
بررسي و معرفي آثار معماري هخامنشيان در مصر

   دکتر رحيم واليتي 

 مؤسسۀ باستان شناسي دانشگاه تهران

رضا قاسمي

س��وئز و ُمهر هاي حكومتي هخامنش��یان که امروزه در مراکز پژوهش��ي مطالعه و 
بررس��ي شده اس��ت. بررس��ي نتايج اين مطالعه دربارۀ تأثیر فرهنگ و هنر و تمدن 
ايران و مصر نش��ان مي دهد که تأثیر فرهنگ مص��ري بر اين آثار زياد بوده و اکثر 

يافته هاي باستان شناختي به شدت از فرهنگ و هنر مصر تأثیر گرفته اند. 

مقدمه
با پديدار ش��دن امپراتوري هخامنش��یان و فتح مناطق گس��ترده اي از 
جهان و اس��تفاده از تجربۀ فرهنگي و هنري بیش��تر تمدن هاي بزرگ 
منطق��ه در آن زمان، فرهنگ و تمدن اي��ران از غناي عمیق و تكامل 
ش��گرفي برخوردار ش��د. يكي از تمدن هاي بزرگ منطقه که تأثیرات 
علم��ي و فرهنگ��ي و هنري عمیق و تكامل بخش��ي ب��ر تمدن ايران 
گذاش��ت، فرهنگ و تمدن مصر است. کوروش پس فتح آسیاي صغیر 
و دس��ت يابي ب��ه پیروزي بزرگ آم��ادۀ تاختن به باب��ل و مصر و فتح 
آن دو ش��د. البته در س��ال 530 ق م در ش��مال ش��رق امپراتوري خود 

چکيده

در اي��ن مقاله، ضمن نگاهي کوتاه به تاري��خ هنر مصر، ويژگي هاي 
آن در زم��ان حاکمی��ت هخامنش��یان در مصر و تأس��یس سلس��لۀ 
بیس��ت وهفتم و سي ويكم براي ادارۀ آن کشور به دست هخامنشیان 
در مقام ساتراپي بررسي مي شود. پیشینۀ اين تحقیق طوالني و مواد 
استفاده ش��ده در آن آثار معماري کشف ش��ده در مصر اس��ت. در اين 
تحقیق از روش کتابخان��ه اي و مطالعۀ گزارش  پژوهش هاي میداني 
استفاده شده است. براس��اس اين گزارش ها شاخص ترين اشیا و آثار 
هخامنش��ي در مص��ر عبارت اند از: آثار معم��اري و میراث مكتوب از 
قبیل کتیبه هاي هخامنش��ي به خط هیروگلی��ف از وادي حمامات و 
کتیبه هاي آرامگاهي هخامنش��ي و پاپیروس هاي��ي به خط آرامي از 
جزيرۀ الفانتین و همچنین نقش برجس��ته هاي هخامنش��ي در ش��هر 
باس��تاني ممفیس بر ديوارهاي معبد هیبی��س و يادگارهاي معماري 
هخامنش��ي در مصر مانند س��اختمان معبد هیبی��س و آثار معماري 
هخامنش��ي در الفانتین و س��نگ يادبودهاي داريوش در کنار کانال 

