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Abstract 

The literature of the present study is so huge and 
the material used in their inscription and findings 
are archeological. In this research, the Librerian 
method and field reports were used. To the authers 
archeological materials are needed to understand 
the cultural relations between Persia & Egypt 
during this time. Thus, one could divide these 
materials in to two groups. First, the Persian 
archaeological finds in Egypt and second, the 
Egyptian archaeological finds in Iran. There are 
some typical archaeological materials in Egypt 
refer to Achaemenids. The inscriptions of Wadi 
Hammamat in Hieroglyph writing، the inscriptions 
of mausoleum achaemenids and Elephantine 
Papyrus carrying an Aramaic and the bas relieves 
from Memphis & Carved   motives on the walls of 
Hibis، and the inscriptions of Darius I in Suez 
Cannel. We can refer to such an Egyptian style 
Statue of Darius I in Susa. The Egyptian Scrubs 
Stamp from Qazvin Plain، the wares with 
hieroglyph inscriptions from Perspolis and the 
objects related to the Egyptian Myth & magic 
believes found in Perspolis. Also Achaemenid 
administration seal impression. According to the 
finds it is concluded that there was a strong effect 
of Egyptian culture on the Persian one.
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چكيده 
موضوع اين تحقيق بررسي هنر هخامنشيان در مصر بر اساس يافته هاي 

در . آثار مصري در ايران  مي باشدباستان شناسي ايراني در اين سرزمين و
اين پژوهش از روش كتابخانه اي وبررسي و مطالعه گزارش هاي 

فرهنگي هنري و ثيرات أبراي فهم ت. هاي ميداني استفاده شده استپژوهش
آگاهي از گستردگي روابط متقابل تمدن ايران و مصر الزم است يافته هاي 

هاي علمي در ايران و مصر مورد مطالعه قرار گيرد تا باستان شناسي كاوش
هاي باستان شناسي به سطح وگستردگي روابط فرهنگي وبراساس حجم داده

به امروز مي توان اين ها تا براساس پژوهش. هنري دو تمدن پي برده شود
يافته هاي باستان شناسي ايراني در . 1. آثار را در دو دسته طبقه بندي نمود

بعضي از نمونه هاي . هاي باستان شناسي مصري در ايرانيافته.2.مصر
كتيبه هاي هخامنشي به خط هيروگليف از وادي :ايراني در مصر عبارتند از

هاي به خط آرامي نشي و پاپيروس و كتيبه هاي آرامگاهي هخام"حمامات"
شهر باستانيدرهاي هخامنشيبرجستهنقش همچنينو"الفانتين"از جزيره

و يادگارهاي معماري هخامنشي "هيبيس" بر روي ديوارهاي معبد"ممفيس"
در مصر شامل معبد هيبيس و آثار معماري هخامنشي در الفانتين وسنگ 

ز و همچنين مهر هاي حكومتي يادبودهاي داريوش در كنار كانال سوئ
ابزار كوچك آالت و،  اشياء،در ايران، مجسمه داريوش. شودهخامنشيان مي

هاي سوسكي دشت قزوين، دست آمده از كاخ داريوش در شوش، مهرههب
ظروف كتيبه دار هيروگليفي و يافته هاي طلسمي و اعتقادي از تخت جمشيد 

حليل نتايج اين مطالعه تطبيقي ت. مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است
معماري مصر بر ايران بيشتر بوده ثير گذاري هنر وأنشان مي دهد، كه ت

. است

واژه هاي كليدي
ثير وأ ت، داريوش اول، نقش برجسته، كتيبه، ارتباط، هخامنشيان، ايران،مصر

ثرأت
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مقدمه
قه در دوره تاريخي بوده فرهنگ اين منطگذارترين تمدن وتأثيريكي از بزرگترين وبه عنوان تمدن ايران در آسياي جنوب غربي 

هاي هنري بيشتر تمدناستفاده از تجربه فرهنگي واي از جهان وپديدار شدن امپراطوري هخامنشيان وفتح مناطق گسترده. است
ات علمي تأثيرهاي بزرگ منطقه كه يكي از تمدن. روند آن را سرعت بخشيده استتمدن ايران را غنا وبزرگ منطقه، فرهنگ و

ات كه گاهي دو تأثيرگستره اين .  است بودهتمدن مصر گذاشته، فرهنگ ورانعميق و تكامل دهنده اي بر تمدن ايهنريفرهنگي و
مطالعه تاريخ چنين در بررسي و. هاي وسيعي مي باشدناپيداي فراواني دارد،كه نيازمند انجام پژوهشسويه نيز بوده، زواياي پنهان و

 پس از سال  حدوداً" نبونيد"نامها كروزوس پادشاه ليديه در آسياي صغير پيروز شد و بر پايه وقايعكوروش در نبرد ب":شودبيان مي
بدين ترتيب ليديه جزء ساتراپ.عنوان اسير همراه خود به اكباتان آورده پادشاه ليدي را ب را تسخير نمود و"سارد"م شهر . ق547

فتح بابل وآماده تاختن وكوروش پس از ليديه .]1381:99بياني،["يي يافتهاي ايران درآمد كه حاكمي پارسي بر آن فرمانروا
م امپراتوري جديد بابل را كه شامل متصرفات آن در غرب رود فرات مي شد تسخير . ق539 او در سال .شدمصرسكاها وباختر و
ها در شمال شرق امپراتوري كشته شد و جنگ با ماساژتم در. ق530 ولي كوروش درسال.به امپراتوري خود منضم ساختكرده و

 او جانشينتوسط. در انديشه كوروش بودمصركهتسخير. نتوانست برنامه هاي خود را در رابطه با گسترش امپراتوري عملي سازد
 و، توسط كمبوجيه عملياتي شدفتح مصر كه در زمان كوروش طراحي شده بودطرح .]1368:199، توين بي[دنبال شدكمبوجيه

پسر  كمبوجيه ،پسر او پسامتيك سوم فرعون مصر شد. م از دنيا رفت.  ق525در آغاز سال  فرعون مصر هنگامي كه آماسيس 
 پس از درهم شكستن آخرين مقاومت ارتش اين كشوراو در پيشروي پيروزمندانه به مصر و. تهاجم خود به مصر را آغاز كردكوروش 

م در آنجا باقي . ق522، كمبوجيه پادشاه مصر شد و تا سال پسامتيك سومسارت فرعون، دراطراف شهر ممفيس پايتخت مصر و ا
 براساس منابع مصري مردم اين كشور كمبوجيه را همچون فرعون .]Posener,1936,S.XI[ماند و براين كشور حكومت كرد

مذهبي آنهاهاي بومي وهم به سنتكمبوجيه هفتم براي حكومت بر مصرقبول كرده و پذيرفتند وجديدي از سلسله بيست و
در دومين. از زمان كمبوجيه آغاز مي شود. طول انجاميده ب. م.  ق404حاكميت بيست هفتمين سلسله كه تا سال .احترام گذاشت

م داريوش . ق335-332اول حكومت كرد و از سال م اردشير. ق343-338سلسله سي ويكم از سال دوره فرمانروايي ايرانيان يا
.]Altenmüller,1982, S.20[داشتوم حكومت مصر را در اختيارس

 تحقيق  پيشينه.1
ترين كساني كه مؤثرطور مشخص ه ولي ب. مطالعات زيادي در رابطه با باستان شناسي دوره هخامنشيان در مصر صورت گرفته است

:يق وپژوهش قرار داده اند، عبارتند ازمستندات تاريخي اين موضوع را مورد تحقبر اساس يافته هاي باستان شناسي و

هاي باستان شناسي اولين محقق در رابطه با موضوع، يافتهبه عنوان ] Posener,1936[پوزنر فرانسوي . مطالعات جي تحقيقات و.1
ترجمهاو براساس مطالعه و ارائه .مفصل مورد مطالعه وپژوهش قرار داده استدوره هخامنشيان را در مصر بصورت كامل و

