبی(سرزمین تیمه  )9) مصر( کمی ) 8)  عربهاي غربی(هگور) 7آشور ) 6) مقدونیه(

  )              170: 1385/2 والیتی،( هند) 12ماکا) 11نوبیه 

  

  ادین و لیست نامهاي ملل امپراطوري هخامنشی درسمت راست مجسمه داریوشتصویر نم - 15

 -19آشوري-18)مقدونی(اسکودرایی - 17اي کاپادوکیه- 16ساردي -15ارمنی- 14بابلی-13:نام ملل از سمت راست

  )170:  1385/2والیتی،( هندي -24مکرانی -23)کوش یا حبشه(نهسی -22لیبی-21)مصري(اییکمیی-20)عربی(هگور

  :هاي هخامنشی کتیبه منابع مصري بادر هخامنشی  ۀفهرست ملل تابع ۀنتایج مقایس *

ـ ) ز در تل المشکوتا وکابریت و سوئزئیعنی ستونهاي یادبود کانال سو(در منابع مصري  ـ1  ۀمانند روي پای

ــداکثر   ۀمجســم ــاتراپهاي هخامنشــی وجــود دارد     24داریــوش ح . بــه عقیــده پ . نــام هیروگلیــف س
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هیروگلیف نوشـته شـده    داریوش به خطّ ۀمجسم فهرست اسامی کشورهایی که بر پایه) P.Calmeyer(کالمایر

در زمـان   تقریبـاً  مجسـمه  .جا مانده استه ب است همانند فهرست برروي سه ستون کانال سوئز است که بعضاً

   )Calmeyer,1991:S.285( .کاري شده استاري و کندهحج ،اتمام کانال

: باشـند   مـی  شود که به شـرح ذیـل   می رسی عالوه بر این به اسامی اضافی دیگري نیز اشارهدر منابع فا ـ2

)Koch,1993:S.113( .کوسایا. 7پوتایا . 6کارر . 5اتپوپی . 4گنداره . 3ایونیه . 2سارد .1

ـ    ۀاز نظر جغرافیایی به منطقـ  مختلفهاي  در دوره ساتراپی هخامنشی پنج یا شش ـ3 ق آسـیاي صـغیر تعلّ

ت دقیق جغرافیاي ساتراپیهاي هخامنشی در آناتولی و آسیاي صغیر مشکل وجود تعیین موقعیبراي ولی . ندردا

  . دارد

ه در حالی البتّ ؛کند می اش را ذکر فات جدید اروپاییداریوش متصرّپس از آن  پارسیِ ۀدر دومین کتیب ـ1ـ3

چنـد سـال   . کند می ي دریاي سیاه را ذکرخشکی و مناطق دریایی فقط کشورهاي آن سوهاي  که پس از ایونی

 دارپتاسـوس هـاي   یعنـی سـرزمین ایـونی    ،و مقدونیه) اسکودراي(بعد این کشورها به وضوح به عنوان تراکیه 

  )Hinz,1976: S.208 ( .آیند می

ایـن  « :دهـد  مـی  جغرافیایی حاکمیت خود چنین گـزارش  خود درباره قلمروهاي  داریوش در کتیبهـ  2ـ 3

 از سند تا لیدیـه  ،)سودان(آن سوي سغد تا نوبیه) سکاها(از اسکیتهاي ؛ست که در تصاحب من استقلمروي ا

عالم مرا  ۀخداي داناي هم ،بزرگترین خدایان، آن را به من اعطا کرده ،عالم ۀخداي داناي هم. گیرد میدر بر را

: تـر اسـت   گـروپ روشـن  . جـی  توسطاین متن  ۀترجم) Hinz,1976: S.240( .کند می و فرمانروایی مرا حفظ

از سـکاهاي آن سـوي    ؛این قلمروي است  که من بر آن سـلطه دارم «:گوید می داریوش شاه ایران چنین سخن

بـه مـن   ، اهورا مزدا بزرگتـرین خـدایان   ؛لیدیه در غرب سغد در شمال تا نوبیه در جنوب و از هند در شرق تا

 .بـرد  مـی  چهار جهت مرز امپراطوري خـود را نـام   ،پادشاه .اهورامزدا مرا و دودمان مرا حفظ کند. واگذار کرد