کلیدواژگان: باستان شناسي، هخامنشیان، آثار معماري، مصر 
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کش��ته شد و نتوانس��ت برنامه هايش را براي گس��ترش امپراتوري به ويژه فتح 
مصر عملي کند. لذا تس��خیر مصر را جانش��ین او کمبوجیه دنبال کرد. وي در 
پی��ش روي پیروزمندانه به مصر پس از درهم  شكس��تن آخرين مقاومت ارتش 
اين کش��ور در اطراف شهر ممفیس، پايتخت مصر، و اسارت فرعون پسامتیك 
س��وم خود را پادش��اه و فرعون مص��ر خواند. دورۀ اول حاکمیت هخامنش��یان 
يا بیس��ت وهفتمین سلس��له از 525 ق م تا س��ال 404 ق م به طول انجامید. در 
دومین دورۀ فرمان روايي يا سلس��لۀ سي ويكم  سال 338�343 ق م  اردشیر اول 
حكومت کرد. س��ال 332�335 ق م داريوش س��وم حكومت مصر را در اختیار 
داشت. براس��اس گس��ترش فعالیت ها وپژوهش هاي میداني در نقاط گوناگون 
مصر چند اثر معماري متعلق به دورۀ حاکمیت هخامنش��یان شناسايي و معرفي 
ش��ده است چنانكه تاکنون در جزيرۀ الفانتین مصر هیئت باستان شناسي آلماني 
موفق به شناس��ايي آثار معماري هخامنش��یان ش��ده، و محققان و معماران و 
باستان شناسان زيادي واحۀ الخارقۀ معبد بزرگ هیبیس را، که آثار و مستندات 
زي��ادي مبني بر احداث و تعمی��ر و مرمت اساس��ي در دورۀ داريوش اول ودوم 
دارد، يادگار معماري هخامنش��ي در مصرشناخته اند. همچنین در پروژۀ حفاري 
تل المش��كوتا آثار معماري مربوط به اين دوره شناسايي و معرفي شده است. در 
جديد ترين کش��ف آثار معماري هخامنش��ي در مصر، پايگاه اطالع رساني مصر 
گزارش داده اس��ت که زاهي هواس، مدير کل شوراي عالي آثار باستاني مصر 
و از باستان شناس��ان برجس��تۀ اين کشور، خبر کش��ف باقي ماندۀ قلعه يا دژي 
را اعالم مي کند که به دوران حضور هخامنش��یان در مصر مربوط اس��ت. اين 
قلعه در س��ي کیلومتري شرق کانال سوئز قرار دارد اما هنوز اطالعات دقیق و 
کاملي از ساختار و شیوۀ معماري آن منتشر نشده است و تنها خبر کشف آن را 
باستان شناس��ان تأيید کرده اند.۱ در مناطق ديگر مصر نیز آثار معماري ديگري 
وج��ود دارد که ارتباط هنري و تأثیرگذاري هنر معماري دورۀ هخامنش��یان در 

آنها مطالعه و اثبات شده است.

پيشينۀ تحقيق
مطالع��ات فراواني دربارۀ آثار معماري و وضعیت شهرس��ازي دورۀ هخامنش��ي 
در مصر صورت گرفته ولي به طور مش��خص کس��اني که براس��اس يافته هاي 
باستان شناس��ي و مطالع��ات و پژوهش هاي موضوع معماري و شهرس��ازي و 

پرسش هاي تحقيق
ــاس پژوهش هاي میداین در مصر  بر اس
ــده است كه  كدام آثار معماري اثبات ش

متعلق به دورۀ هخامنشیان است؟
ــري در هنر  ــاري مص ــر معم ــري هن تأث

معماري هخامنشي چیست؟

1. http://www.sis.gov.eg/En
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مستندات تاريخي دربارۀ اين موضوع تحقیق و پژوهش کرده اند، 

عبارت اند از:
1. جي. پوزنه۲ فرانس��وي به پژوهش��ي دربارۀ ارتباط فرهنگي و 
هن��ري ايران و مصر در دورۀ هخامنش��یان براس��اس يافته هاي 
باستان شناسي پرداخته است. حاصل اين تحقیق و پژوهش ارائۀ 
نتايج آن با توجه به کش��ف صدها اثر و شيء و بنا و اثر معماري 
 � معبد و آرامگاه و کتیبه  و نقش برجسته از اين دوره و معرفي آنها 
در مصر بوده است که روشن کنندۀ زواياي تاريك و مبهم تاريخ 
اين دوره در مقطعي 132 س��اله اس��ت. نتاي��ج اين تحقیقات در 
کتابي تحت عنوان نخستین سلطه پارس ها در مصر جمع آوري و 

در سال 1936 در قاهره چاپ و منتشر شده است:
Posener, G. (1936), Domination Perse En Egypte, 
recueil d'inscriptions hiéroglyphiques, Institut 
français d'archéologie orientale (Le Caire).