هاي سنگ يادبود شهر سوئز وكتيبهو"كابريت "و"تل المشكوتا "سنگ يابودهايو"وادي حمامات"هاي شاهان هخامنشي ازكتيبه
حاصل اين تحقيقات و. مقابر از هيروگليف به زبان فرانسه، به تحقيق جامع در رابطه با آثار هخامنشي در مصر نيز پرداخته است

معرفي آنها در مصر بوده است،كه روشن كننده كتيبه از اين دوره  وشي ويج كشف باستان شناسانه صدها اثر وپژوهش ها ارائه نتا
نخستين سلطه ": نتايج اين تحقيقات در كتابي با عنوان. ساله مي باشد132مبهم تاريخ اين دوره در يك مقطع زواياي تاريك و

].G.Posener1936[منتشر شده است قاهره چاپ و در 1936 جمع آوري و در سال"ها در مصرپارس

پوزنر حائز اهميت . استاد باستان شناسي دانشگاه مونيخ در رابطه با اين موضوع پس از جي"ميكائيل راف "تحقيقات مطالعات و.2
 در كاخ آپاداناي از حفاري هيات باستان شناسي فرانسوي1351او با مطالعه كتيبه هاي روي مجسمه داريوش كه در سال . مي باشد
روي لباس اين مجسمه كتيبه هاي به خط ميخي . آمد و هم اكنون در موزه ملي ايران باستان نگهداري مي شودبه دست شوش، 

روي پايه مجسمه تصوير بر. خط هيروگليف از زبان داريوش حكاكي شده استه اي بو همچنين كتيبه) بابليپارسي، عيالمي و(
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 با استفاده از اين داده ها نسبت به مطالعه توزيع مكاني و"راف".اپي دوره داريوش نمايش داده شده است ساتر24نمادين مردان 
.).M.Roaf 1974 (جغرافياي ملل تابعه وساتراپي هاي هخامنشي بويژه مصر پرداخته است

هاي باستان شناسي بر اساس يافتهدر مصر كارل ميسلويچ باستان شناسي از كشور آلمان نيز در رابطه با موضوع دوره هخامنشيان .3
 در ماينس آلمان 1998در سال در كتابينتايج تحقيقات خود رابررسي نموده ، وساير كتيبه ها مطالعه واز جمله مجسمه داريوش و

.]K.Mysliwiec1998,89[منتشر نموده است

مصر كار  ملل تابعه هخامنشي و آثار ايراني دررافياي ساتراپي ها وجغدر رابطه با توزيع مكاني وياكوبس. تحقيقات بيمطالعات و.4
.]B.Jacobs1994-1987[راهگشاي بوده است ارزشمند و

. مطالعه  باستان شناسي دوره هخامنشي در مصرانجام گرفته استهاي سودمند در رابطه با  بررسي وپژوهش از جمله تحقيقات و.5
هاي هخامنشي نتايج مفيدي در رابطه با مطالعه بيشتر كتيبهبررسي وي است، كه با استفاده ازكار تحقيقي، پيرلوكوك فرانسو

هاي اين از ويژگي. اقتصاد ي اين دوره  بويژه در رابطه با مصر ارائه نموده استخصوصيات سياسي، اجتماعي وها وشناخت ويژگي
هاي مختلف رايج در اين دوره بوده كتيبه هاي مستند تاريخي به زبانمطالعه اين دوره براساس يافته ها وكار تحقيقي بررسي و

هاي هخامنشي ترجمه شده استكه به زبان فارسي تحت عنوان كتيبهزبان فرانسويه كتابي بنتايج اين كار تحقيقي در. است
.]1382پي ير،.لوكوك[

هاي زير فرمان هخامنشيان اب جغرافياي استرابون تحت عنوان سرزميندركتمنابع يوناني به ويژه كتاب تاريخ هردودت ودر.6
].1339.هرودوت[شرح وتوضيح داده شده است موضوع توزيع جغرافياي ملل تابعه هخامنشي بويژه مصر مورد توجه قرار گرفته و

ساتراپي هاي هخامنشي ارزشمند تابعه و خانم پروفسور هايده ماري كخ از آلمان در رابطه با اقوام وملل هايپژوهش مطالعات و.7
هايده ماري كخ در رابطه با . شر نموده اندتمنهاي خود را در چندين كتاب به زبان آلماني چاپ ونتايج پژوهشوقابل توجه بوده و

.باره  استهاي مختلف دراين موضوع باستان شناسي هخامنشي نيز اطالعات مفيدي ارائه داده  است، كه حاصل آن انتشار كتاب

ه باستان شناسي امپراتوري هخامنشي تحقيقات پير بريان فرانسوي است كه بپرحاصل تاريخ وهاي مستند ويكي از پژوهش. 8
هاي تحت سلطه اين هاي باستان شناسي بيشتر سرزمينبررسي نتايج كاوشتر از تحقيقات گذشته بر اساس مطالعه وصورت كامل

منتشر شده  به فارسي تحت عنوان امپراتوري هخامنشي چاپ وكه بعداً حاصل اين پژوهش در كتابي .امپراتوري انجام شده است
]1381،پير. بريان[. است

فتح مصر چگونگي تشكيل امپراتوري هخامنشيان و.2
له هخامنشيان و جد سلسهخامنش، پيش از ميالد بايد قراردادي فيمابين پادشاه ايران700حدود سال بر اساس مدارك موجود در 

 عليه نظامي ايالمي ها را با قدرت  تعهد نمود هخامنشبر اساس اين قرارداد. استپادشاه ايالم شوتروك ناهونته دوم منعقد شده 
بنابراين . استقرار دائمي پيدا كنندپارس ها مي توانند در منطقه ايالم  قوم  كه تعهد نمود،شاه ايالم، در مقابلها حمايت كندآشوري

 كوهستانو نزديك، در منطقه فارس پيش از ميالد به آن منطقه كه امروزه مهد اين ملت خوانده مي شود700پارس ها حدود سال 
موسس قلمرو جهاني هخامنشيان كوروش دوم وابسته به . ]Koch.1988,3[استقرار پيدا كردند اطراف تخت جمشيد و پاسارگاد هاي

عليه مادها قيام كرد و م .ق550 و در سال ، پيش از ميالد پادشاه قبايل ايراني شد558 در سال كه،آخرين پادشاه ماد  آستياگس بود
فرمانروايان آشور، اورارتو وآسياي صغير شده  كوروش كه وارث دولت ماد و.]Lukonin.1986,38[شاه ماد را از سلطنت برانداخت

هرچند قسمت بيشتر دوره . ين شروع به تاسيس امپراتوري هخامنشيان كردبابل در بين النهربود، ضمن فتح ليديه درآسياي صغير و
هاي ديگر داشته، ولي او پس غرب دربر گرفته بود، وكوروش فرصت كمي براي فعاليتحكومت كوروش را سفرهاي جنگي شرق و

حتي پس از آن ا همدان وپايتخت انتخاب نمود، او پس از شوش هگمتانه يبه عنوان گسترش حكومت خود شوش را از توسعه و
ها، بيابانگردهاي كه به شمال شرق ايران  كوروش در جنگ باماساژت]144: 1344،گيرشمن [.بابل را به پايتختي انتخاب مي كند
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كمبوجيه پسر كوروش دوم بي هيچ مخالفتي در .م كشته شد. ق530آنها در تابستان در جنگي باتاخت وتاز مي كردند لشگركشيد و
525مصر درسالكشوردر ادامه گسترش امپراتوري هخامنشي،.م برحسب اسناد آكدي بابل برجاي كوروش نشست. ق530اوت 

فرعون مصر از طرف مردم وبه عنوان  وشاه ايران ،انجام يك عمليات بزرگ نظامي تسخير شدم توسط كمبوجيه با طراحي و.ق
م تحت عنوان سلسله بيست .  ق404دردوره اول هخامنشيان تا سال .مذهبي برسميت شناخته شدنهادهاي سياسي اجتماعي و

