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 مقدمه
، مصر كشوري پا به عرصة وجود نهاد)م.ق 331-559(زماني كه شاهنشاهي هخامنشي

و بيست و بزرگ بود و هاي پنج سلسله از سلسلهومتمدن فراعنه را پشت سر گذاشته بود
سر گذاشتن پشت.ششم فراعنه بر مصر حاكم بودوهمزمان با هخامنشيان سلسلة بيست

و اين تاريخ طوالني مصر را صاحب دستاوردهاي بسياري در زمينه هاي مختلف كرده بود
هاآنهاي هخامنشيان، مصر يكي از اهداف همين باعث شد تا با شروع كشورگشايي

وهاسرزمينبود كه مورد نياز ديگرايعمدهو محصوالت داراي اقالمزيرا مصر.اشدب بود
وبه همين دليل  .بازرگاني فراواني داشت با كشورهاي همساية خود مراودات سياسي

مراودات بازرگاني مستلزم.همين مراودات مصر را به كشوري ثروتمند تبديل كرده بود
و هاي راهداشتن  ازي زميني و به همين خاطر فراعنة مصر و باكيفيت بود دريايي امن
ي امني را براي پيشبرد امور بازرگاني فراهم هاي راهها پيش به اين فكر بودند تا مدت
از. نمايند آبهاآندر همين زمينه بود كه بعضي ي بودند تا از طريق آن هاي راهبه فكر حفر

و بتوانند ارتباط دريايي بين درياي مديتر و به تبع آن خليج فارس و درياي سرخ انه
و با برقراري اين ارتباط بتوانند از مزاياي يك راه دريايي  اقيانوس هند را برقرار كنند

و در سال)م.ق 522-529(هخامنشيان توانستند در زمان كمبوجيه.مستقيم بهره ببرند
آب.م مصر را فتح كنند.ق 525 دريهاي راهحفر كه بعدها به آبراهة سوئز معروف شد

- 522(در نهايت در زمان داريوش اول هخامنشيليوه بودچندين مرحله انجام گرفت

و)م.ق 486 شداو بود كه از مزاياي آن بهره به طور كامل به انجام رسيد در واقع.مند
رترين پروژهداريوش با حفر اين آبراهه يكي از بزرگ و اثرات هاي دورة باستان ا انجام داد

.ها پس از خود او برجاي ماندآن تا مدت
و مصر توسط موضوع آبراهة سوئز در بيشتر نوشته هاي مربوط به هخامنشيان

و باستان نظر منابع كالسيك شناسان ذكر شده است، ولي به دليل اختالفمورخان
و تاريخچة احداث اين آبراهه دربارة ويژگي ، به اندازة كافي به)Tuplin, p. 237(ها

هاي متعددي دربارة آبراهة سوئز تاكنون پژوهش.زواياي مختلف آن توجه نشده است
،)م 1975( والتر هينتس،)م 1936( پوزنرتوان به آثار انجام گرفته كه از آن جمله مي

)ش 1388(و رحيم واليتي)ش 1350( مقاميجهانگير قائم،)م 1991( كريستوفر تاپلين

و كتيبههاآنبيشتر. اشاره كرد و هاي مربوط به آن پرداختهبه چگونگي حفر آبراهه اند
در. اندبازرگاني در دورة هخامنشي نپرداختهامور به نقش اين آبراهه در توسعة چندان
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و منابع كالسيك هاي باستاناستفاده از داده اين پژوهش تالش بر اين است تا با شناسي
به نقش اين آبراهه در زمينة توسعة امور،بررسي مسئلة حفر آبراهة سوئزعالوه بر 

.بازرگاني نيز بپردازيم

و مصر  داريوش اول
د با شاهنشاهي هخامنشي، در نبر گذار بنيان،)م.ق 529-559(ش پس از مرگ كور

.)1ت، كتاب دوم، بند هرود(جانشين وي شد)م.ق 522-529(، كمبوجيه)سكاها(هاتماساگ
يو.كار كمبوجيه پس از اينكه به سلطنت رسيد لشكركشي به مصر بود ترين مهم

و.ق 525در سال توانست مصم آنجا را فتح كند ها زير سلطة ايرانر تا مدتاز اين پس
ص 1385برشاني،(بود  ص 1385؛ كوك، 377، و فنيقيه در)28،  شهربانيو همراه با قبرس

را.)Bresciani, p. 247(ششم شاهنشاهي هخامنشي ادغام شد نخستين«اين دوره
و هفتم فراعنة مصر«يا» دورة استيالي ايران بر مصر و تا سال نامندمي» سلسلة بيست

ص مقاميقائم؛Ibid(م طول كشيد.ق 402 و)م.ق 522(پس از مرگ كمبوجيه.)364،
و پس سلطنتبه به)م.ق 486-522(هاي متعدد، داريوش اول از شورشرسيدن گومات مغ

سالگي همراه با كمبوجيه در مصر 28در سنم.ق 522داريوش در سال. سلطنت رسيد
و عنوان نيزه مغ.)209هرودت، كتاب يكم، بند(دار داشت بود وي در واقع با كشتن گومات

بهكردن همة شورشو با سركوب پس از اينكه اوضاع داخلي.دست آوردها مقام شاهي را
و مسئلة مصر يكي از مشغله هاي مملكت آرام شد، داريوش متوجه امور خارجي شده

كه داريوش در رسيد، چنانفكري وي شد، زيرا اخبار مطلوبي از آنجا به گوش نمي
. از شورش در مصر نيز ياد كرده است)7، سطر2، بند1ستون(نوشتة بيستون سنگ
بيسنگ بهنوشتة هاي آغاز سلطنت داريوش، از پرداختن رغم گزارش مفصل قيامستون

ثَتَگوشهاي مصريبه جزئيات ناآرامي و و به اشارة كوتاهي اكتفا ها، سكاها ها خودداري
هرودت از اين شورش ذكري نكرده است ولي از اقدامات گستاخانة آرياندس. كرده است

طال در زمينة ضرب سكة نقره با خلوص باال به تقليد از داريوش، در زمينة ضرب سكة
و دليل اعدام آرياندس را همين  هرودت،( دانسته استبا باالترين خلوص، ذكري كرده

كه، ولي شايد دليل اعدام آرياندس چيزي غير از ضرب سك)166كتاب چهارم، بند  ه باشد
ص داندامايف(مشخص نيست  نيز)7، سطر11كتاب هفتم، بند( پليانوساز طرفي.)185،

بهگويد مصريمي ازه آمده بودند عليه وي شورش كرده ستوها كه از آرياندس و او را
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و به همين دليل داريوش راهي مصر شد تا سلطة ايران بر مصر را مصر اخراج كردند
و داريوش صد تاالن نقره براي اما همزمان گاو مقدس مصري. دوباره برقرار كند ها مرد