 ،در جنـوب هـا   نوبیه ،در شمالها  سغدي ،ایم اي چهار جهت اصلی را براي فهم و درك بهتر اضافه کردهه واژه

شوش و ستونهاي سوئز   ۀمجسم سیس را همزمان باأتهاي  چنانچه کتیبه. در غربها  در شرق و لیديها  هندي

شـود کـه    مـی  نشان داده ،جمشید مقایسه کنیمتخت ۀتر را در بیستون و کتیب هاي ساتراپی قدیمی و نیز فهرست

چهـار سـاتراپی دیگـر را داریـوش     امـا   ؛گنـداره . 3فارگارا از هلیپونی و . 2ایونیه . 1: اند سه ساتراپی گم شده

 ،هینتسوالتـر  به نظر ) Gropp,2001: S.38. (اسکودره. 4لیبی . 3نوبیه . 2سکا صحرا . 1: تصاحب کرده است

 ساتراپ فارگین از هلیپونی مگابیزوس) Daskyleion(داسکیلیون ۀپیش از میالد از منطق 513داریوش در سال 

)Megabyzos(ـا  موریـت داشـته  أسیس ساتراپ در تراکیه  مأت مرز بالکان و تبراي حفظ امنیدر ایـن بـاره   ، ام

 راکیه در زمان خشایار هـم جـزو سـاتراپی هلسـپونت بـه حسـاب      ت احتماالً. گزارشی از هرودت وجود ندارد

  )Hinz,1976:S.199. (آمده است می

  

  :از نظر ابوریحان بیرونیحفر کانال سوئز داریوش 

 دقیـق و هاي   آگاهی ،هخامنشیان ةکه  از دور، ابوریحان بیرونی در میان نویسندگان ایرانی تنها کسی است 

یـا آگـاهی خــود را از    هخامنشـیان از کتابهـاي ســریانی و   ةلـب خــود دربـار  او قسـمتی از مطا . اي دارد ویـژه 

روایتی را ابوریحان بیرونی در کتاب تحدید نهایـات  . دست آورده استه متون یونانی به سریانی بهاي  ترجمه
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شدن  ایرانیان هنگام چیره آنگاه که سرزمین مصر دریا بود،«: حفر کانال سوئز چنین آورده است ةاالماکن دربار

میان دو دریا را از میان بردارنـد تـا    ۀزبان آن کردند که از دریاي قلزم به آن گذرگاهی بکنند و ۀاندیش، بر مصر

ایـن همـه بـراي     چنان شود که کشتی بتواند از دریاي محیط در باختر به آن راه بیاید و از آنجا به خاور رود و

شـاه  ) سزویسـتریس (کار برخاسـت ساسسـطراطیس   اینه نخستین کسی که ب. مصلحت عامه بود نیکخواهی و

آب قلزم به هنگام مد  مسافت درازي زمین را کندند که هنوز کنده آن برجایست و. سپس داریوش مصر بود و

رود ولی چون ارتفاع آب قلـزم را انـدازه گرفتنـد از بـیم اینکـه       می هنگام جزر از آن بیرون آید و می به آن در

سـپس ایـن کـار را    . نیل سبب ویرانی رود مصر شود، از ایـن کـار دسـت کشـیدند     ارتفاع و تراز آن نسبت به

بطلمیوس سوم به دست ارشمیدس چنان به پایان رسانید که زیـانی از آن برنخیـزد، ولـی پـس از آن یکـی از      

 در )144: 1370 ،وشـی  فـره ( ».پادشاهان روم براي جلوگیري از درآمدن ایرانیان به مصر آن راه آب را پر کـرد 

  :توان گفت می العات و این روایت  ابوریحان بیرونیمقایسه اطّ تحلیل و

بازمانـده در ایـن سـرزمین    هـاي   آب دریاچه، مصر ۀیعنی در دوران پادشاهی میان ؛اینکه مصر دریا بودهـ 1

نگـام  ه دست پادشاهان مصري ساخته نشده بود و گاهی بـه ه آبیاري بهاي  آبراهه هنوز وسعت زیادي داشته و