م حاكميت هخامنشيان در مصر ادامه . ق332 تا343سال از11در دوره دوم بمدت. سال درمصرحكومت كردند121مدت ه وهفتم ب
داريوش باكمك . مي شودشاه ايران شناختهبه عنوان م .ق522داريوش پسر آريارامنه در سال. ]161-159: 1380،فراي[داشته است 

م به تصرف در آورد وبه اطاعت از داريوش واداشت. ق521شش تن از سرداران وفادار تمام نواحي امپراطوري هخامنشي را تا سال 
خشايار شاه هخامنشي در.  به تخت سلطنت نشست486 در ساله پس از مرگ داريوش پسر او خشايارشا].65-63: 1384،كاليكان[

 به 465پسر او اردشير معروف به اردشير دراز دست در سال هپس از خشايارشا].51-50: 1333. سامي[درگذشت م . ق465سال 
مدت .  به حكومت رسيد424پس از او پسرش خشايارشاه دوم در سال. م درگذشت. ق424 در سال  هم اردشير.تخت سلطنت رسيد

را كشت وخود شاه شد كه مدت شاهي سغديان شش ماه ونيم بيش نبود اوبرادراش سغديان .  روز تا يكسال نوشته اند45حكومت او 
م به سلطنت . ق424 داريوش دوم پسر اردشير اول در سال ]51: 1333. سامي[.داريوش دوم والي باختر اعدام شدبه دست كه 

اردشير  سال حكومت نمود و46ا حدود358 تا 404پس از داريوش دوم پسر او اردشير دوم  از سال . در گذشت404در سال رسيد و
پس از اردشير سوم آرشك . كومت كردحم . ق338 تا 358پس از اردشير دوم پسرش اردشير سوم از .  سال عمر كرد96دوم 

آخرين شاه هخامنشي داريوش سوم كه از سال . م به حكومت رسيد.ق336تا338يا اردشير چهارم پسر اردشير دوم از ) آرسس(
]54-53: 1333. سامي[. م حكومت كرد. ق330 تا 336

 يافته هاي باستان شناسي ايراني در مصر-3

آمده از وادي حماماتبه دست  كتيبه هاي .3. 1
درياي سرخ قرار دارد، كه راه شهر كوپتوس مصر به وادي حمامات در دره گسترده اي در شرق كشور مصر در بين شهر كوپتوس و

م در مصر براي مجسمه سازي و. ق4000 در اين وادي معدن سنگ قديمي قرار دارد كه از .درياي سرخ از آن وادي مي گذرد
بر روي ديواره طبيعي سنگب اين معدن كتيبه هاي به زبان هيروگليف از . ساخت معابد بزرگ از سنگ آن مورد استفاده شده است

هاي درحين بررسي كتيبه) http://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Hammamat. (مختلف تاريخي نوشته شده استادوار
 تعداد قابل توجهي از اين كتيبه هاي كشف شده مربوط مالحظه مي شود كه1934-1932هاي در سالمعادن سنگ وادي حمامات

 كتيبه مربوط به بيست و هفتمين سلسله 22 كتيبه 250از بر اساس اين مطالعه،. مي باشدبه دوران حكومت هخامنشيان در مصر 
اشميت در مورد كتيبه هاي مربوط به پادشاهان ايراني . اريك.]Posener ,1936, 88[ بود  در مصر يعني حكومت هخامنشيانمصر

 بيست و ششمين سال فرمانروائي  كه تعدادي از آنها به كتيبه هاي وادي الحماماتاز:معتقد استآمده، به دست كه از وادي حمامات 
.  نوشته شده ظاهر مي شوند كتيبه آخر متون هخامنشياين كتيبه ها نام پادشاهان بعضي ازدرچه شود، چنانداريوش اول مربوط مي 

.]Schmidt,1953,26[شده استاز معادن سنگ وادي الحمامات هميشه سنگ براي پادشاهان مصر ارسال ميالزم به ذكر است،
آنها كمتر باشد كه بيشتروازده كتيبه مربوط به داريوش اول مي كتيبه د23از پوزنر باستان شناس فرانسوي،. بر اساس تحقيقات جي

هكتيبه مربوط به خشايارشا ششتاريخ ثبت را نوشته اند وبيشتر مطالب آنها در حد نام پادشاه وخط متن هيروگليف داشته وهشت از 
].Posener ,1936, 88[ كتيبه مربوط به اردشير اول هخامنشي بوده استچهارو

 از د وره هخامنشيان در مصرها كتيبه  هاي سنگ قبر.3 .2
. باشدميهخامنشي كه حامل اطالعاتي مربوط به شاهان ،آمدهبه دست يادبود از معبد سراپيوم از ممفيس  سنگ قبر20بيش از 

 اين منبع به ويژه براي  متن5. بسياري ديگر، با وجود اينكه در اينجا هيچ سلسله خاصي ذكر نمي شود، مطابق با همين دوره هستند
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يكي از آنها مربوط كه مي باشد،اينها دو كتيبه قبري آپيس  از.مورد توجه قرار مي گيردتاريخ مصر در زمان بيست و هفتمين سلسله 
 :نمونه به چند كتيبه اشاره مي شودبه عنوان .و ديگر مربوط به داريوش اول استبوده به كمبوجيه 

 سانتي 66كه . اين كتيبه برروي يك سنگ قبر گرد و مدور از جنس آهك است: آپيس، اهدايي كمبوجيه سنگ قبر كتيبه دار.الف
هاي ماريت از معبد سراپيوم نزديك شهر اين كتيبه از حفاري. دارد سانتي متر قطر9 سانتي متر طول و حدود44متر ارتفاع و 

 اين كتيبه به دو بخش تقسيم .در موزه لوور قرار دارد) 354 اموال شماره ه ب(اين سنگ در حال حاضر. آمده استبه دست ممفيس 
و وجود ) م.ق524(يعني در حدود . كند دوران حاكميت كمبوجيه تطبيق مي6تاريخ آن با سومين ماه فصل شمو در سال . مي شود

.ماه مشخص نيستچندمين روز

.از جنس گرانيت خاكستري كه حوالي شهر ممفيس پيدا شده استتابوت حجاري شده : تابوت كتيبه دار آپيس، اهدايي كمبوجيه. ب
.  ارتباط داشته باشد، نيز ذكر شده است3تاريخ اين تابوت بايد با گاو نري كه در كتيبه معتبر شماره . بر روي در آن حرفي وجود دارد

. ي كمبوجيه انجام شده استينرواآمده و مراسم تدفينش در زمان فرمابه دست  مجردي كه سنگ قبرش در سراپيوم  كاو7آپيس
]همان[

اين كتيبه از يك ،كه  بعد از داريوش اول4آپيس منطبق با سال سنگ قبركتيبه : سنگ قبر كتيبه دار آپيس، اهدايي داريوش اول.ج
اين كتيبه . رد سانتي متر قطر دا10 سانتي متر طول و  حدود 44 سانتي متر ارتفاع و 80. سنگ قبر مدور و از جنس سنگ آهك است

شماره اموال  ه ب(اين كتيبه در حال حاضر در موزه لوور . آمده استبه دست بد سراپيوم نزديك شهر ممفيس عهاي ماريت ماز حفاري
.  قطعه جدا ازهم موجودمي باشد8در حال حاضر به صورت . آسيب زيادي ديده و شكسته شده استاين اثر. نگهداري مي شود) 357

تاريخ اين كتيبه با سي امين روز . اين كتيبه به دو قسمت تقسيم مي شود. عه از سمت چپ آن موجود نيستبدون شك دو قط
]همان[.مطابقت مي كند)  م. ق518يعني. (  بعد از داريوش اول4سومين ماه فصل شمو سال 

 معماري هخامنشي در جزيره الفانتين مصر .3. 3
او به .  لو رفت"فانس هالي كارناس"طالعات امنيتي كشور مصر توسط فردي بنام اهخامنشيان در زمان فتح مصر توسط ارتش 