منشي شاه دست از ها نيز با ديدن بزرگمصري. گاو مقدس ديگر هزينه كرديافتن يك 
و. شورش برداشتند  اين احتمال نيز وجود دارد كه آرياندس، شهربان مصر، ليبي

و از فرستادن»رِنكي« ، در اعالم وفاداري نسبت به داريوش شتابي از خود نشان نداده
ص دامايفدان( باشدكرده نيروي كمكي نيز خودداري ولي هر اتفاقي كه بين)184،

و آرياندس افتاده باشد، از روي منابع مي توان دريافت كه آرياندس در دورة داريوش
و اين مقام را تا حدود سال  حفظم.ق 510داريوش نيز به شهرباني مصر انتخاب شده

و كشته شده است  و در اين سال از مقام خود خلع ج بريان(كرده ص1، ،983(.
و در پشت پادشاهي داريوش سومبا توجه به متني مصري كه مربوط به سال است

خود، آرياندس را مأمور كرده تا مضبوط است، داريوش شهربان» سالنامة مصري«
و كاتبان بوده فرزانگان مصري را و گرد اند،كه از تبار جنگاوران، كاهنان راهاآنهم آورد

چهارم سلطنت فرعون آمازيسومصر را تا سال چهليممأموريت دهد تا تمام قوانين قد
و وسيلة هخامنشيان، جمع، درست در آستانة فتح مصر بهم.ق 526يعني سال  آوري

ج بريان؛Bresciani, p. 247(تدوين كنند  ص1، و با توجه به اينكه طبق گفتة)987،
مر.ق 518اوت 31نظر در منابع هيروگليف، گاو آپيس مورد ديگر ص(ده استم همان،

ص؛ داندامايف999 .گيريم كه داريوش در همين سال به مصر رفته استنتيجه مي)185،
اساسي در سرزمينيدست به اصالحات پس از برقراري آرامش در مصر، داريوش

و متنوعي وجود دارد. مزبور زد متون. دربارة سياست داريوش در مصر اسناد فراوان
و  و اسناد باستانمصري، آرامي و شناختي از جمله تنديس داريوش، نقاشييوناني ها

و كتيبهحجاري بهها هاي داريوش دربارة ساختمان معابد، روشني پيرامون تالشها همه
و درياي سرخةميان رودخانتدوين قوانين مصري، گشايش آبراهة سوئز  ، افتتاح نيل

روحانيةطبقازييبراي دلجويو. اندهو غيره گفتگو كرد مدرسه پزشكي سائيسدوبارة
و مزاياي قديمي مكان پوشيدراهاآن لباسمصر  و جوامع روحانيو حقوق هاي مقدس

كو كاهنان را موردتأييد قرار داد و فراعنمو خود را جانشين معرفي مصر قانونيةبوجيه
ج بريان؛Bresciani, p. 249(كرد  صص1، ص؛ واليتي364ص مقامي،؛ قائم986و 983، ،179(.

بهباعث شد تا مصري داريوشاقدامات عنوان فرعون قانوني به رسميت بشناسند ها وي را
.و بسياري از بزرگان مصري به سوي وي بيايند
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و مصر پيش از حفر آبراهة سوئزارتباطي اير هاي راه  ان
ق هاينوشتهسنگدر و اكدي مربوط به هزارة سوم م از ارتباط دريايي بين.سومري

و كشورهاي ديلمون ميان .و ملوخه ياد شده است)Magan(و مگَن)Dilmun(رودان
و مگن را عموماً عمان مي مس دانند كه در آنجا الوارديلمون شايد جزيرة بحرين باشد و

و در نوشتهيافت مي به.ق 2050در حدود سال)Lagash(اي از لَگَش شده م مربوط
در. سازان مگن ياد شده استاز كشتي)م.ق 2310-2263حدود()Shoulgi(زمان شولگي

بهشده ولي جاي آن را نمي ها هميشه ملوخه با مگن يكجا ذكرنوشته تري طور دقيقتوان
هاي مصري از زمان سهوره، فرعون سلسلة در كنار غربي عربستان كشتي. مشخص كرد

ميودر درياي سرخ رفت)م.ق 2470حدود(پنجم،  و در زمان سلسلة ششم آمد كردند
و دريا به كشور پونت، شايد كرانة سومالي روبروي)م.ق 2181-2341حدود( از راه خشكي

از. كردندعربستان، بسيار سفر مي نيز به تعدادي از ديگر فراعنة مصرهاآنپس
مي.)7-5، صص حوراني(اندي در درياي سرخ پرداختهران كشتي توان ولي از روي شواهد

و مصر وجود سوئز، ارتباط دريايي كامل ميان آبراهةدريافت كه قبل از احداث  ايران
و مسافرا مينداشت يان و و سپس از آنجا و فرات به سوريه بايست از طريق خليج فارس

ميبهاز طريق شهر صور  و وسيلة كشتي به مصر و يا در آنجا از طريق فلسطين رفتند
ميشبه بيرا. رفتندجزيرة سينا از راه خشكي به مصر علفوآبه دوم چون از كويري
بهمي ميگذشت، و كاروانان و الزم واسطة فقدان آب باعث زحمت فراوان مسافران شد

ميزماني كه بود كه حتماً آب كافي براي مدت مياز كوير . بردندگذشتند همراه خود
و به كمك جزيرة عربستان عبور شبه دانگر بيابانكمبوجيه براي فتح مصر از همين راه

و بدون. كرد پس از او داريوش اول نيز براي رسيدن به مصر از همين راه عبور كرد
ص اومستد(وارد شد مزاحمتي به ممفيس  مياين راه كه از صحراي سين.)192، گذشتا

و تنها راه گرد بيابانهاي در شرايط عادي همواره مورد تهديد راهزنان قبيله قرار داشت
ميزميني منتهي به مصر نيز به ص داندامايف(آمد حساب ،186.(

 آبراهة سوئز پيش از داريوش اول
گويا احداث اولين آبراهه در سوئز به دورة،اندآنچه كه منابع كالسيك ذكر كردهبر بنا
سوستريسس )Sesostris(گرددبرمي )Tuplin, p. 239(.ن هميندرگويدمي زمينه استراب 
)Strabo, XVII, I. 25(سوستريس، پيش از اولينس  بار يكي از فراعنة مصر به نام
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نيز)57-56كتاب اول، بند(سيسيلي ديودور. هاي تروا اقدام به حفر اين آبراهه نمودجنگ
اي كه از ممفيس تا دريا گسترده است، كه سسوستريس در سراسر منطقه گويدمي

و شايد همين اشارهآبراهه و همه را به نيل پيوند داد اي به اقدام هاي متعددي حفر كرد
و پلي. براي حفر آبراهة سوئز نيز باشد نيز به حفر آبراهة سوئز)Polinius(نيوس ارسطو

 ديگر يكيسپس).Tuplin, p. 239(اند توسط سسوستريس قبل از داريوش اشاره كرده
بهةاز فراعن و پس از او داريوش اول)م.ق 595-611(دوم)Nechao( نخائومصر موسوم