2 . کارول میس��لويچ۳ باستان ش��ناس از کش��ور آلمان نیز دربارۀ 
موض��وع ارتب��اط فرهنگي و هنري ايران و مص��ر به ويژه دربارۀ 
آثارمعم��اري مص��ر در دورۀ هخامنش��یان براس��اس يافته هاي 
باستان شناسي، از جمله آثار معماري اين دوره در جزيرۀ الفانتین، 
مطالعه و بررسي کرده است. وي همچنین شخصًا در حفاري هاي 
باستان شناسي مصر به اين دوره از تاريخ مصر توجه خاص مبذول 
 Herr Beider داشته و نتايج تحقیقات خود را در کتابي با عنوان

Länder در سال 1998 در آلمان منتشر کرده است.
3. پي ي��ر بريان۴ محقق فرانس��وي يافته هاي باستان شناس��ي و 
مطالعات معماري و مس��تندات تاريخي را به طور کامل مطالعه و 
دربارۀ آن ها تحقیق کرده، و براس��اس مطالعات خود دربارۀ کلیۀ 
امور امپراتوري هخامنش��ي اطالعات مفصل و قابل اس��تفاده اي 
فراه��م کرده اس��ت. حاصل اي��ن پژوهش در کتاب��ي با عنوان 

امپراتوري هخامنشي چاپ و منتشر شده است.
4. هرب��رت ونلوک محقق امريكايي از موزۀ متروپلیتن نیويورک 
و گ��روه همراه او از جمله هیئت هاي پژوهش��ي نادري بودند که 

اختصاصًا دربارۀ چگونگي س��اخت و مرمت معبد بزرگ هیبیس 
در واح��ۀ الخارقۀ مصر تحقی��ق و کار میداني کردند. اين هیئت 
ضمن کاوش باستان شناسي و مطالعه و بررسي وضعیت معماري 
اين معبد، دوره هاي مختلف اين معبد، به ويژه چگونگي س��اخت 
و مرمت اساس��ي آن را در دورۀ هخامنشیان، شناسايي و معرفي 

کرد. حاصل اين تحقیق در کتاب:
Winlock, Herbert Eustis, (1941) The Temple of 
Hibis in el-Khargeh Oasis, The Metropolitan 
Museum of Art Egyptian Expedition, New York.

گردآوري و تدوين و چاپ شده است. 
5. دي آرنول��د، محقق معماري و باستان ش��ناس آلماني، ضمن 
پژوهش هاي میداني دربارۀ آثار معماري دورۀ هخامنشي در مصر 
و ايران، تأثیر هنر معماري مصري را در هنر معماري هخامنشي 

بررسي و حاصل اين پژوهش ها را در دو جلد کتاب: 
Arnold, Dieter, (1994), Lexikon der ägyptischen 
Baukunst, München, Zürich, Artemis.
Arnold, Dieter, (1999), Temples of the Last 
Pharohs, New York /Oxford, Oxford University.

چاپ و منتشر شده است. 
6. دي. آ. آس��تون ضمن بررس��ي و مطالعۀ ويژگي هاي معماري 
آرامگاه هاي هخامنشي در مصر، به مطالعه و تشريح آثار معماري 
هخامنش��ي در مصر نیز توجه کرده که حاصل اين تحقیق را در 

بخشي از کتابي با عنوان
Aston, D. A. (1999), The Funerary Archaeology of 
the Persian Period, Studies on Ancient Egyptin In 
Honour of H. S. Smith, London.

چاپ و منتشر کرده است. 
7. اريك اف. اشمیت، ضمن کار میداني باستان شناسي در تخت 
جمش��ید، آثار معماري دورۀ هخامنش��ي را در مصر به ويژه معبد 
هیبیس مورد توجه خاص قرار داده و تأثیرات هنر معماري مصر 

2. G. Posener
3. Karol Mysliwiec
4. Pierre Briant
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را در تخت جمشید مطالعه و مقايسه کرده است. او سه جلد کتاب 
درب��ارۀ تخت جمش��ید و ويژگي هاي هنر معماري هخامنش��یان 

تألیف کرده که در جلد اول آن:
Schmidt, Erich, F. (1953), Persepolis, Structure, 
Reliefs, Inscriptions, The University of Chicago, 
Oriental Institute Publications, Chicago, Illinois.