به ) بادويان(كمبوجيه همچنين با باديه نشينان . سوي شاه ايران كمبوجيه گريخت و او را از سيستم دفاعي مصري ها مطلع كرد
بخشي از اعيان و اشراف مصر از . مله كرد قبل از ميالد از طريق شبه جزيره سينا به خاك مصر ح525راهنما در سال عنوان 

هاي يهوديان كه در جزيره الفانتين مستقر بودند، كمبوجيه همچنين براي فتح مصر از حمايت پادگان. ايرانيان حمايت كردند
 جزيره مينظا وموقعيت سياسي اجتماعيدر هخامنشياندر دوره فرمانروائي بنابراين .]Mysliwiec, 1998,168[بهره مند شد

 در اختيار حكومت هاي محكم، به عنوان استحكامات مرزي مصر جزيره با پادگانواين،وجود نيامده الفانتين تغييرات چنداني ب
پادگان نظامي هخامنشيان در از طرف ديگر در موقع تصرف مصر هم اولين.]Meyer,1912,12[ باقي ماندند هخامنشي مصر

مدارك بر اساس. نچه بخشي از اين پادگان در تمام دوران فرمانروايي كمبوجيه در الفانتين پا برجا بودمستقر شد، چناجزيره الفانتين
تا هنگام ورود كمبوجيه مكتوب يهوديان در زمان داريوش دوم يادآور مي شوند، كه پرستشگاه آنها در دوران شاهان مصر بنا شده و

-1906 در سالهاي ].85: 1381بريا،[ كمبوجيه هم از آنها حمايت مي كرده است به مصر نيز برپا بوده، اين به اين معنا است كه
بايگاني مهم مهاجرين حاصل آن كشف آرشيو وجزيره الفانتين انجام گرفت، از حفاري باستان شناسي كه توسط روبنسون در1907

و در ميان مقدار زيادي از اسناد اداري قطعاتي نيز از در اين آرشي. بر روي پاپيروس بودنظامي يهودي جزيره الفانتين به خط آرامي و
دو طرف اوراق پاپيروس اين اسناد در. آمدبه دست ترجمه كتيبه بيستون به زبان آرامي كه هزاران سال در آنجا محفوظ مانده بود، 

نوشته هاي ]1381:115امايف،دند.آ[. نگاشته شده ودر حواشي وكنار آنها يادداشتهاي اداري دوره هخامنشيان نيز قيد شده بود
هاي يهود يان در الفانتين را ارائه هائي مانند پادگانبرداشتي روشن از زندگي در اقامتگاه ديد عميق و،پاپيروسي به زبان آرامي

كردند  ميآنجا زندگيهاي كه درساير گروه و معابد خدايان محلي و همچنين روابط آنها را با)Jahwes(دهند و ستايس يهوز مي
حتي اين نوشته هاي آرامي پاپيروسي با موفقيت تالش كرده اند مكانيابي جغرافياي محله هاي الفانتين را براي . كنندرا گواهي مي
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آمده از به دست خط آرامي ه هاي ب پاپيروس].Helck /.Otto ,1986,.1221[توضيحاتي ارائه نمايند بازسازي دوباره يا تجسم با
هاي همچنين وضعيت محاكم و اصول و روشها و دادگستري، ويباً منابع منحصر به فرد اطالعات در مورد اداره دادگاهالفانتين تقر

به دست  تاكنون هخامنشياندر دوران حاكميت هاي مصري در دوران سائيت وزيرا مدارك دادگاه. دهندحاكم بر آن ارائه مي
 گزارشات حفاري كه توسط مؤسسه باستان  بر اساس].E.Bresciani,1965,.320[اطالعاتي در خصوص وجود نداردنيامده است و
مورد اين شهر و معابد آن انجام  در1989 تا 1988 و از 1988 تا آوريل 1987 در جزيره الفانتين از اول اكتبر  در مصرشناسي آلمان

را معماري از دوره هخامنشي در جزيره الفانتين مصر آثار كشف  اين موسسه خبرهاي باستان شناسيكاوشنتايج بر اساس و،شده
 )Deutsche Archäologischen Institut in KeiroMittailung(].MDAIK46,1990,.213[) 1تصوير(.دهندارائه مي

 ظروف كتيبه  دار مربوط به دوره هخامنشي در مصر.3. 4
 بوده و هخامنشيانكسته ظروف را جمع آوري كرده است كه مربوط به دوران ظرف كامل و قطعات ش63مورددر اين پوزنر.جي

 و  بوده)Argonitآرگونيت (تعداد كثيري از آنها از جنس سنگ مرمر سفيد. بيشتر آنها داراي كتيبه اي با خط هيروگليف مي باشند
 كتيبه اي هيروگليفي  با شش ظرفنچهچنا،آمدهبه دست هاي باستان شناسي شهر شوش هاي هياتقسمت اعظم آنها از كاوش

دار دوره كتيبهاهميتهاي بااين گروه ظرف. يافت شده است ظرف به نام اردشير 5 و ه ظرف به نام خشايارشا35به نام داريوش، 
هاي تاريخي محوطهازسالهرزيرا. هاي شخصي نيستهخامنشيان به تنهاي نشان دهندة موجودي موزه ها و مجموعه

پوزنر قادر نبود همه امكانات را . جي.مي آيدبه دست  شوش در خوزستان تكه هاي جديدي از ظروف اين دوره شي مثالًهخامن
 كوچك بررسي كند و امكان دارد شماره هاي مختلفي را كه او به تك تك ظروف داده است، براي ارتباط دادن بين قطعات

.]Posener,1936.137[مربوط به يك ظرف باشد 

تابوت هاي چوبي منبت كاري شده  پارسي از دوره هخامنشي در مصر.3. 5
در شهر )Lann-Carnegie( قبالً در مجموعه موزه كارنگي دوره هخامنشي در مصر كه  شدههخامنشي معرفيتابوت هاي چوبي 

 معلوم ا ست اين اشياء نچه كه اما آ.مشخص نيست،اينكه منشاء كشف تابوت هاي چوبي كجا بوده. مي شده استهاك نگهداري
تصاوير خدايان روي تابوت هاي چوبي با تصاويري كنده كاري شده كه به وسيله نوشته هائي محصور و. آمده اندبه دست از مصر 
 و پسري بنام  مي باشد،)Horos(وكتيبه ها جسد داخل تابوت متعلق به هوروسبر اساس نوشته ها.  همراهي مي شوندمصري

 بر روي كناره هاي باريك، همينطور در سمت باال و.]Freiherrn,1936,.133[ است Taibet"اوتايبت "مادر نام ومينوريس
Nephthysبر روي يك سمت باريك. ائه شده استرسمت پاها جسد مومياي شده دو توصيف مذهبي مرتبط با يكديگر ا Isis كه 

 چوبي تصاوير فقرائي كه عصاي سلطنتي را نگهككنار تيرشوند درمحسوب مي)آزيريس(Osirisهر دو به عنوان خواهران 
گذاري در سمت باريك مقابل عالمت مقدس نوراني يا عالمت مرهم.هستندمي دارند و داراي قرص خورشيد با پره هاي بلند

رمانه پشت سررفتاري محتباHorosهوروس سمت راست و چپ او. شده استترسيمOsirisاوزيرس  با سرAbydosابيدوست 

جزيره الفانتين مصر  پالن معماري دوره هخامنشيان در .1 تصوير 
)D.Arnold,1994,S.73.(
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)2تصوير( هر دو بدون هيچ نشان و عالمتي هستندHorusهوروسNepphthys نفتيسكند، پشت، را ستايش مي Isis)ايسيس(
].همان[

 از دوره هخامنشي مصر)Alabaster( ظروف مرمرين كتيبه دا ر.3. 6
از پادشاهان هخامنشي : (يبه دار چنين حكاكي شده است بر روي يك ظرف مرمر ي كت)R. Schmitt (براساس نظر اشميت