هـایی در   به شکل جزیرهها  آمد که شهر می صورت دریایی دره قسمت بزرگی از مصر سفلی ب ،غیان رود نیلط

  .شدند می آن پدیدار

کنـد در   مـی  فـی ساسسـطراطیس معرّ  ،حفر کانال افتاد ۀکه به اندیشرا ابوریحان بیرونی نخستین مصري ـ 2

یعنـی  . دانـد  می ).م.ق 609-599(ئو فرعون مصر حالیکه هرودوت نخستین پادشاهی که کانال را حفر کرد نخا

 ورامسـس دوم  ) .م.ق 1318 -1298(ل یعنـی بـه دوران سـتی او    ،پـیش از نکویـا نخـو   را ر کانـال  فبیرونی ح

 خبر حفر کانـال را بـه فرمـان ساسسـطراطیس     برد، و می تاریخ حفر کانال ششصد سال باالتر بنابراین ؛داند می

خـود آن از زبـان    واسـت  ) Sesosteris(شکل یونانی سسوسـتریس   ةبی شدساسسطراطیس شکل عر. داند می

 .مصري

ـ   ، کنـد  می داریوش اشاره توسطابوریحان بیرونی با اینکه به کنده شدن کانال ـ 3 ثیر روایـت   أولـی تحـت ت

نـد  زیرا به داریوش گفت، خ یونانی معتقد است کار کانال داریوش به پایان نرسیدمورDiodorus ((دیودوروس 

در صـورتی  . در صورت تکمیل، مصر در آب غرق خواهد شد، که چون سطح دریاي سرخ باالتر از نیل است

. کننـد  مـی  ییـد أپارسی باستان داریوش براي اتمام کانال اتمام کار این آبرهه را ت مصري وهاي  که سنگ نوشته

)جاهمان(

  :هخامنشیان ةتجاري احداث کانال در دور اثرات اقتصادي و

غیرقابـل تردیـد    ،هخامنشیان داشـته  ةتجاري در دور ثیرات شگرف اقتصادي وأکه احداث کانال سوئز تاین

 این کانـال در ایـن دوره مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و       ،شناسی مستند باستانهاي  را که براساس یافتهچ .است

ولـی  . ارسـال شـده اسـت   مصالح ساختمانی از مصر به ایـران از ایـن طریـق     ی هنري وحتّ کاالهاي تجاري و

علمـی   دقیـق و  ل مـورد بررسـی  صورت مشروح و مفصه اقتصاد و تجارت مصر در زمان هخامنشیان  هرگز ب

ا  قرار نگرفته است شناسان باستان صان ومتخصهماننـد   ایـران  و تجـاري در مصـر   اقتصـادي و  ۀروند توسعام

. باشـد  مـی  تجـاري پـس از افتتـاح کانـال     واقتصـادي  الت عظـیم  تحـو  نشانگر ،هخامنشیهاي  سایر ساتراپی

)Hö gemann,1992: هـاي   و پـروژه هـا   سایر ساتراپی در ایران و از اقدامات اقتصادي بزرگ داریوش لذا) 223
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بـراي  را سـوئز   سـاخت کانـال  ، فرعون پارسـی مصـر   که بریم میعظیمی که وي براي مصر انجام داده بود پی

یکـی از   نکـو دوم، . یـل را بـا دریـاي سـرخ مـرتبط سـازد      بنا بـود ن  واز سرگرفت  تجاري اهداف اقتصادي و

 ۀتجرب ،افتتاح کاناللذا  .ف کرده بوداحداث این کانال را آغاز و سپس متوقّ ،بیست و ششم ۀفرمانروایان سلسل

کشتی از کانال عبـور کردنـد حامـل هـدایایی بـراي       24ابتدا ، که در تاریخ مصر بود تجاري اقتصادي و بزرگ

از کار داریـوش   در آنبزرگی نصب شده بود که  هاي یادبود سنگیِ ستون ،طول کانال در. بودند مصر از پارس

:Mysliwiec,1998. (ندبودده شستایش و تقدیر در این زمینه  تالش براي تغییر قطب تجاري ، از طرفی) 181