ديودور،؛42و كتاب چهارم، بند 158هرودت، كتاب دوم، بند(هخامنشي اقدام به اين كار كردند

داند كه اقدام هرودت نخائو را اولين كسي مي).Strabo, XVII, I. 25؛33كتاب اول، بند 
گفتة وي تا حدي درستو شايد)158هرودت، كتاب دوم، بند(به حفر آبراهه كرده است 

هيچ مدرك مصري مستقلي در زمينة حفر آبراهة سوئز قبل از نخائو وجود باشد زيرا 
.)Tuplin, p. 239(ندارد 

منابع كالسيك داليل مختلفي را براي عدم موفقيت فراعنه در حفر آبراهة سوئز ذكر
مي. اندكرده بيستودوم يكصد در زمان نخائو) 158كتاب دوم، بند هرودت،(گويد هرودت

و نخائو نيز در ضمن حفاري هزار نفر مصري به واسطة كار براي حفر آبراهه تلف شدند
و مدعي شد كه نخائو با دست از ادامة  حفر آن كشيد، زيرا هاتفي با آن مخالفت كرده

 به همين دليل حفر آبراهة سوئز. كنداين عمل از پيش به نفع اقوام وحشي كار مي
كتاب اول،(و ديودور سيسيلي)Strabo, XVII, I. 25( استرابن. توسط نخائو ناتمام ماند

ميمرگ ناگهاني نخائو را دليل نات)33بند  .دانندمام ماندن حفر آبراهه پيش از داريوش

و حفر آبراهة سوئز  داريوش اول
كه درياي سرخ را به رود نيل، در قلب كشور مصر، بپيوندد ظاهراًيهاي راهآبفكر احداث

م، يعني پس از لشكركشي داريوش به مصر در سال چهارم سلطنت.ق 518بعد از سال 
ص قائم(او به ذهن وي خطور كرد  و شرقي.)364مقامي، ايرانيان در مورد مرزهاي جنوبي

و عالوه. شاهنشاهي خود آگاهي كمي داشتند بر كسب اطالعات دربارة مرزهاي جنوبي
و غربي شاهنشاهي بزرگ خود را با يك راه شرقي، داريوش اول مي خواست بخش شرقي

دروكه رفت آبي وآن ارزان آمد بهآسان تر بايست كار مي اين براي.بپيوندد يكديگر تر باشد
رو. به كشف درياي هند بپردازد الكس كارياندي را به اين ريانوردي به نام اسكود،از اين

و ناوي را براي گشت جزيرة زني از طريق رود سند روانة دريا كرد كه شبهكار گماشت
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و به سوئز رسيدعربستا و اسكو.ن را دور زد جاهايي را الكس فهرست مفصلي از مناطق
ف و همين فهرست، منبع بخش مهمي از رهنگ كه در سفر خود ديده بود فراهم ساخت

ص وشي؛ فره39-38، صص كوك(جغرافيايي هكاتيوس شد  در همين ارتباط هرودت.)131،
الكس همراه با اشخاص ديگري از شهر ذكر كرده است كه اسكو)44رم، بند كتاب چها(

از. حركت كردند)Paktyes(هاو از سرزمين پاكتي)Caspatyros(كاسپاتيروس  آنان
و مشرق حركت كردند تا به دريا رسيدندطريق رودخانه سپس. ها در جهت طلوع فجر

سيبهرو و در ماه هاايام به محلي رسيدند كه فنيقيهسمت مغرب در دريا حركت كردند
. يقا حركت كرده بودندفرآبه امر پادشاه مصر از همان محل براي گردش به دور

الكس گزارش كار خود را ارائه كرد، داريوش دريافت كه از راه به محض اينكه اسكو
و به اين فكر افتاد كه آبراهة سوئز را، كه فرعون دريا مي توان از ايران به مصر سفر كرد

پس. تمام رها كرده بود، به انجام برساندنخائوي دوم آغاز كرده، اما بعد نيمه از وي از آن
ازوهاي حاضر در ايران دربارة آبراهه پرسمصري اطالعاتيهاآنجو كرد ولي نتوانست
پس از آن داريوش. ها وجود داردهاي هيروگليف اشاراتي به اين پرسشدر كتيبه. بگيرد

و  بر آن شد كه يك كشتي اكتشافي به درياي سرخ بفرستد تا محل دقيق آبراهة نخائو
شده به درياي سرخ كشتي اكتشافي فرستاده. جانبي آن را معلوم كندهمة مسائل 

متأسفانه اين گزارش. گزارش خود را دربارة وضعيت آبراهة ناتمام نخائو به شاهنشاه داد
و ضرورتهردر. صورت ناقص به دست ما رسيده استبه حال در آن سخن از شن بسيار

 اين كه براي بوداما آنچه مهم. ران استهايي براي تهية آب آشاميدني كارگحفر چاه
84د كه نخائو آغاز كرده بود هنوز بايد مسافتي در حدويهاي راهآبرساندن پايانبه

هاي با توجه به اينكه ايرانيان از زمان.)186و 184، صص هينتس(شد كيلومتر كنده مي
و سدبندي مهارت داشتند  و چاه و كاريز و پيش از داريوش كهن در كار كندن آبراهه

هم برخي از مهندسان ايراني در كار بستن سدها در مصر به كار گمارده شده بودند،
و فرمان داد تا كار داريوش كار اتمام آبراهه را با وجود مهندسان ايراني آسان مي ديد

هايي كنده شد تا آب كافي به دستور وي بر سر راه حفر آبراهه چاه. حفر آبراهه آغاز شود
ص وشيفره(ه شود براي آشاميدن كارگران تهي حفر آبراهة سوئز كه در دوران قبل.)132،

و در نهايت هم ناتمام رها شده بود، به فرمان داريوش  و تلفات زياد همراه بود با هزينه
ا و ص هينتس(حتماالً ده سال طول كشيد اول آغاز بار اينالبته. تا به اتمام برسد)186،
هايي نيز به آب انداخته شدند ديدة مصري كشتيو بنا بر يك كتيبة آسيبدكار موفق بو
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كه. مصر به پارس درآيند شهرهاي مالياتي تا همراه با محموله اين كاروان دريايي
سوي شرق به حركت به)Dandamayev, p. 211(كشتي بود 32يا 24متشكل از 

در نزديكي خرمشهر كنوني را طي ها از كرانة عربستان تا خليج فارس كشتي. درآمد
مينوشته. كردند اند ها به سالمت به مقصد رسيدهكنند كه كشتيهاي مصري گزارش

ص هينتس( ،191(.
و استرابن هر اما ديودور، ارسطو و حفر آبراهه توسط داريوش را نيز ناتمام ذكر كرده
 ,Strabo, XVII(و استرابن)33كتاب اول، بند(ديودور. اندكدام دليلي براي آن بيان كرده