براي جانشينان آنها نيز در دوره هخامنشيان تعداد زيادي از اين ظروف كتيبه دار وجود داشته ). داريوش اول، خشايار اول، اردشير اول
تيبه دار در حال حاضر دليل  براي آشنائي با نمونه هاي ديگر چنين ظروف ك.]Schmitt,2001,.191[تاكنون كشف شده است و

الگوي براي كافي وجود دارد كه به نمونه اي استناد شود كه متعلق به اواخر دوران هخامنشيان در مصر بوده اند و نيز مشخصه و
هاي ظروف ويژگي. در عصر هخامنشيان براي همه شناخته شده بوده ا ندقرون بعدي بوده اند و نيزدر سراسر خاور نزديك و

كه غالباً طبق اسناد موحود از ) شكم دار(اي شكم بر آمدهاين ظروف باريك و: به اين شكل بوده اند سفيد يا آالباسترا هامرمري
آمده اند و از جنس مرمر با گردني كوتاه، اما لبه اي پهن و دسته هاي كوچك و سطحي تخت و بدون به دست اياالت مختلف مصر 

) 4و3تصاوير (. پايه هستند

)Freiherr,1935-36, -140(تابوت  چوبي متعلق به دوره هخا منشي در مصرتصوير .2 تصاوير 

برلين- ظرف  كتيبه دارپا رسي ازمصرتصوير.4 تصوير 
)Burchardt,1911, 70( 

 وينموزه- بزرگ كتيبه دا را زمصر ظرفتصوير.3 تصوير 
)Seipel,2000,S.220(
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ري از دوره هخامنشي در مصر مهرهاي استامپي و سيلند.3. 7
ها و كشورهاي ملل تابعه ها در مصر، مهرهاي پادشاهي است كه در اكثر ساتراپ دوران فرمانروائي پارس آثارترينيكي از مهم

30بفردي وجود داشته بلكه بيش از امپراطوري هخامنشي اين مهر پادشاه بزرگ رايج بوده در واقع نه تنها چنين مهرهاي منحصر
چنانچه در زمان داريوش تمام مقامات عاليرتبه، از جمله كليه استانداران كه جزو مقامات عاليرتبه . عدد مهر در اختيار بوده است

,Hinz ,1976[محسوب مي شدند، يك چنين مهري را با نام داريوش داشته اند  175 ائي يك نمونه از مهر دوارن فرمانرو.].
 قبل از ميالد در 487 در سال  اولاحتماالً داريوش. از مهر داريوش كه فقط يك نمونة منحصر بفرد بوده استها در مصرپارس

صورت ه بمصرها دردومين نمونه از مهرهاي دوران فرمانروائي پارس.  تازه منصوب شده اعطاء كرده بوددارانمصر آن را به استان
اي در دست بر روي تصوير سطح مهر يكي از پادشاهان هخامنشي كه با يك نيزه. نه اي و تو خالي استيك مهر غلتان يا استوا

].Seipel,1996, 395[)5تصوير (زده است زانو نيزدر جلوي او فرعون مصر. اري شده استك كنده،دارد ايستاده

 نقش برجسته مرد پارسي از شهرممفيس .3. 8
1915-1923موزه دانشگاه پنسلوانيا    1923هاي  وچك از بناهاي سنگي ممفيس كه در طي حفاري        يك قطعه سنگ سه گوش ك     

اين يادبود سنگي با .  در موزه قاهره نگهداري مي شود   4553EJسته در حال حاضر به شماره اموالي        ج اين نقش بر   ،آمدهبه دست   
 از سنگ آهك سفيد سـاخته شـده   ، سانتي متر بوده13×17 آن  خرد شده هيروگليفي كه اندازه دارد و متن تقريباً  خودنقشي كه در    

سته از بقايـاي آنهـا   جي هستند كه اين قطعه نقش بريي كه بر روي متن هيروگليفي وجود دارد، همان لبه ها         يهاتنها آسيب . است
ي هنوز خام به نظـر  از نظر مهارت هنريك ستون افقي در باالي وسط سطح سنگ و        . در آنجا دو سطر وجود دارد     . جدا شده است  

 اما مطلب كوچك ديگر اينكه بـر     ،ثير را مي گذارد كه اثر هنوز به اتمام نرسيده بوده          أپيكره انساني اين ت   وضعيت نقش و  . مي رسد 
 در اصل نقاشي شـده بـود    نشان مي دهد كه روي اين اثر بررسيبنابراين نتيجه. روي اين اثر تاريخي با رنگ قرمز كار شده است       

كاري كه بر روي متن هيروگليفي انجـام شـده بسـيار    . ينات در اثر مرور زمان از بين رفته است   يتر رنگ لباس و تز    اي دقيق و اجر 
شـده  ممفيس چنـين توصـيف   سته پارسي شهر جهاي نقش بر  ويژگي].202: 1385واليتي،[) 6تصوير(زيبا بوده است  ناناشيانه و   

ي يهـا جامـه .صورت يك مصري نشان داده مي شوده مه هاي پارسي خاص خود ب   تنوع جا در اين نقش يك مرد پارسي در      : است
. با آستين هاي بلند تا آرنج و با برش نوك تيز در گردن با يك باال تنه گشاد كه در جلو آن گره زده شده است، تكميل مـي شـود                   

.قابل مقايسه بوده است، آمدهت به دساز تل المشكوتا    ) Anchscheschonk( با مجسمه انششوناك     طوري كه اين نقش   همان
نيمرخ صورت او در امتداد بيرون صحنه به سمت چـپ         ،  سته يك مرد راست قامت ايستاده است      جدر مركز صحنه اين نقش بر     

ـ         . او يك پوشش سر تنگ و يك جامه بلند ظاهراً خارجي به تن دارد             . مي رود  درسـتي  ه  نه گردن و نه نوع آستين هاي لباس ب
هـاي  زيرا با هم با حركات دسـت . لباس نقش هيچ منشاء مصري ندارد. يست و احتماالً جزو جزئيات نقاشي است      قابل رويت ن  

كه دست چپ، مچ دست راست را گرفته است كه ايـن سـنت بـر اسـاس     در حالي. مرد زير شكم محكم نگه داشته شده است    

مهر دا ريوش در ساترا پي مصرتصوير.5 تصوير
 )Hinz,1976, 176(موزه لندن از 
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. احتمـاالً ايـن لبـاس نيـز منشـاء ايرانـي داشـته اسـت        . ها بوده استهاي شناخته شدة ايرانينظر هنر شناسان يكي از سنت    
)همان منبع()7تصوير(

به دسـت   مثال يك نقش برجسته مسطح كه از ممفيس         : رخ مي نمايد  هاي جديدي از اقوام     والتر هينس بعدها در مصر سنت     به نظر   
: هر سه شكل رفتار مشـابهي دارنـد  . شان داده شده استهاي بلند با آستين هاي كوته ن   آمده، سه مصري را با موهاي صاف و لباس        

 بازوي چپ فقط خيلي ساده روي ساعد كنده كاري شـده،          ].W.Hinz1979[با دست سمت راستشان مچ دست چپشان را گرفته اند           
 آنجا حتي اثر سطحي طرح چنين چيـزي كـه از گـردن قابـل تشـخيص     ،نشان دهنده اين است كه از يك آستين پهن تشكيل شده 

ـ  كه].Schulman1981,105[با وجود اين مي تواند فقط سايه ساده اي بر روي تصوير باشد     .  وجود دارد  ،باشد ه  منحصراً اين رفتار ب
 اقدام و تأثير برانگيزي بعدها در زمان نبيره او داريـوش دوم            و وسيله داريوش اول در سرزمين ملل تابعه معمول شده بود، چنين رفتار           

,Hinz,1979[ها پنهان و پوشيده شوند، جايگزين شد ها بايد در آستين اين دستور كه دستبا) م.ق405-423( 207.[