تأثیر هنر معماري مصر را در معماري هخامنش��یان به ويژه تخت 
جمشید بررسي کرده است. 

آثار معماري کشف شده از دورۀ هخامنشي 
در جزيرۀ الفانتين

نام الفانتین را يونانیان به اين جزيره دادند که درس��ت در مقابل 
منطقۀ آس��وان5 قرار داشته است امروزه در اين نقطه سد بزرگي 
بر روي نیل س��اخته اند. آنها لغت باستاني مصري را که »جزيره« 
معنا داش��ت به الفانتین ترجمه کردند. امروزه اين جزيره در مصر 

االس��وان نامیده مي ش��ود.6 الفانتین در فاصلۀ چند کیلومتري و 
کمي پايین تر از اولین آبش��ار رود نیل قرار دارد »ت 1«. در کنار 
ساحل شرقي رود نیل جزيره اي با حدود 3 کیلومتر طول پوشیده 
از نخل قرار دارد، که اکنون در رأس جنوبي آن ش��هر باس��تاني 
الفانتین، يك��ي از مقرهاي امپراتوري فراعن��ۀ مصر، قرار گرفته 
اس��ت. اين جزي��ره را يونانیان در منابع تاريخ��ي التین الفانتین 
ترجمه کرده اند۷، زيرا کلمۀ »swenet« که نام امروز اسوان از آن 
گرفته شده، درمصر باستان معني تجارت هم مي داده است. شهر 
و محوطۀ معبد به طور کلي روي قس��مت جنوبي جزيره ساخته 
شده اس��ت.۸ طبق نظر د. آرنولد۹ شهر باستاني الفانتین، براساس 
پژوهش هاي باستان شناسي و مطالعه و بازخواني کتیبه ها، بقاياي 
باارزش و مهمي از يك مرکز مهم تجاري در خود دارد که شروع 
آن ب��ه دورۀ پیش از تاريخ برمي گ��ردد و قلعۀ نظامي الفانتین در 

زمان اولین سلسلۀ مصر توسعه و تكامل يافته است.۱۰ 

5. wansuanA 
6. Otto 1986, S. 1217  
7. Eduard Meyer, 
Der Papyrusfund von 
Elephantine, p, 7. 
8. Baines, John &  Malek, 
Jaromir,Welt Atlas Der Alten 
Kulturen Ägypten, P, 72.
9. Arnold .D
10. Arnold, Dieter, Lexikon 
der ägyptischen Baukunst, 
P, 73.

الفانتین،  دورنم��اي جزي��رۀ  ت1. 
 Seidel, Matthias and :مأخ��ذ
 Schulz, Regine, EGYPT, p

.480
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آثار معماري دوران باستاِن کشف شده در جزيرۀ 
الفانتين

جزي��رۀ الفانتی��ن ح��دود س��ه کیلومتر ط��ول و ه��زار و پانصد 
کیلومترمرب��ع مس��احت دارد و يكي از بزرگ تري��ن جزيره هاي 
رود نیل در نزديكي هاي جنوب مصر اس��ت. اين جزيره پش��ت 
اولین آ بش��ار قرار دارد و به همین دلیل براي تأسیس��ات دفاعي 
در مرزهاي جنوبي مصر مناسب بوده است. جزيرۀ الفانتین روي 
برآمدگي ه��اي گرانیتي انتهاي جنوبي کش��ور مصر قرار دارد؛ به 
همین س��بب به حاکمان اين جزيره لقب »نگهبانان دروازه هاي 
جنوبي« داده بودند.۱۱طبق پژوهش هاي باستان شناس��ي و طرح 
اولی��ۀ باستان شناس��ي، پنج ناحیۀ مهم در جزي��رۀ الفانتین وجود 
داش��ته که نشان دهندۀ مساحت آن اس��ت. اين پنج ناحیه بدين 

شرح اند »ت ۲ و ۳«.