  چنانچـه  .مشـاهده کـرد  ریـوش  دا توسـط  کانال قدیمی سوئز حفر ۀادام عمرانی وتوان در اقدامات  می مصر را

 و کانال دستور دادم« :دارد می چنین اظهار داریوش در ستونهاي یادبود معروف این کانال در اطراف شهر سوئز

 واز مصر  ماها بنا به خواست  کشتی د، ورس می که از نیل به دریایی در پارس ندحفر کرد در مصر را اي آبراهه

از « :شـود  مـی  العـاتی ارائـه  چنـین اطّ  مربوط به کانـال  دیگري ۀکتیبدر  ».تندرف می این کانال به پارس طریق از

 ».با خود حمـل کردنـد   ایران کشتی باج و خراج مردم مصر را براي حاکمان هخامنشی 24، سوئز ۀطریق آبراه

ـ  بـاره و  در ایـن . اند یی بودههادانیم این کشتیها حامل چه کاال فانه نمیسأمت ولی شـوش   کـاخ سـاخت   ۀدر کتیب

از مصـر بـه ایـالم آورده   هاي هخامنشـی  براي ساخت کاخل چنین ذکر شده بود که نقره و آبنوس داریوش او 

Hö( .این کاالها از طریق کانـال سـوئز بـه ایـران حمـل شـده بـود        که احتماالً، شده می gemann,1992: 223( 

زد که تعیین کنیم که آنها حـاوي یـک مـتن    سا  می این امکان را فراهم ،به جا مانده از ستونهاي یادبودهاي  تکّه

حاد نمادین مصر علیا و سفلی صورت سمبلیک اتّه اي که ب صحنه .هیروگلیف و میخی بودند چهارزبانه به خطّ

ـ  مـی معرفی ایران  مصر و  »فرمانرواي دو کشور«داریوش را به عنوان  .دهد می را نمایش د، و اقـوام و ملـل   کن

گـذارد کـه بـا     مـی  هایی نمادین به معرض نمـایش  پیکره ۀپارسها را به وسیل ۀهاي تحت سلط تابعه و سرزمین

ایـران بـا    پیونـد مصـر و   حاد نمادین مصر واتّ ،سمبلیکهاي  شاید بتوان از این صحنه .کنند می داریوش بیعت

امـور  که ارتباط افتتـاح کانـال سـوئز بـا ایـن       نباط نمودتامپراتوري هخامنشی چنین اس ۀسایر اقوام تحت سلط

ـ      ایران با سایر اقـوام و  سیاسی مصر و تجاري و ثیر اقتصادي وأتحت ت  ،ثیر اقتصـادي أملـل تابعـه بـوده، کـه ت

:Mysliwiec,1998(. رسد می تر به نظرپررنگ گـواه و مـدرکی بـر ایـن      ،ستونهاي یادبود کانالبنابراین ) 181

، چگونه بـا مرکـز فرمـانروایی هخامنشـیان     از همدیگر اهاي اقتصادي بسیار دور و مجزّ مطلب هستند که محل

در کتیبه کاخ داریوش در شوش نیز  مصري ةمورد استفاد وسایر مصالح وجود نقرهاما  .اند ارتباط داشته ،پارس

ـ روابط مصر با جهان خارج قطـع نشـده    هخامنشیان ةدر دور دهد که می نشان ، صـورت ارتبـاط تجـاري   ه و ب

Hö(  .ه داشته استمستحکم در آن زمان ادام اقتصاديِ gemann,1992: شـک بزرگتـرین    بـی  سوئز کانال) 224

ـ  همگام با سیاست آشتیاما  داریوش در مصر بود اجتماعی اقتصادي و و تکنیکی ةپروژ مصـر در   او در ۀجویان

 هـاي ناب مکانها و از جمله تعداد. انجام گرفت زیادي عالوه بر حفر کانال معابد اقدامات ها و ارتباط با زیارتگاه

ـ داریـوش او  یـا دسـت کـم    .و بنا گردیـد ساخته  در مصر براساس اعتقادات مردم معابد مذهبی و عنـوان  ه ل ب

در  به همـین دلیـل   .است، مانند معبد هیبیس در واحه الخارقهبه تعمیر کامل آنها پرداخته  فرعون مقتدر پارسی