 مجسمه اوجاهورسنت .3. 9
ترين سند باستان شناختي ايـن دوره از تـاريخ مصـر در رابطـه بـا فـتح آن توسـط كمبوجيـه متـون كتيبـه هـاي تنـديس                                مهم

او پزشـك دربـار سلسـله سـايزس وافسـر بلنـد مرتبـه و             .  نگهداري مي شود   روم شهر    كه اكنون در موزه واتيكان     ،اودجاهورسنت
اي را نشـان  مجسـمه اودجاهورسـنت مـرد ايسـتاده      . وسيله كمبوجيه بـوده اسـت     ه  فرمانده نيروي دريائي مصر قبل از فتح مصر ب        

70قـد آن    مل چهره اوزيرس اسـت و     كه شا ،هايش ناوسي يا ضريح خدايان دارد     در دست تن دارد و  مي دهد كه لباس بلندي بر     
صورت ناشـيانه بعـدا     ه  دست چپ مجسمه ب    گردن و  ،سر.  ماده اي كه از آن ساخته شده است سنگ سبز است           احتماالًسانتيمتر و 

 كـه آخـرين آن      ،مطالب آن مستقل از يكديگر نوشـته شـده         ستون است و   48كتيبه روي تنديس جمعا     . ترميم ومرمت شده است   
ح مدرسه سايزس به فرمان داريوش اول كه تاريخ تقريبي آن سال سوم حكومت داريوش اول در مصر بوده اسـت                    مربوط به اصال  

يعنـي  ،سياست كمبوجيه در مصر عيناپيرو سياست كـوروش در بابـل بـوده            ،  براساس كتيبه اودجاهورسنت  ].1383:202واليتي،  [
باال بهره برداري از آشنايي ايشـان بـا آنهـا بـا شـرايط محلـي بـراي                   هاي   ابقاي ايشان در مقام    ،نخبگان محلي تحكيم پيوندها با  

يعني خـدايان   . صورت مناسب كه از كمبوجيه انتظار مي رفت       ه  ايفاي نقش شاه مصر ب    فرمانرواي خوب و  به عنوان   قبوالندن خود   
هـاي تشـريفاتي مصـري بپـذيرد      نـام عنـاوين و  معابد را حفظ كنـد و     ها را بپذيرد و   نذري هدايا و  ،هاپيشكشرا گرامي داشته و   

سرشناس مصري كه از نظر خدمت به شاهان متعدد بي شباهت بـه كرتيـر دوره                اوجاهورسنت مرد توانمند و   .]51: 1379،كورت[
برشـمردن  او بـا  .  محبوب از كمبوجيه مي سـازد      ساسانيان نيست او در كتيبه روي تنديس خود به خط هيروگليف چهره اي كامالً             

نقش برجسته پارسي ممفيس.6 تصوير
) Schulman,1981, 103(

تصوير نقاشي نقش پارسي .7 تصوير

, Hinz ,1979 (ممفيس 208.( 
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 كمبوجيه وداريوش خود را بسـيار    ، پسمامتيك ،هخامنشي آماسيس هاي خود در زمان چهار فرمانفرماي مصري و       عنوانلقب ها و  
او از كمبوجيه بنـام  . اندزيورهاي زرين مي آراستهرا باآنها او و، نزد تمام اربابان خود محترم بوده      :گويدمي و ه خواند آنهانزديك به   

سنت هاي دينـي  نگهبان آيين ها وزياده روي وو را مانند شاهان پيشين منزه از هر گونه خشونت و        اورنده نظم ياد كرده و    آپديد  
بنابراين تصـويركمبوجيه در منـابع يونـاني بخصـوص در           .]191: 1380،رجبي[هاي باستاني معرفي مي كند    وارث همه فضيلت  و

قابـل  . مذهبي مصريان ندارد  ي نسبت به عقايد اجتماعي و     حساسيتكتاب هردوت تصوير مهاجم بيگانه سنگدلي است كه عالقه يا         
ييـد  أطور كه بيان شد متون مصري مربوط به آن روزگار نيز ايـن تصـوير را ت  باستان شناسان نيست و همانقبول علماي تاريخ و   

: دهـد ان چنين شرح ميواتيك خود در تنديسدرچنانچه رويداد فتح مصر توسط كمبوجيه را اودجاهورسنت در كتيبه اي    . كنندنمي
او فرمانرواي بزرگ مصـر شـد و    . تمام سرزمين مصر چيره شد    او بر هاي بيگانه به مصر آمد و     كمبوجيه شاه بزرگ همه سرزمين    (

من باعث شدم كـه شـاه اهميـت      . مدير كاخ قرار داد   او مرا در كنار خود به عنوان دوست و        . سمت رياست پزشكان را به من سپرد      
من باعـث شـدم شـاه       . اين جايگاه نأيت بزرگ است مادري كه رع را زاييد          و ،له سايزس را به رسميت بشناسد     سايزس مركز سلس  

هماننـد هـر    رهسپار معبد نائيـت شـد و      شاه مصر عليا وسفلي به سايزس آمد و       . به رسميت بشناسد  بزرگي معبد نĤيت را   اهميت و 
].50: 1379،كورت[)9 و 8تصاوير( چنين كرده بود زمين را لمس كردشاهي كه قبالً

معبد هيبيس . 3. 10
 پس از مسافرت داريوش اول به منطقه واحه الخارقه، دستور ساخت وساز بناهاي مذهبي از جمله معبـد بـزرگ هيبـيس را           احتماالً

 مهم معمـاري كـه بتـوان در         امروزه با تحقيقات محدود باستان شناسي دوره هخامنشي در مصر يكي از اثرهاي            . صادر كرده است  
كه توسط داريوش در واحه بزرگ الخارقه در جنوب غربي تب          زمره بناهاي مهم اين دوره در مصر نام برد، معبد هيبيس مي باشد،            

ساختمان معبد هيبيس كه در محل مقبره قديمي آمن ساخته شده و اكنون بـه نـام          . ساخته شده است  ) Luxor( كه امروزه لكسور  
م در دوره سلطنت داريوش اول طـول كشـيده     . ق 490 تا   510 سال از    20ساخت اين معبد تقريباً   .  معروف شده است   معبد هيبيس 

داريوش اول با ساخت اين معبد نقش برجسته هاي با صحنه هاي مختلف از جمله انجام مراسم عبـادي سـنتي مصـريان و      . است
بر روي ديوار معبد هيبـيس       در اين ارتباط     .]1383:205 واليتي،   [خدايان مصري را به نمايش گذاشته است      به دست   تغذيه شدن   

ايـن بنـاي   . داريوش دستور داد براي بزرگداشت خدايان مصري يك معبد مجلل و باشـكوه را بسـازند  : چنين حك شده بوده است    
ـ    به نحو جالب توجهي تنها اثر مذه،مذهبي كه در واحه الخارقه دور از مراكز بزرگ مذهبي واقع شده         خر أبي بـزرگ اواخـر دوره مت

 براي حمايت از معابـد     داريوش): Kienitz (س كانيت بر اساس نظر  . جا مانده است  ه  است كه در مصر تا زمان ما سالم ب        تاريخ مصر 

  واتيكا -تصوير مجسمه اوجا هورسنت.8 تصوير
 )Bresciani,2002, 171(ن

 با سرمرمت تصوير مجسمه اوجا هورسنت.9 تصوير
 ).Hinz,1976, 173(شده 
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. اين سياست در ساختمان معابد مصري داريوش هم مفهوم خود را پيدا كـرد             و  ، به معابد مصر بازگردانده     را حداقل بخشي از درآمد   
معبد آمون در واحه الخارقـه احتمـاالً در دوران   . در واحه الخارقه مصر بوده است)Amont(ر اصلي او ساخت معبد بزرگ آمونت كا

راهـرو  ) Pronos(در نماي معبد شكل اوليه يك  پـارنوس     . ين شده است  يساخته شده و در زمان داريوش اول و دوم تز         سائيت ها 
اتـاق قربـاني بـا مكـان     . يروس به آنها پيچيده شده و قفسه هاي ديواري در آن وجـود دارد ستون دار مسقف با چهار ستون كه پاپ   