Ar )۱. آبادي )محل مسکوني
در گوش��ۀ جنوب ش��رقي جزيره يك آبادي وجود داش��ته که با 
ديواري متناس��ب با محیط آن و نیز ب��ا برج هايي مدور محصور 
مي ش��ده اس��ت. در محوطۀ بیرون آن، به سمت شمال، دژي به 
ابع��اد 53×53 متر با همان برج هاي مدوري قرار داش��ته که در 

دوران سلسلۀ اول پايه گذاري شده بود.۱۲

۲. معبد خنوم۱۳
تمام عمارت معبد نكتانبوس دوم۱۴، به جز ورودي معبد پادشاهي 
که از جنس گرانیت اس��ت، خراب ش��ده و فقط بقاياي پايه هاي 
معبد قابل مرمت و بازس��ازي اس��ت »ت ۷«. در زمان فیلیپوس 
آريادائوس ستون هاي روباز پرونائوس به تعداد 6×2 ساخته شده 
اس��ت. در زم��ان رومیان در جلو آن يك راهرو س��تون دار وجود 
داش��ته که سقف آن با شاخه هاي درختان پوشیده مي شده است. 

11. Otto 1986, 1217
12. Arnold, Dieter, Lexikon 
der ägyptischen Baukunst, 
P, 73.
13. Chnum
14. Nektanebos

معم��اري  آث��ار  موقعی��ت   .۲ ت 
مأخ��ذ:   الفانتی��ن،  جزي��رۀ   در 
 Wilkinson, Richard, H.
 The Complete Temples of

 .Ancient Egypt, p 211
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نزدي��ك دِر ورودي محوطه اي به عرض 48 متر وجود داش��ت و 

مجموع طول راهرو ستون دار بالغ بر 123 متر بوده است.۱۵ 

۳. معبد زاتت۱۶ 
در س��طحي پايین ت��ر از جزيره معب��د کوچك تر زاتت )نس��بت 
 ب��ه معبد خنوم( ب��ا پلكاني زيب��ا و عريض ق��رار دارد. عبادتگاه 
س��اده اي بی��ن صخره ه��اي ب��زرگ گرانیت��ي ب��ا س��تون هاي 
 آج��ري در جل��و آن از دوران پی��ش از تاريخ به جا مانده اس��ت. 
در زمان حكومت ششمین سلسلۀ فراعنۀ مصر، معبدي کوچك تر 
و سپس س��اختمان جديد۱۷ و بعد از آن ساختماني آهكي مربوط 
به دورۀ سیس��وتیس اول شاخته و به صورت ظريفي تزيین شده 

است.۱۸ 

۴. پلکان صفه
 در قس��مت ش��مال غربي ش��هر، پلكان س��ه طبقه اي صفه قرار 
 دارد ک��ه مرب��وط ب��ه س��ومین سلس��له و از تخته س��نگ هاي 
 گرانیتي س��اخته ش��ده اس��ت. ابعاد اين پلكان 18/46×18/46 
 مت��ر و ارتف��اع آن ح��دود 12/6 مت��ر اس��ت. در روي يك��ي از 
 آنه��ا، در نزديكي مخروط گرانیتي، نام پادش��اه هوني۱۹ کش��ف 

شد. 

۵. عبادتگاه مقدس هکايب۲۰  
در س��مت غ��رب، در داخل مح��دوده، عبادت��گاه مقدس و مهم 
هكايب قرار دارد ک��ه از نظر تاريخ تكامل عبادتگاه هاي مصري 