I. 25(ميماندن حفر آبراهه را اينعلت متوقف د كه مهندسان در حيننكنگونه ذكر
و تصور و مصر است انجام كار متوجه شدند كه سطح درياي سرخ باالتر از دلتاي نيل
و مصر را در خود غرق خواهد كرد . نمودند كه چنانچه راه باز شود آب شور، رود نيل

و تنگهميها آن گويند اين شاهان بطالسه بودند كه كار حفر آبراهه را به انجام رساندند
آمدواي را احداث كردند تا هرگاه ميل كردند بدون مانع به درياي آزاد رفتآبي بسته

آب. كنند ارسطو نيز دليل عدم موفقيت داريوش را هم ترس مردم مصر از آلودگي
ميرودخانة نيل به آب تلخ  و هم خطر سيل براي مصر  .Tuplin, p(داند درياي مديترانه

و چه براي دورة داريوش همه حول يك).239 داليلي كه ذكر شد چه براي دورة فراعنه
و آن و كشاورزي اينكه مردم مصر كه مردمي كشاورز محور هستند همهاآنپيشه بودند

اوجه نميوابسته به رود نيل بود، به هيچ ز اين منبع گذران زندگي خود محروم خواستند
ميهاآن. شوند كردند كه سطح آب درياي سرخ باالتر از سطح آب رود نيل است، تصور

و گيرد فراراهاآنبه همين دليل با حفر آبراهه از طرفي ممكن است آب دريا سرزمين 
شور دريا، رودآبباافتاد با ارتباط آب شيرين رود نيل از طرفي هم اگر اين اتفاق نمي

به. دهدبنيل خاصيت خود را در زمينة كشاورزي از دست  در واقع كشاورزي مصر
ميطغيان و شايد مردم تصور كردند كه در صورت ورود آب شور به هاي نيل وابسته بود

و با طغيان رود زمين همين داليل. زار تبديل شودبه شورههاآنهاي كشاورزي رودخانه
و فراعنه نيز از اين كار پشيمان كنندشد كه در مقابل حفر آبراهه مقاومت باعث مي

. شدندمي
ميتنها هرود و البتهت است كه از اتمام كار حفر آبراهه توسط داريوش حرف زند

و مداركي هم در تأييد گفتة وي وجود دارد يا 24عالوه بر آنچه كه دربارة سفر. اسناد
د 32 بهر سنگكشتي از مصر به پارس نوشتة هيروگليف آمده است، يك مسافر يوناني
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نيز با سفر از درياي مديترانه به شوش از طريق آبراهة سوئز،)Damastes(نام داماستس
ق بودن آبراهة سوئز را در زمان هرودت به اثباتم انجام داده است، باز.كه در سدة پنجم

گمي زارش هرودت دربارة استفاده از آبراهة رساند، زيرا تاريخ اين مسافرت كمي بعد از
به.)Tuplin, p. 238(سوئز توسط داريوش اول بوده است  با توجه به آنچه كه ذكر شد،

بهو ديودور مطالب را جابجا ذكر كرده رسد كه استرابننظر مي و آنچه را كه مربوط اند
و يا ديگران بوده، به دورة داريوش نسبت داده آباند، يا دورة نخائو كهيهاي راهاينكه

و كشتي بهآمد كردهوها در آن رفتداريوش حفر كرده تدريج پر شده اند در دوران بعدي
و همين باعث شده تا استرابنو در دورة بطالسه دوباره باز شد و ديودور چنينه است

.اندتصوري كنند كه كار حفر نهايي آبراهه را بطالسه انجام داده
ميتا اين او داريوش اول كردند كه كانال سوئز در نيمة اول دورة سلطنت اخر فكر

بر اساس تغييرات نوشتاري نام داريوش در متون)Yoyotte( يويوت. ساخته شده است
مصري، نشان داده كه كار ساخت اين كانال در آخرين دهة حكمراني داريوش كامل 

از تحويلهاآنو با تكيه بر اسناد استحكامات كه در)Yoyotte, p. 266(شده است 
جمشيد ذكر شده، هينتس به اين نتيجه رسيده است كه كاالهاي متفاوت به تخت
.)Hinz, p. 120(م به پايان رسيده است.ق 498ساخت اين كانال در سال 

 خصوصيات آبراهة سوئز داريوش
و ايران را به هم مرتبط وسيلة يك راه آبي از طريق آبراهة سوئز به درياي سرخ، مصر

و از اين طريق راهي از مصر به هند ايجاد شد مي .)Dandamayev, p. 211(كرد
دو لسپس فردينان،م 1869كه داريوش حفر كرد با آبراهة كنوني كه در ساليهاي راهآب

و به خليج سوئز  حفر كرد كمي اختالف دارد، زيرا آبراهة كنوني از پورت سعيد شروع
آبراهة داريوش اول كمي)158كتاب دوم، بند(شود ولي طبق گفتة هرودوت منتهي مي

و از كنار پاتومBubastis((باالتر از شهر بوباستيس  كه از)Patoumos(س قرار دارد
ميشهرهاي عربستان اس ميت و به درياي سرخ منتهي در واقع آبراهه از نيل. شودگذرد
و نه مثل امروز از مديترانه،) زقازيق امروز(و از كنار بوباستيس  در شمال قاهرة كنوني،

ميشروع مي و نخست آبراهة قديم نخائو را به سوي شرق تعقيب كرد، تا حوالي شد
ريخت، بلكه پيش از درياچه به سوي جنوب نمياما به درياچة تمساح. اسماعيلية امروز

ميشرقي مي و درياچة بزرگ تلخ را دور و بعد در غرب آبراهة امروزي به طرف رفت زد
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و درياي سرخ جنوب مي ترتيب آبراهة بدين.)1تصوير شمارة(رفت، تا برسد به سوئز
فداريوش برخالف آبراهة كنوني، كه از درياچة تلخ مي قط آب شيرين نيل گذرد، ظاهراً

مي راني كشتي را در خود داشت، كه كار  ). 188-187، صص هينتس(كرد را آسان

ازمسير آبراهة-1تصوير شمارة ص هينتس: سوئز داريوش، برگرفته ؛ در اين تصوير اشكال 188،
.براي ديدن مسافرين نصب شده بود هاي داريوش است كه در كنار آبراههمثلثي محل كتيبه

از بوباستيس تا درياي سرخ چهار روز راه)158كتاب دوم، بند(طبق گفتة هرودت بر
و در اين آبراهه دو كشتي با سه رديف پاروزن مي پهلوي هم حركتبهتوانستند پهلوبود

ميبه آنچه كه هرودبا توجه. كنند متر حساب 45در حدود توانت گفته، عرض آن را
ص(كرد  ص؛ كوك186هينتس، كه.)Strenberg, p. 158؛127، كتيبة مصري در از آنجا