اينها به فضـاهاي اجـراي مراسـم مـذهبي در طبقـه فوقـاني ارتبـاط پيـدا            . مقدس الهه و فضاهاي جانبي با يك پليكان قرار دارد         
 است كه در نتيجه اقامـت  دا ريـوش در        خامنشي در مصر  دوره ه معبد هيبيس كه با سنگ ماسه اجرا شده است اثري از            .مي كند 

ها براساس الگوي معابـد     اتاق:  متر عرض دارد   19 متر طول و     44معبد  اين  .  ساخته شده است   م.ق496واحه ال خارقه در سال      
]204: 1385 واليتي، [) 10تصوير  (.مصري ساخته شده اند

ي  مصري موجود در ايرانترين يافته هاي باستان شناس مهم.4

 مجسمه داريوش اول كشف شده از شوش.4. 1
 در حفاري هيات باستان شناسي فرانسوي دركاخ آپاداناي شوش، مجسمه اي بدون سر از داريوش پيدا شدكه روي                   1351در سال   

ف از زبان داريـوش حكـاكي   خط هيروگليه اي بهمچنين كتيبهو) پارسي، عيالمي، وبابلي( اين مجسمه كتيبه هاي به خط ميخي  
مجسـمه  .  متر بوده كه اين پيكره نمونه اي اسـتثنايي از تنـديس هـاي بـزرگ هخامنشـي اسـت                36/2ارتفاع مجسمه . شده است 

تا حدي به عنوان پيكره ورودي با كاركردي همانند مجسمه هاي گاو بر دروازه ملل در تخت جمشيد مورد اسـتفاده قـرار                 داريوش
پـاي چـپ   .هـاي گشـاد بـه تـن دارد        مجسمه لباس ايراني بلندي به نام كندي با آسـتين          .]166: 2/1385،   واليتي [گرفته است 

 دست راست پايين افتاده، دست چـپ روي سـينه           .مجسمه همانند مجسمه هاي مصر قديم و نيز يونان به جلو گذاشته شده است             
ـ       . ستقرار دارد و شكوفه گل لتوس را كه بخش اعظم آن ريخته نگه داشته ا               ه زير دست، خنجر مزين بزرگي ديده مي شود كـه ب

ها هماهنگي دارد، از صـفات ويـژه آن   لباس كه با شكل صاف آستين   ربي چين هاي  با. كمربند بسته قرارگرفته است   طور اريب در  
. سـه اسـت   لوشي مجسمه داريوش از نظر ظاهر با سنت مجسمه سازي پادشاهان مصر قابل مقاي             . به عقيده اچ  . محسوب مي شود  

هـايي عمـودي لبـاس مجسـمه داريـوش،      در چـين . به عنوان مثال با مجسمه برنزي پادشاه نكو دوم قابـل مقايسـه مـي باشـد              
كتيبه سه زبانه  پارسـي  . خط ميخي و خط هيروگليف    :  به چهار زبان كنده كاري شده كه با دو نوع خط نوشته شده اند              يكتيبه هاي 

روي پايه به خط هيروگليف مصر، منـاطق قلمـرو جغرافيـاي بـزرگ              . باس نام پادشاه را ذكر مي كند      قديم، ايالمي و آكدي روي ل     

 تصوير طراحي شده معبد هيبيس در واحه الخارقه.10 تصوير

)D.Arnold,1994, 49.( 
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 سـپس بـه   به دستورداريوش اين مجسمه از سنگ خاكستري تيره و در مصر تهيه شده. ايران در دوره هخامنشيان ثبت شده است  
]همان[.ت اسايران انتقال يافته

ن شناسي مصري ازكاخ داريوش در شوش  يافته هاي  باستا.2.4
در زمان داريوش عالوه بر توسعه وگسترش كاخها در محوطـه پاسـارگاد، مقـر هخامنشـيان، پـروژه سـاختماني ديگـري نيـز  در           

هخامنشـي و سـاتراپي هـا    آغاز شد كه براي اجراي آن از متخصصان و اهل فن سراسـر قلمـرو  ) خوزستان(سرزمين پارس غربي    
اي از داريـوش  درباره اولين پروژه معماري ساخت كاخ  داريوش در شوش در كتيبه    ]Sternberg2000,155[. آمد دعوت به عمل  

بر اساس اين كتيبه  ما به چگـونگي سـاخت و تجهيـز پـرزرق و بـرق و                . كاخ داريوش گزارش مي دهد    درباره آغاز مقدمات بناي   
ر نه فقط مواد و لوازم از كليه ساتراپي هـاي امپراطـوري هخامنشـي               براي اين منظو  . باشكوه قصر داريوش در شوش پي مي بريم       

].H.Koch.1993,78[فراهم شده، بلكه صنعتگران متخصص نيز از سراسر امپراطوري به پارس فراخوانده شدند 

 مهرهاي سوسكي مصري .4. 3
ـ يكي ديگر از يافته هاي باستان شناسي مصري در ايران عبارت است از مهرهاي سوسكي    آمـده از دشـت قـزوين كـه     ه دسـت  ب

تـرين اثـر حضـور     ي قـديم .  هنري مصري در ايران و استفاده از اين نوع مهـره هـا در دوره هخامنشـيان مـي باشـد        تأثيرنشانگر  
آمـده  بـه دسـت   استقراري اين تپه    12 كه از طبقه     ،هخامنشيان در تپه سگزآباد يك مهر سوسكي شكل از جنس بدل چيني بوده            

مهرهاي سوسكي شـكل  ابتـدا   . گزارش نشده استچنين موردي هاي انجام شده از هيچ يك از كاوشلف مقاله   ؤمبه نظر . است
سپس به مناطق  مجاور تحت  نفوذ فرهنگي مصر از جمله سواحل شـرقي دريـاي      گرفت و مصر باستان مورد استفاده  قرار مي      در

)14 و13تصاوير (].73: 1378ملك شهميرزادي،[ه استشديونان واردهمچنين آناتولي وسوريه ومديترانه و

مجسمه داريوش .11 تصوير
1380موزه ملي

تصويركتيبه هاي روي  لباس مجسمه.12 تصوير
)Mysliwiec,1998,S.192.( 

ناسي  مصري از كاخ داريوشيافته هاي باستان ش.13تصوير
)Sernberg,2000, 156(در مصر

 تصوير مهره سوسكي شكل هخامنشي كشف شده از .14 تصوير 
1378 ملك شهميرزادي.تپه سگز آباد
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 از تخت جمشيدكشف شدهظروف كتيبه دار هيروگليفي .4. 4
كتيبه هيروگليفي  اين ظروف با  . دار هيروگليفي كشف شده از تخت جمشيد مي باشد        ديگر يافته هاي مصري از ايران ظروف كتيبه       از

تمـامي ظـروف   . گرفتـه اسـت  ت در محوطه تاريخي تخت جمشيد مورد استفاده قرار مـي           فرهنگ مصري اس   ، نشان دهنده  نهاآروي  
نام تنها پادشـاه هخامنشـي كـه بـر روي ايـن ظـروف بخـط        . هاي خزانه تخت جمشيد يافت شده استكتيبه دار اين گروه از ويرانه  

آمـده، القـاب كامـل    بـه دسـت   تخت جمشـيد  هيچكدام از ظروف دوران خشايار كه از  .  نام خشايار شاه است    ،هيروگليف نوشته شده  
5اين القاب فقط بـر روي       . داشته و داراي منشاء ديگري هستند، ندارند      مصري كه بر روي كليه ظروف معروف دوران داريوش وجود         

 چهـار   نوشته استاندارد اين گنجينه ظرف سفالي بـه       .  ظرف مربوط به دوران خشايار كه در شوش پيدا شده اند، يافت مي شوند              6الي  
ــت         ــده اس ــاكي ش ــري حك ــف مص ــي و هيروگلي ــط ميخ ــه خ ــابلي ب ــي و ب ــتان، ايالم ــي باس ــان پارس ــاوير  (زب ) 16و 15تص