عبادتگاه مهمي بوده است؛ عبادتگاهي روباز با دو تنديس.۲۱

معماري دورۀ هخامنشي در جزيرۀ الفانتين
مؤسسۀ باستان شناس��ي آلمان و مؤسسۀ باستان شناسي سويیس 
در قاه��ره از س��ال 1969 تحقیق��ات باستان شناس��ي خود را در 
جزي��رۀ الفانتین مصر به طور منظم و براس��اس اصول و مقررات 
موجود انجام داده اند.۲۲ نوش��ته هاي روي پاپیروس به خط آرامي 
مهم ترين دستاوردهاي پژوهش باستان شناسي در منطقۀ جزيرۀ 
الفانتین مصر دربارۀ دورۀ هخامنشیان و نیز قلعه ها و پادگان هاي 
يهوديان به ش��مار مي رود که به عن��وان کلني يهودي در حدود 
صدوپنجاه س��ال در اين منطقه مس��تقر بوده اند. اين يهوديان با 
مردم بومي منطقه همزيس��تي مسالمت آمیزي داشتند و بسیاري 
از س��نت هاي زندگ��ي و اعتقادي مصري ها ويهوديان مش��ترک 
ب��ود؛ به طوري ک��ه حتا با يكديگر وصلت مي کردند.۲۳ براس��اس 
گزارش ه��اي حف��اري باستان شناس��ي و پژوهش هاي مس��تمر 
مؤسسۀ باستان شناس��ي آلماني در قاهره۲۴ در جزيرۀ الفانتین که 
از اول اکتب��ر 1987 ت��ا آوري��ل 1988 و از 1988 ت��ا 1989 در 
اين ش��هر و معابد آن انجام ش��د، آثار زي��ادي از دورۀ حكمراني 
هخامنشیان در اين جزيره شناسايي و جزئیات و مشخصات آنها 
بدين ش��رح معرفي شد: ساختمان هاي مسكوني مربوط به اواخر 
دوران هخامنش��ي در منطقۀ ش��هري الفانتین، که اخیراً حفاري 
و کش��ف ش��ده ، به خصوص ار نظ��ر تاريخچۀ ساختمان س��ازي 
و باستان شناس��ي ش��رايط مناسبي براي بررس��ي دقیق و عمیق 
اين منطقۀ مس��كوني عه��د عتیق فراهم مي کن��د. تعداد زيادي 
از يافته هاي کوچك کشف ش��ده و اش��یاي سفالي بیانگر صورت 
ام��وال خانه اس��ت و ترتی��ب زماني و تاريخ��ي مطمئني از آغاز 
ارائه مي ده��د. مراحل تكامل به بیس��ت وپنجم، بیست وش��ش، 

15. Arnold, Dieter, Lexikon 
der ägyptischen Baukunst, 
P, 73.
16. Tempel Satet
17. Mentuhoep Nebhepetr
18.  Arnold, Dieter, op cit, 
P, 74.
19. Huni

20. Hekaib-Heiligtum
۲۱. همان

22. Arnold, Dieter, op cit, 
P, 74.

۲۳. داندامايف آ1381: 319
24. Deutsche 
Archäologischen Institut in 
Keiro Mittailung) 

)در اين تحقیق نام مؤسسه به صورت 
)MDAIK :اختصار آمده است

ت ۳.  نقش��ۀ محوط��ۀ  عموم��ي 
براس��اس  الفانتی��ن  جزي��رۀ 
حفاري هاي  باستان شناسي. مأخذ: 
 Arnold, Dieter, Lexikon der
 ägyptischen Baukunst. p, 73
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بیس��ت وهفت، بیست وهشت و س��ي امین سلسلۀ حكومتي مصر 
مربوط اس��ت. ترتیب زماني و تاريخي فعلي براساس آثار خطي 
روي پاپیروس ها و نوش��ته هاي روي ظروف و نیز برچسب هاي 
چوبي و نوش��ته هاي روي ظروف سفالي تاريخ گذاري شده منظم 
شده است.۲۵ تحقیقات باستان شناسي در محل سكونت آرامي ها 
در جزيرۀ الفانتین در طول دوران بیس��ت وهفتمین سلسلۀ مصر 
در خانۀ G صورت گرفت و در حوزۀ مجاور در جنوب ادامه يافت 
 G ,M( ت ۴«. در همس��ايگي کاماًل نزديك خانه هاي معروف«
J,( چهار س��اختمان ديگر را نیز هیئت باستان شناس��ي شناسايي 
کرد. الگوي شهرس��ازي منطقۀ ثبت ش��دۀ کنوني س��اختارهاي 
خاص��ي دارد که به وضوح از طرح اولیۀ قبلي متمايز اس��ت و به 
ساختمان هاي مس��تقل و چندطبقه اي مربوط مي شود که بدون 
ارتباط با ساخت وس��از قديمي تر در منطقۀ جديدالتأسیس ساخته 
ش��ده  اند. از خانه هاي G و O قس��مت هاي غربي حفظ ش��ده و 
قسمت هاي ش��رقي در جريان گس��ترش معبد خنوم، که بعدها 
اتف��اق افتاده، از بین رفته اند. ب��ا اينكه نیمۀ جنوبي طرح را بناي 
خانه اي پوشانده که در نقشۀ O نامیده شده، و هنوز ساختمان هاي 
بعدي روي همديگر قرار گرفته اند ، بین دو س��اختمان و ترتیب 