ص داندامايف( شدهكيلومتر ذكر 84 معادلطول آبراهة داريوش  و اگر عمق آبراهه)187،
كيلومتري آبراهه 84بگيريم، بايد براي كندن مسير در نظر متر را اندكي بيشتر از سه
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ميميليون متر12 و ساتراپ مكعب خاك برداشته ميشد بايستي براي برآوردن مصر
ص هينتس(ري را به كار گرفته باشد فرمان شاه لشكري عظيم از كارگران مص ،186 .(

را استرابن و عمق آن را به ميزاني كه براي يك)5/91تقريباً(يارد 100عرض آبراهه
و پ قريباًت(پا 100لينيوس نيز عرض آبراهه را كشتي جنگي كافي بوده، ارزيابي كرده است

و طول آن را) متر12تقريباً( 40و عمق آن را)متر5/30 )كيلومتر100تقريباً(مايل5/62پا

كه.)Tuplin, p. 241(ذكر كرده است اند مربوط به دورة ذكر كردههاآنالبته ابعادي
.بعد از هخامنشيان است

ميدربارة جزئيات اين كار بزرگ از خود داريوش اطالعات بيشتري به . آوريمدست
هاي نوشتهها، سنگهاي كنار آبراهه، كامالً در ميدان ديد كشتيداريوش در بلندي

سهايستاده يك روي اين. متر از سنگ گرانيت سرخ برپا كرده استاي با بلندي بيش از
باهاي ايستاده نوشتهسنگ و بابليهاي ميخي فارسي و ايالمي و در روي ديگر ستان
، هينتس؛Dandamayev, p. 210(هايي به خط هيروگليف مصري وجود دارد نوشتهها آن

ص؛ قائم188ص ص؛ كوك368مقامي، در.)128، امروز فقط بقاياي چهار سنگ ايستاده
و پنجمي به كلي از بين رفته است  ,Posener, p. 48; Dandamayev(دست است

p.211ص مقاميقائم؛ سوئز به ترتيب از آبراهه به طرف هاي آبراهة نوشتهسنگ). 368،
تلدو سنگ: درياي سرخ عبارتند از ، يكي در)Tell Maskutah( وتهالمسخنوشته در

و يكي در سوئز نوشتة سراپيوم به جز محل از سنگ. سراپيوم، يكي در قبره يا شالوفه
و دو سنگ تلنصب آن هيچ اطالع ديگري نداريم وته نيز يكي با خطوط المسخنوشتة

و ديگري با خط هيروگليف نوشته شده است  داريوش در).Posener, p. 49-50(ميخي
سهدر كتيبه. ها جريان تكميل آبراهه را بيان كرده استاين كتيبه پسهاي از زبانه

ميستايش اهوره و شاهنشاهي داريوش، من پارسي: شاه گويدداريوش«:گويدمزدا
آ. پارس مصر را گرفتماز. هستم منظور(ي از رودي به نام پيراوهاي راهبمن فرمان دادم

مي) رود نيل است سپس. رود حفر كنندكه در مصر جريان دارد به دريايي كه تا پارس
و چنان كه من مي ها از خواستم كشتيچنان كه فرمان داده بودم اين آبراهه حفر شد

).Kent, p. 147(».دمصر در آن به سوي پارس روانه شدن

و كامالً همخوان روايت هيروگليف كه مفصل تر است، ترجمة سه روايت ميخي نبوده
كنندة متن مصري تورايف معتقد است كه تنظيم.آ.ب. هاي مصري استبا اسلوب متن

ا ص داندامايف(وجاهورسنت، بوده است همان كاهن اعظم سائيس، متأسفانه فقط.)186،
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و به كمك بخش ميهاآنهاي ناچيزي از آن باقي مانده و گمان توان به فقط با حدس
با توجه به آنچه باقي مانده داريوش براي افتتاح آبراهة سوئز. حقايق تاريخي دست يافت

و بلندپايهشاهزاد كشتي خراج را از 32 يا 24.خوانده بوده استگان بسياري را فراهگان
ح بمل كردهطريق اين آبراهه و گفته شده كه ص كوك(انده سالمت به مقصد رسيدهاند ،

تو... شاه تا ابد... تو هستي«: شوددر نوشتة هيروگليف گفته مي).128 و»...شن... فرمان ،
و بيابان اين آبراهه«: احتماالً منظورش اين است كه با فرمان تو درست از ميان شن

ميسپس در ادامه دوباره».كنده شد تا آنجا كه در يادها مانده در اينجا آبي«:شودخوانا
آبمي. دست نيامده استبه مي] آشاميدني[بايستي حضرت اعلي.شدبه همراه برداشته

و اينك از اينجا كشتي به اين كار ميموفق شد، ميچيزي كه اعلي. روندها گويد حضرت
طور كه هر آن چه از دهان خداي خورشيد، رع، پيوندد، درست همانبه حقيقت مي

ميبيرون مي مي».شودآيد، محقق آن«: شودپس از اين مدح گفته حضرت گاه اعليپس
بِرا بر روي سنگها اينهمة: فرمان داد چيز همه«:و پس از يك افتادگي»! ...كَنيدها

 هاي مصري با اين آرزو به پايان نوشته».حضرت به انجام رسيدبرابر خواست اعلي
و آخرين جملهمي و فرمانروايي او دراز باشد اش چنين رسد كه داريوش جاودان بماند
صهينتس(».هرگز در روزگاري ديگر چنين چيزي نبوده است«: است محققان).190،

چاپلوسانة عقيده دارند كه سخن چاپلوسانة اخير از خود داريوش نيست بلكه رسم 
ص كوك(مصريان بوده است  ،128.(

و نقش آن در توسعة امور بازرگانيآبراهة سوئز
و آن و مهم بود گونه كه از منابع بر حفر آبراهة سوئز براي فرمانروايان مصر امري طبيعي

هرآيد از مي گاهي يك راه آبي از چندازدو يا سه هزار سال پيش تا اوايل دورة اسالمي
چنان. اندتا درياي سرخ در سوئز حفر كرده» بوباستيس«شاخة پلوزي نيل در نزديكي 

اي، سسوستريس در سراسر منطقه)57-56كتاب اول، بند(كه ذكر شد طبق گفتة ديودور 
و همه را به نيل پيوند آبراههكه از ممفيس تا دريا گسترده است، هاي متعددي حفر كرد

و رفتوداد تا حمل . آمد تجاري ميان ساكنان را آسان كندونقل ميوه
 كه درياي سرخ را از طريق رود نيل به درياي مديترانه متصلييها راهآبحفر

و بازمي و بيانگر ساخته كردن اين راه مهم دريايي يكي از شاهكارهاي داريوش بزرگ
و بصيرت فراوان اين شهريار پارسي به ايجاد  و توسعة هاي راهعالقه و كوتاه دريايي سهل
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و اتصال قسمت هدف. هاي مختلف شاهنشاهي به يكديگر بوده استامور بازرگاني
و نظامي بوده كردن اهدافو هم اقتصادي، ولي جدا داريوش از حفر آبراهه هم سياسي