]Schmidt,1953,.62.[

هنري مصري  يافته هاي كوچك باستان شناسي مربوط به فرهنگ اعتقادي و.4. 5
طلسـم در محوطـه     به عنـوان    به كاربرد واستفاده اين اشيا      توجه  با. سر بس يا همان تصاويري از خداي بس است         چشم اوجات و   .1

)17تصوير . (مصر در ايران دوران هخامنشي بوده استهنر فرهنگ وتأثيرتخت جمشيد، نشانگر 

مجسمه سر خـداي بـس بـه    : هاي تخت جمشيديكي از انواع طلسم در فرهنگ مصر مكشوفه ازحفاريبه عنوان  سر خداي بس  .2
اين شي كه يكـي از انـواع طلسـم بـا جزييـات      . ل مستقل طلسم ابتدا در دوره سلسله هجدهم مشاهده مي شود          عنوان يكي از اشكا   

 بـا ريـش نشـان داده    بس پيكـري كوتـاه دارد، چهـره او كـه اكثـراً     . كمتر است، يكي از نوآوري هاي دوره مياني محسوب مي شود    
واليتـي،  [) 18تصـوير (.از روبرو نشان داده مي شود     رخ و  تمام معموالًشير دارد و  هاي مانند   حتي حالت مهيب است و  زشت و مي شود، اغلب    

1385 :200[

 در  1942اين گـاو مفرغـي بـا شـكلي عجيـب در سـال               : سر گاو مفرغي با كتيبه هيروگليف مصري كشف شده از تخت جمشيد            .3
شناسي بدون شك از مصر آمـده اسـت و احتمـال دارد    اين يافته باستان . محدوده آپاداناي داريوش اول در تخت جمشيد كشف شده      

ايـن اثـر متعلـق بـه سلسـله          . ها در زمان كمبوجيه، به ايران آورده شده است        جريان لشكركشي هايي به اين كشور توسط پارس       در
.]1380،243زايپل، [)19تصوير .(بوده است) م . ق525-664(بيست وششم مصر

)E.F.Schmidt,1957,S.83  (جمشيد از تخت دست آمدهه  بظرف كتيبه دار هخامنشيتصوير 16و15تصوير 

 از شناخته شده ترينچشم اوجات يكي.17 تصوير 
1380زايپل،  نمادهاي مصري

سر خداي بس مصري مكشوفه از تخـت        .18 تصوير  
1380زايپل، جمشيد

سر گاو با كتيبه هيروگليفي مكشوفه.19 تصوير 
1380زايپل، ( از تخت جمشيد
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نتيجه گيري 
مطالعه نتايج اين تحقيقات در رابطـه  هاي باستان شناسي دوره هخامنشيان در مصر، وسابقه پژوهشله با بررسي پيشينه و   در اين مقا  

موزه هاي بزرگ معرفـي و بـه      ها و هاي فرهنگي از اين دوره در مصر و ايران كه تعداد آنها هر روز بيشتر از قبل در نمايشگاه                  يافتهبا
مورد از ايـن اشـياء فرهنگـي را معرفـي     107 پوزنر فرانسوي براي اولين بار در كتاب خود تعداد.نچه جيچنا. نمايش گذاشته مي شود   

اشياي تاريخي  خر تاريخ مصر نمونه هاي ديگري از اين آثار و         أاساس تحقيقات باستان شناسي جديد در دوره مت       همچنين بر . نمايدمي
طرف ديگـر طبـق پـژوهش    از.ري تا اشياي كوچك باستان شناسي معرفي شده است        اثر معما در رابطه با دوره هخامنشيان از معبد و       

از محوطـه هـاي باسـتاني    وتمدن مصـر بـوده،   فرهنگ و تأثير تحت   هاشياء زيادي ك  هاي باستان شناسي انجام شده در ايران آثار و        
تمدن مصـر را  شديد فرهنگ وتأثير دهنده شناسي نشاناين داده هاي باستان . آمده است به دست   غيره  شوش و ،  مانند تخت جمشيد  

ات فرهنگـي و تـأثير يافتـه هـاي باسـتان شناسـي،     بنابراين بر اساس مطالعه اين نمونه ها، و. دهددر ايران دوره هخامنشي نشان مي  
 در ايـران    هنـري مصـري   ات فرهنگي و  تأثيرهاي  شايد در رابطه با مصداق    . مصر قابل مالحظه است   تمدن ايران و  هنري متقابل دو  

. موارد زير قابل اشاره باشد

با استفاده از معماران وكارگران فنـي و       دار تزييني مصري در تخت جمشيد پس از فتح مصر و          هاي كنگره استفاده از درگاه  :  معماري .1
نشـي را بـه نمـايش    فرهنگي هنـري در رابطـه بـا معمـاري مصـري در ايـران دوره هخام      تأثيرمصالح وارداتي مورد استفاد قرارگرفته،    

تخت جمشيد ساخت اين مجموعه تقليدي بوده ازمعماري معبد هيبيس در واحه الخارقـه              به نظر اريك اشميت حفار    حتي بنا .مي گذارد 
چنانچـه در تـزيين و     .هاي معماري معبد هبيبس قابل مقايسه مـي باشـد         هاي معماري تخت جمشيد با ويژگي     در نتيجه ويژگي  . مصر

اساس يافته هـاي باسـتان شناسـي در ايـران       سبك تزييني مصري بر   هاي هخامنشي بعد از فتح مصر شيوه و       كاخون بناها و  دكوراسي
هـا  چنانچه حفاران كاخ داريوش در شوش آثار و اشياي تزييني كوچك مصر زيادي را كه در دكوراسـيون ايـن كـاخ         .  است رونق داشته 

.ي نمايندمورد استفاده قرار گرفته است را معرفي م

كشف شده از شوش نمونه منحصر بفرد تقليدي اسـت از مجسـمه سـازي مصـري، كـه در ابعـاد                      مجسمه داريوش :  مجسمه سازي  .2
ايـن مجسـمه بـا      . غيره قابل مقايسـه اسـت     مختلف از جمله معرفي ملل بيگانه در داخل كارتشه و استفاده از كتيبه هاي هيروگليفي و               

بر اساس  . سپس از طريق كانال سوئز به ايران منتقل شده است         در خود مصر ساخته شده و     صر طراحي و  فرهنگ ايران وم  ادغام هنر و  
.قابل مقايسه است) 595-610(نظر محققين مرتبط مجسمه داريوش با مجسمه برنزي نكو دوم فرعون مصر

كتيبه هاي هيروگليفي كه براي ذخيـره آب و استفاده از ظروف سنكي مرمري يا سفالي  بزرگ با  :  يافته هاي كوچك باستان شناسي     .3
اسـاس تجزيـه وتحليـل    بـر . هنر مصر را در اين دوره به نمـايش مـي گـذارد          فرهنگ و  تأثير. گرفتندمواد غذاي مورد استفاده قرار مي     

يـك  بـه عنـوان     اداره آن   بعد از فتح مصـر و     :مصر اين نتايج قابل استخراج است      هاي باستان شناسي دوره هخامنشي در ايران و        داده
مصـر،  در بيشتر آثار مكشوفه از ايران وهاي فرهنگي و هنري مصري در ايران بسيار رايج شده، وسبكساتراپي هخامنشي شيوه ها و    

ـ       .هاي رايج اين دوره مورد استفاده قرار گرفته است        كتيبه هاي هيروگليف در كنار ساير انواع خط        ه ونتيجه نهايي اينكه بر اسـاس تجزي
فرهنگي مصري نسبت بـه     الگوهاي هنري و  الگوبرداري دوره هخامنشي از شيوه ها و       پذيري و  تأثيرتحليل يافته هاي باستان شناسي      
.ساير ساتراپي ها بيشتر بوده است
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