ـ   ه ب دار ستونهاي یادبود کانال که با خورشید پره سمت مقابل یکی از نیـل   ۀعنوان سـمبل اهـورامزدا و رودخان

شامل  ؛اري شده استهیروگلیف مصري حج بسیار آسیب دیده به خطّاما  تر متنی طوالنی ،پوشانده شده است

    کشـتی ذکـر   24در پایان مـتن ناوگـان کـوچکی شـامل       امپراطوري هخامنشی و ۀفهرست ناقصی از ملل تابع

ـ   . کردند می را از مصر به پارس حمل) تییا عواید مالیا(شود که خراج می حـان  اه طرّاین مطلـب نشـانگر توج



شناسی مجلّۀ مطالعات باستان/  198

ط سیاسـی رونـق بخشـیدن    تحکـیم تسـلّ   نظامی و ةاستفاده از کانال سوئز در این دوره عالوه بر استفاد حفر و

:Schmidt,1953(. سایر ملل تحت سلطه هخامنشیان نیز بوده است ایران و تجاري مصر و ارتباط اقتصادي و

26(

  

  :اندازي کانال سوئز راه اهداف نهایی حفر و

ایـن بـوده    ،نظـامی  عالوه بر هدف اقتصادي، تجاري و داریوش از ساخت کانال سوئز مهمف اهدا احتماالً

 تمدیری هدایت و ۀتحت سلطهاي  ساتراپی جغرافیایی اطراف ایران و ۀدر زمان حکومت خود  شش منطق که

  : از تحت سلطه عبارت بودند ۀاین شش منطق. قا بخشدارت بیشتريخود را با بازدهی 

  .آریا. 6درنگیه نه    . 5پارت   . 4ایالم   . 3ماد   . 2پارس  . 1: ساتراپی در فالت ایران 6) الف

ر کنـا هـاي   سکا. 3شت دي ها سکا. 2سکا  کاله خود نوك تیز   . 1: ساتراپی در فالت شمال شرقی 6) ب 

  .دسغ. 5باکتریا  . 4دریا  

  .مکران -5هند . 4آراخوزي . 3دیه  سته گی. 2گنداره  . 1: ساتراپی در فالت شرق ایران 5) ج 

  .سوریه. 5عربستان     . 4ا   یکار. 3بابل     . 2آشور     . 1 :هرینساتراپی در بین النّ 5) د 

  .)سودان(نوبیه. 4اتیوپی    . 3لیبی   . 2مصر   . 1: ساتراپی در شمال آفریقا 4) ـه

  .کاریین .7 اسکودرا. 6فاریین. 5 ایونیه. 4لیدیه. 3کپا دوکیه . 2ارمنستان . 1: ساتراپی در آناتولی  7) و 

هخامنشی از هنـد تـا لیبـی در شـمال      ۀملل تابع وها  داریوش براي رهبري و هدایت قلمرو بزرگ ساتراپی

شوش تا سارد را در شمال آناتولی احـداث   اي از او جاده. آفریقا به خطوط ارتباطی سریع و خوبی نیازمند بود

بنابراین به ایـن فکـر افتـاد      . توان از پارس به مصر سفرکرد می سپس داریوش دریافت که از دریا هم .کرده بود

به پایـان  ، ندتمام رها کرده بود ا نیمهام ،کردهآغاز  کانال را آناعنه مصر خیلی قبل از او که کانال سوئز را که فر

ـ تجـاري   و داریوش در این خصوص نه فقط در اندیشه اثرات اقتصادي .برساندژ آمیـز مسـیر آبـی از     تموفقی

خواسـت بـا تکمیـل     مـی  بلکـه ، دریاي مدیترانه به دریاي سرخ سپس به خلـیج فـارس و اقیـانوس هنـد بـود     

کانال سوئز آمـاده   .م.ق 498درسال  .ثیر شگرفی قرار دهدأتحت ت نیز را آمیز این پروژه فرمانبردارانش تموفقی

فاق تمام خاندان سلطنتی سومین سفرش را از شوش به مصر آغاز کرد تـا کانـال   و سال بعد داریوش به اتّ شد