و بازرگاني داريوش از يكديگر كاري دشوار است از. استراتژيك با توجه به اين كه سه تا
و پرجمعيت يعني نيل،،اي جهان آن روزهاي رودخانهترين سرزمينحاصلخيزترين

ت برخوردار بود ترين اولويفرات در تصرف او بودند، برقراري ارتباط دريايي از باالودجله
ص كوك( اين راه دريايي كه درياي مديترانه را از طريق درياي سرخ به درياي).127،

و اقيانوس هند مرتبط مي كرد اثرات اقتصادي فراواني را در پي عمان، خليج فارس
و هند از اين طريق فراهم مي و اين امر پيش داشت، زيرا ارتباط دريايي مصر، ايران شد،

تري داريوش پس از سفرش به مصر به فكر يافتن راه كوتاه،در واقع. سابقه نداشتاز اين 
. افتاد تا مركز شاهنشاهي او را به متصرفات آفريقايي شاهنشاهي هخامنشي متصل كند

تري آنجا را كرد راه كوتاهاز طرفي اهميت اقتصادي سرزمين زرخيز مصر نيز ايجاب مي
پبه با اين راه دريايي حمل كاالهاي فراوان بازرگاني.يوند دهدزارهاي قلمرو شاهنشاهي

مصر كاالهاي تجاري فراواني. كردمصر به ساير كشورهاي تابعة هخامنشي را آسان مي
و مي از طرفي چون مصر بر سر راه. بايست به ساير نقاط شاهنشاهي حمل شودداشت

م و سودان نيز ميافريقا قرار گرفته بود انبار كاالهاي حبشه شد كه حمل آن حسوب
و. هاي اين دولت پهناور الزم بودهاي ساير بخشبراي رفع نيازمندي مواد معدني نوبي

و طيور گوناگون آنجا توسط مصر صادر مي اين راه دريايي كه با حفر آبراهة.شدحيوانات
آن،سوئز ميان هند و مصر ايجاد شد از ك غربي ممالبعد راه تجارتي مستقيم بينبهايران
ج پيرنيا(و هند گرديد ص1، هايي كه از سواحل فنيقيه به درياي با اين كار كشتي).527،
و همچنين سرخ مي و هند شبههاآنآمدند  جزيرة عربستان را دور يي كه از ايران

ميمي و از آنجا به درياي مديترانه بروندزدند، از طرفي. توانستند وارد رودخانة نيل شوند
مي هم و كاروانبنادر خليج فارس اهميت جهاني پيدا و مغرب كرد هاي تجاري از مشرق
ميبه و عربستان. رسيدندراحتي به مقصدهاي خود در مسير اين راه دريايي ممالك هند

ميهاي شرقي آفريقا اهميت تازهو سرزمين آبدون. يافتندايي براهة سوئز تأثير شك حفر
و بسيار زيادي در امور با و اينزرگاني  هاي را يافتهتوسعة بيشتر آن داشته است

ميباستان رو،واقعدر. كندشناسي تأييد و ديگربهروند و ايران رشد امور بازرگاني در مصر
 هخامنشي بيانگر تحول بزرگي در اين زمينه پس از افتتاح آبراهة سوئز هايشهرب
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اي از هرچند با برقراري اين ارتباط دريايي تا اندازه،)Hogemann, p. 223(باشد مي
ج پيرنيا(يت تجاري بابل كاسته شد اهم ص1، ،527.(

و تجهيزات دريايي از آنجا كه ايران هخامنشي در دورة داريوش از لحاظ داشتن نيرو
و يكي از ملزومات تجارت دريايي نيز همين امكانات بود،  هنوز سابقة زيادي نداشت

و ايونيالً داريوش گروهي از اقوام دريانورد مانند كاريايياحتما  ها را در جايي در رأسها
ص كوك(خليج فارس اسكان داده بود و)20كتاب ششم، بند(هرودت نيز).126، از انتقال

مي» آمپه«ها به شهري به نام دادن ميلطيسكونت و از كتيبة در مصب دجله خبر دهد،
ميخشايارشا به زبان  و خط ميخي »شوبنه«دانيم كه اينجا محلي معمايي به نام اكدي

ص كوك(است» آمپه«راً منظور همان يا كرخ بوده كه ظاه» كركه«در و).126، اين نقل
و تجارت دريايي انتقال هاي داريوش براي آن بوده تا اين اقوام باتجربه در امر دريانوردي

ابه سازمان .ين منطقه بپردازنددادن امور بازرگاني در
و انگيزة احداث آبراهة سوئز را عبور كشتي و از ارسطو هدف ها از درياي مديترانه

و از آنجا تا درياي سرخ مي و از رود نيل تا ساحل شهر سوئز داند كه طريق آبراهة سوئز
را براي هرچند ارسطو اين).Tuplin, p. 242(براي پادشاهان مصر بسيار مفيد بوده است 
توان همين اهميت را براي دورة هخامنشي دورة بعد از هخامنشيان ذكر كرده ولي مي

و رفت. نيز به حساب آورد آمدوبا اينكه منابع دورة هخامنشي چندان به امور بازرگاني
ميهاي تجاري از طريق آبراهة سوئز نپرداختهكاروان توان اند، ولي از روي شواهد

به عنوان. آبراهة سوئز مسير عبور كاالهاي بازرگاني بوده استمواردي را ذكر كرد كه 
و  و چوب آبنوسي كه از مصر آورده شده، يا عاجي كه از حبشه آورده شده نمونه نقره

، به احتمال زياد از)Kent, p. 144(اند براي ساخت كاخ داريوش در شوش به كار رفته
و از طريق همين آبراهة سوئز حمل كرده نوشتةبر بناكه ذكر شد چنان. اندراه دريا

از 32يا 24نوشتة هيروگليف همزمان با افتتاح آبراهه سنگ و خراج كشتي پر از هدايا
و به مقصد رسيدهطريق آبراهه از مصر به كه. اندطرف پارس حركت كرده اين متن

و در پايان آن نيز اشاره به سف ر اين كاروان فهرستي از ملل تابعة هخامنشي را ذكر كرده
و به پارس شده، مي تواند بيانگر اين امر باشد كه داريوش عالوه بر استفادة نظامي

و  و عوايد اقتصادي حاصله از ارتباط بين ايران تحكيم تسلط سياسي، به امور بازرگاني
و ساير ملل تحت تابعيت هخامنشي توجه داشته است  اخيراً).Schmidt, p. 26(مصر

جمشيد از آن به عنوان محلي نام برده شده كه در الواح تخت» تموكّن«روشن شده كه 



و نقش آن در توسعة  111/ روابط تجاري در دورة هخامنشيداريوش، حفر آبراهة سوئز

و كارگران مصري در آنجا تحويل شهرب  هاي جنوبي ايران هاي استانكه ملزومات
مياست كه امروز» تائوكه«شدند، همان مي -126، صص كوك( گويندبه آن بندر بوشهر