آنها تطابق هاي گوناگوني يافت شده است.۲۶
برخالف نتايج حفاري باستان شناس��ي قبلي در محل پادگان 
نظامي آرامي ها در الفانتین )محلۀ آرامي ها( هیئت باستان شناسي 
توانس��ت محدودۀ آن را دقیق تر و وسیع تر تعیین کند. عالوه بر 
ويژگي تكاملي اين اليۀ ساختماني، چیزي که جلب نظر مي کند 
اين اس��ت که محله در جريان توسعۀ خود متراکم تر شده است. 
در خانه هاي O و M با نصب و اضافه کردن ديوارها، آن طور که 
از روايت ه��اي مكتوب در نامۀ بوگاس انتظار مي رفت، واحد هاي 
مسكوني بیش��تري در اين محوطه ساخته شده است. حفاري ها 
در مورد مس��تعمرۀ آرامي ها قبل از بیست وهفتمین سلسله بیانگر 
هیچ گون��ه اطالعاتي نیس��ت. در م��ورد خانه هايي ک��ه در اينجا 
توصیف ش��ده اند، موضوع مربوط مي شود به ناحیه اي که بعد از 

سلطۀ حاکمیت هخامنش��یان در مصر ساخته شده است.۲۷ اليۀ 
س��اختماني مربوط به بیست وهشتمین و سي امین سلسله از دورۀ 
نس��بتًا کوتاه آخرين سلس��لۀ مصر )حدود 400 ت��ا 332 قبل از 
میالد( يك محلۀ مس��كوني به هم پیوس��ته شناسايي شده است 
محل مس��كوني آرامي ها احتمااًل با خاتمۀ نفوذ هخامنش��یان در 
مص��ر، ح��دود 400 قبل از میالد، به ديگ��ران واگذار و به تدريج 
با اليه هاي بعدي س��اختماني پوشیده ش��ده است. در عین حال 
از برخي از س��اختمان هاي اليۀ پیشین به عنوان ساختمان هاي 
فرعي به طور مث��ال طويله )اصطبل( و واح��د اداري � اقتصادي 

شهر باز هم استفاده شده است.۲۸

آثار معماري هخامنشي در واحۀ الخارقه
درب��ارۀ مكان يابي جغرافیاي واحۀ الخارق��ه مي توان گفت: واحۀ 
الخارق��ه در صحراي غربي مصر ق��رار دارد. در متون مصري به 
طور کل��ي واحه يا واحۀ جنوبي يا حتي به س��ادگي از طريق نام 
بزرگان آن “Hbts” نامیده شده است. اين واحه بین 24 درجه و 
30 دقیقه و 26 درجه و 5 دقیقۀ ش��مالي و طولْ 30 و 25 دقیقه 
و 30 درجه 50 دقیقۀ ش��رقي قرار دارد که محور طوالني آن در 
جهت شمالي   شرقي امتداد دارد و تقريبًا در فاصلۀ 220 کیلومتري 
جن��وب غربي آس��وان۲۹ اس��ت و بی��ش از 210 کیلومتر از معبد 

25. MDAIK46,1990: 213
26. MDAIK46,1990: 215

27. همان 
28. همان

29. Assiut

ت ۴.  نقش��ۀ جزي��رۀ الفانتین که 
اليۀ اس��تقراري سلسله ها از جمله  
سلسلۀ 27 را نشان مي دهد، مأخذ:  