فرمـانروایی ایرانیـان در    ةکانال سـوئز داریـوش از دور   ةمهمترین اسناد باستانشناسی دربار. افتتاح کند را رسماً

بـر فـراز محلهـاي بلنـد یافـت       ،)به سمت دریاي سرخ(کانال  راست ةسه ستون یادبود بوده که در کنار ،مصر

یـادبود سـوئز   سـتون   -3 هالمشـکوت  سـتون یـادبود  تـل    -2ستون یادبود کابریت داریـوش    -1:مانند ؛ندا شده

   .در حال عبور از کانال تعبیه شده بودندهاي  یت کشتیؤاین ستونهاي یادبود براي ر ؛شوداری

  

  :گیري نتیجه

1- حفـر   ۀاقـدام بـه ادامـ    ،نظـامی  ی انجام طرحهاي بزرگ اقتصادي ویل براي نشان دادن تواناداریوش او

ولی به علل مختلـف از جملـه    هرا آغاز نمود مصر خیلی قبل از او حفر آن ۀکانالی که فراعن؛ کانال سوئز نمود

  .دندبوکرده کاره رها ترس از راه یافت آب دریاي مدیترانه به فالت مصر حفر کانال را نیمه

هخامنشی از هند تا لیبـی   ۀملل تابع وها  داریوش براي رهبري و هدایت قلمرو بزرگ ساتراپیهمچنین  -2



199/  ...چگونگی ساخت کانال سوئز توسط داریوش و

اي از شـوش تـا سـارد را  در شـمال      او جـاده . در شمال آفریقا به خطوط ارتباطی سریع و خوبی نیازمند بـود 

بنـابراین  . توان از پارس به مصر سفرکرد می داریوش دریافت که از دریا هم همچنین .آناتولی احداث کرده بود

بـا حفـر    داریوش. به پایان برساند، بودند کردهآغاز مصر  ۀاعنسوئز را که فر ةکارنیمه به این فکر افتاد که کانال

از دریاي مدیترانـه بـه دریـاي سـرخ سـپس بـه خلـیج فـارس و         را کم خطري  آسان ومسیر آبی  ،کانال سوئز

  .ایجاد نموداقیانوس هند 

چـرا کـه    .هخامنشـیان داشـته اسـت    ةتجـاري در دور  ثیرات شگرف اقتصادي وأاحداث کانال سوئز ت -3

 کاالهـاي تجـاري و   این کانال در این دوره مورد استفاده قرار گرفته و ،شناسی مستند باستانهاي  براساس یافته

رونـد  . کس ارسـال شـده اسـت   بـالع  احتمـاالً  مصالح ساختمانی از این طریق از مصر به ایران و ی هنري وحتّ

الت عظـیم  تحـو  نشـانگر  هخامنشـی هـاي   سـایر سـاتراپی  هماننـد   ایران و تجاري در مصر اقتصادي و ۀتوسع

هخامنشیان پس از افتتاح کانـال   ۀارتباطات بسیار مستحکم بازرگانی بین ملل تحت سلط تجاري و اقتصادي و

  .است داریوش توسطسوئز 

طریق کشتی  از  24ابتدا  ؛آغاز شددر تاریخ مصر  اقتصادي وتجاري بزرگ ۀجربت ،سوئز افتتاح کانالبا  -4

ـ  بودند مصر از که حامل هدایایی براي پارس سوئز کانال طـرف دریـاي   ه ، از نزدیکی ممفیس پایتخت مصـر ب

از طریق بندر خرمشهر کاالهاي تجاري و اهدایی خـود را   احتماالً سپس خلیج فارس حرکت کردند و سرخ و

  .در نهایت به شوش منتقل نمودند ساتراپی ایالم  وبه 

 هخامنشـیان ایجـاد عملکـرد قـوي تجـاري و      توسـط بنابراین شاید در ابتدا هدف از ادامه حفر کانـال   -4

تجاري کانال همه کارکردهاي دیگر  کارکرد اقتصادي و ،گذشت زمان ولی با، اقتصادي براي کانال سوئز نبوده

.امروز این کارکرد هر روز نسبت به قبل توسعه پیدا کرده است تا و ثیر قرار دادهأتحت ترا 
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