اين كارگران مصري در كار ساخت كاخ داريوش در شوش نقش زيادي بر عهده).127
و كار تزئين ديوارهاي كاخهاآن. اندداشته و نجاري  .Kent, p(كارهايي از جمله زرگري

 مالحظة مبادالت در منطقة شواهدي از گسترش قابل. اندرا بر عهده داشته)144
نت.قوته در طول سدة پنجم المسختل ايج حفر آبراهة سوئز استم وجود دارد كه از

ج بريان( ص1، در اين منطقه اطالع داريم كه مؤيد حضوري، از وجود زيارتگاه)998،
ص كوك( اليه غربي آبراهة سوئز استمتحدان عرب براي نگهباني از منتهي ،128.(

هايي مصر تنديسداريوش زماني كه در مصر بود، دستور داده بود تا در معابد بزرگ
بهتا چندي پيش از اين تنديس. از او برپا كنند جز آنچه كه هرودوت نقل كرده بود ها
اوايل(م 1972ها در شوش در سالهاي فرانسويدانستيم، تا اينكه در كاوشچيزي نمي

و داراي جامة باشكوه پارسي داريوش پيكرة سنگي)شمسي 1351دي  كه بر پاي ايستاده
و فارسي باستان( هايي به خطوط ميخيكه نوشته دست آمدبه است، و)اكدي، ايالمي

بهبراي اطالع بيشتر از متن اين نوشته Stronach, p. 241( داشت هيروگليف :ها مراجعه كنيد

Yoyotte, pp. 254-264; Stronach, 1972, pp. 241-246(.اين تنديس تا آن زمان
پس از مرگ داريوش. آمده از يك هخامنشي بوددستنخستين تنديس سنگي كامل به

و فرنداته، ساتراپ مصر، را كشتند مصري پس از آنكه.)م.ق 486(ها شورش كرده
و مصر)م.ق 465- 486(خشايارشا  جانشين داريوش شد، به سركوبي شورش مصر پرداخت
بهم از معابد مصر.ق 485ا در سالر هاي پدرشوي ظاهراً دو تا از تنديس. را گرفت

ها به ايران را آبراهة سوئز فراهم آورده بود امكان حمل تنديس شوش انتقال داد، كه
صهينتس( .)194- 193ص،

و از نظر استراتژيك نيز آبراهة سوئز مزاياي زيادي براي ي شاهنشاهداريوش
وگذهخامنشي داشت؛ يكي اينكه اين كار داريوش اثر شگرفي بر رعاياي او مي اشت

كمخاطرة لشكركشي ناموفق او عليه سكاها به جنو ميب روسيه را ص هينتس(كرد رنگ ،

ازبهندتوانستميي دريايي ايرانهانيرو با افتتاح آبراهة سوئز اينكهو ديگر)186 راحتي
و خليج فارسهاي كرانه و درياي عمان و هاي درياي مديترانه به كرانه اقيانوس هند

نظر هاي شاهنشاهي در اين مسير را زيرو به راحتي تمامي ايالتدنبرسآسياي صغير
و در هنگام شورش ترين زمان ممكن به محل وقوع ها خود را در نزديكداشته باشند
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بر.ها برسانندشورش و نحوة كنترل مركز اين راه دريايي كمك بزرگي به مديريت زمان
ميايالت ازو كردهاي شاهنشاهي و افتتاح پس نظامي نيروهاي آن كاروانان تجاري

پرو شاهنشاهي هخامنشي ديگر مجبور نبودند راه دور و خطر صحراي سينا را طي دراز
و مصر برسند .كنند تا به آفريقا

به،در واقع و هم و استراتژيك داريوش با حفر آبراهة سوئز هم به اهداف نظامي
و شايد در گام نخست اهداف نظامي اهميت اهداف اقتصادي آن فكر مي كرده است

و آرامش در پهنة شاهنشاهي اهداف  و با برقراري ثبات بيشتري داشته ولي به مرور زمان
و تجاري از اهميت باالتري برخوردار شدند  و البته اين)Mysliwiec, p. 181(اقتصادي

هاي مهم حال فعاليتايناب. جنبه از كاركرد آبراهه مداومت بيشتري نيز داشته است
دريايي داريوش عمر زيادي نكرد، زيرا زماني كه نئارخوس، درياساالر اسكندر، سفر 

مسافرت گونه كشتي يا تسهيالت فارس انجام داد با هيچ دريايي خود را از سند به خليج
صكوك( دريايي برخورد نكرد مي طوربه).128، شدن توان حدس زد كه متروكطبيعي

ق و اينكه.استفاده از آبراهه معلول آزادي مصر در اواخر سدة پنجم م بوده است
ق اند ديدهم سودي در نگهداري از آبراهه نمي.فرمانروايان مستقل مصر در سدة چهارم

)Tuplin, p.238 .(

 نتيجه
و مصر مدت اما در زمينة. ها پيش از دورة هخامنشي برقرار بودارتباط زميني ميان ايران

گرفته توسط بعضي از فراعنة مصر، موفقيتي هاي صورترغم تالشبهارتباط دريايي 
بهم به تصرف ايران درآمد.ق 525مصر در سال. حاصل نشده بود عنوانو از آن پس

به هاياز شهربيكي  ميايراني ن به پادشاهي داريوش اول پس از رسيد. آمدحساب
و براي حل برخي از مسائل به آنجا رفت حين متوجه در اين. متوجه امور مصر شده

و مصمم شد تا اين  اقداماتي شد كه پيش از او براي حفر آبراهة سوئز صورت گرفته بود
به 84عزم جدي وي باعث شد تا مسيري تقريباً. كار را به انجام برساند كيلومتري را

طي 45پهناي حدود  مسير اين آبراهه از كنار بوباستيس. سال به پايان برساند 10متر
و تا حوالي اسماعيلية امروزي) زقازيق امروزي(  در شمال قاهرة كنوني شروع شده

بهمي و پس از آن ميسوي جنوبآمد و شرقي ميرفت و به درياچة بزرگ تلخ را دور زد
و درياي سرخ مي ب. رسيدسوئز نوشته را نيز راي يادبود كار بزرگ خود پنج سنگداريوش
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وي.در مسير آبراهه برپا كرده تا مسافران از چگونگي انجام كار توسط وي مطلع شوند
و همين،، در واقع ارتباط دريايي ايرانبا حفر آبراهة سوئز و هند را برقرار كرد  مصر

و لشكريان مسئله،  نظامي باعث شد تا پس از حفر آبراهه سرعت انتقال كاالهاي تجاري
ي كاالهاي تجار.اي نيز بسيار بيشتر از پيش باشدو همچنين مقدار كاالهاي مبادله

و شايد ديگر و سودان  هاي آفريقا از طريق آبراهة سوئز به آسيا قسمتمصر، حبشه
و در عوض كاالهاي تجاري هندمي و ديگر بخش آمد وو ايران هاي آسيا نيز به مصر

هرچند از عاقبت اين ارتباط دريايي اخبار چندان موثقي در دست نيست. رفتآفريقا مي
بارا براي مدت آبراهة داريوشبودن توان فعالو نمي حال اينزمان طوالني پيگيري كرد،

و تا شواهد چندي وجود دارد كه بيانگر برقراري مبادالت تجاري سياسي از طريق آبراهه
مي.ق پنجمةاواخر سد .باشدم

 نوشتپي
و يكم فراعنة مصر«يا» دورة دوم سلطة ايران بر مصر«-1 م.ق 332تا 342ازسال» سلسلة سي
 .Bresciani, p(توانست دوباره مصر عليا را فتح كند)م.ق 338- 359(باشد، كه اردشير سوم مي

247.(
و از باالترين خلوص برخوردار ديدار هرودت از مصر هنوز سكهدر زمان-2 هاي آرياندس در جريان بوده

).166هرودت، كتاب چهارم، بند(اند بوده
از)م.ق 503-519(اين كميسيون مدت شانزده سال-3 و دو رونوشت به كار تدوين قوانين پرداخت

و ديگري به زبان آرامي دموتيتحقيقات خود تهيه كرد؛ يكي به زبان جاري مصري يعني  ج بريان(ك ،1،
 ). 987ص
به-4 مياحتمالاين الوارها را ص حوراني(به جاهاي ديگر بفرستند آوردند تا از آنجازياد از هند به آنجا ،
6.(
و در سلسلة دوازدهم سه فرعون به نام سسوستريس در مصر سلطنت-5  در تاريخ مصر ميانه
و)م.ق 1888- 1906(، سسوستريس دوم)م.ق 1936-1970(سسوستريس اول:اندكردهمي

(م.ق 1850-1887(يس سوم سسوستر ج دريوتن) ص1، هاي مورخان مذكورو در گفته) 217،
.به اين كار اقدام كرده استهاآنمشخص نيست كه كدام يك از 

مي،ندزبان نبودهمهاآنكساني را كه با مصريان تمام-6 ).158هرودت، كتاب دوم، بند(نديدناموحشي

و شرقي شاهنشاهي(الزم به ذكر است كه اطالعات اسكندر دربارة همين مناطق-7 مرزهاي حنوبي
و همين باعث شد تا او نيز ناوي به فرماندهي نئارخوس از دهان) هخامنشي ة سند به نيز ناچيز بوده

ص كوك(خليج فارس بفرستد و)39، .تجسس بپردازدتا به شناسايي
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هدايتي، پاورقي تاريخ هرودت، كتاب چهارم،(ظاهراً بايد يكي از شهرهاي سيستان امروزه بوده باشد-8
).109ص 

كوقومي بوده-9 و هروداند كه در ناحية  را هنديهاآنت اصوالً ههاي سليمان سكونت داشتند
).جاهمان(دانست مي
مپي-10 كهير بريان ابين سفر اكتشافي اسكو عتقد است و حفر آبراهة سوئز رتباط چنداني وجود الكس

ج بريان(ندارد  ص1، ،998.(
بهپس-11 تا از ميالد مسيح نيز اشخاص بسياري  فكر اتصال درياي مديترانه به بحر احمر افتادند،

به آبراهةاينكه سرانجام ا توجه به نقشهباو شكل امروزي خود سوئز بتهاي يك »نگرلي«نامه ريشي
)Negrelli(دو«توسط .F(»لسپس فردينان de Lesseps(عمليات حفاري. فرانسوي حفر گرديد
دردر.م 1859سال در و كانال زماندر.م 1869نوامبر هفدهم زمان سعيد پاشا خديو مصر آغاز شد
از آبراههطول اين. عيل پاشا افتتاح گرديدااسم و 161ر سوئز ادامه دارد، پرت سعيد تا بند كه كيلومتر

.)49�50، صص فكري ارشاد( متر است12عمق آن 
تل-12 ميالمسخامروز و در وته ناميده هدايتي، پاورقي(كيلومتري مغرب اسماعيليه قرار دارد17شود

ص  ).242تاريخ هرودت، كتاب دوم،
در» كمپاني فرانسوي عمليات حفر كانال سوئز«ها را ابتدا يكي از كارمندان كشف يكي از كتيبه-13
و.م گزارش كرد 1864سال  يكيم در نزد 1889هاي سال گولنيشف آن را در حفاري.س. سپس
يا. وته، در بستر پر شدة آبراهه بازيابي كردالمسختل در»شالوفه«كتيبة ديگري را در قبره 33، واقع

د و كتيبة سوم را داريوش را اين كتيبة سوم عنوان كامل. اندر خود سوئز يافتهكيلومتري شمال سوئز،
ص داندامايف(دربر دارد  ،186.(

مينوشتهوالتر هينتس تعداد سنگ-14 ميها را چهار عدد هاآنگويد شايد زماني تعداد داند ولي او نيز
ص هينتس(بيشتر از چهار عدد بوده است ها را سه عدد نوشتهاما اريك اشميت تعداد اين سنگ)188،

).Schmidt, p. 26(ذكر كرده است 
بهنوشتهبراي اطالعات بيشتر دربارة متن سنگ-15 : هاي مربوط به آبراهة سوئز مراجعه كنيد

Posener, pp. 50-87 ج؛ پيرنيا376- 369مقامي، صص قائم؛ صص1، ،525 -527.(
ش به هيچ هاي داريوگرفته است كه تنديسبه نوشتة هرودت در ممفيس كاهن بزرگ مصري ايراد-16

هايش بر سكاها قرار بگيرند، چون او با پيروزي)اينيمه افسانه(وستريس وجه نبايد جلوي تنديس سس
و ). 110كتاب دوم، بند(بيشتر از داريوش موفقيت به دست آورده بود  داريوش نيز بدون مالل خاطر

جنبريا(اين امر رضايت داده است آزردگي به ص1، ،1000.(
با-17 مييهاي راهآبتنديسي كه از شوش پيدا شد از معبد هليوپوليس بود كه دومين. پيوستبه نيل

و به زير ديوارهاي. تنديس ممكن است از ممفيس باشد در هر حال هر دو تنديس را بار كشتي كردند
از. شوش رساندند براي زينت دروازة بزرگي كه امكان ورود به كاخ را فراهمهاآندر اينجا خشايارشا

جمشيد، ساختش به هنگام درگذشت داريوش اي كه مانند جفتش در تختكرد استفاده كرد؛ دروازهمي
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 متأسفانه از آن تنديس داريوش كه در سمت چپ دروازه قرار داشته،. پايان نرسيده بود هنوز به
بهترين كوچك صص(ده است دست نيامنشاني ج؛ بريان195- 194هينتس، ص1، ،991.(
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