MDAIK49,1993: 178
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لوکسور۳۰ فاصله دارد.۳۱ جي. ولینتنر۳۲ در مورد واحه هاي مصري 
در دورۀ حاکمیت هخامنشیان )پارس ها( چنین اظهار کرده است: 
در دورۀ بعداز سائس��ها ها در دورۀ بیس��ت وهفتمین سلس��له، در 
حالي که خاندان هخامنش��ي بر مصر حكومت مي کرده است، به 
نظر مي رسد اهمیت واحۀ الخارقه باز هم بیشتر شده است. مصر 
و واحه ها در غرب، که امروره در لیبي واقع ش��ده اس��ت، در آغاز 
فرمان روايي هخامنش��ي به شش��مین و بعداً به بیستمین استان 
پارس اضافه و سپس ضمیمه امپراتوري شد.۳۳ والتر هینس۳۴ در 
مورد موقعیت واحۀ الخارقه در دورۀ هخامنش��یان در مصر چنین 
اظهار نظر کرده است: داريوش زمستان 496 �  497 قبل از میالد 
را در مصر س��پري کرد و به طرزي خس��تگي ناپذير مراقب ادارۀ 
امور کشور بود. وي چندي به فكر گردآوري قوانین مصر افتاد که 
مي بايس��ت وضع مي شد. در عین حال سفرهايي در داخل کشور 
مصر انجام داد. چنین سفري او را در 496 قبل از میالد به جنوب 
و به کويرهاي لیبي کش��اند. زماني که پادشاه ايران بعد از 5 روز 
شترسواري به واحۀ معروف الخارقه رسید به او گزارش دادند که 
جريان آب واحه به شدت کاهش يافته است. به امر اواستادکاران 
مقن��ي ايراني را به مصر آوردند. آنها در س��رزمین واحۀ الخارقه 
کانال هاي زيرزمیني و قنات ب��راي آبیاري حفر کردند. از همان 
قنات هايي که ايرانیان از اوراتورهاي س��اکن در کنار درياي آبي 
ياد گرفته بودند و سپس آن را در ايران استفاده وگسترش دادند.35 
نزديكي ش��هر الخارقه معبد معروف Hbt ق��رار دارد که يكي از 
مهم ترين و زيباترين معابد به جامانده در سراس��ر مصر است. پي 

بنا و اس��اس آن در دوران بیست وششمین سلسله گذاشته شد، با 
وجود اين ديوارهاي معبد هبیس در دوران داريوش اول نوش��ته 
شد. به نظر مي رسد طبق شواهد اين معبد در سال هاي بین 458 
 _522 قبل از میالد يعني در دورۀ اول فرمان روايي هخامنشیان 
بنا ش��ده است )معبد در سي امین سلس��له در زمان فرمان روايي 
نكتانئوبوس دوم گس��ترش يافت )341 359 ق م((. اين معبد در 
مرکز ش��هر قديمي قرار داش��ت، و به خداي آمون را36 پیشكش 
ش��ده بود. ديوارها از تصاويري پوشیده شده که نمايانگر مراسم 
مذهبي از جمله بنیان گذاري معبد است و صحنه هاي ديگر ساير 
خداي��ان مصر را نش��ان مي دهد. صحنه اي از خداي س��ت37 که 
ماري را با نیزه صید کرده، يكي از زيباترين نقوش برجستۀ معبد 
است. براي بررس��ي آيین و مذهب مصر صحنه هاي روي ديوار 
محل مقدس از اهمیت ويژه اي برخوردارند38 براساس متن قديمي 
هیروگلیفي، اين معبد Hibis نامگذاري ش��ده است. اين معبد در 
پايتخت واحۀ الخارقه قرار داش��ته است، شهري که خوب به جا 
مانده و وقف خداي آمون هیبس39 ش��ده ب��ود. در کنارآن تقريبًا 
همۀ خدايان بزرگ مصر تكريم ش��ده اند. به خصوص براي آيین 
اوزيرس مكان هاي خاصي وجود داشت. معبد به دستور داريوش 
اول بنیان نهاده شد، در زمان داريوش دوم تزيین و بازسازي و در 
زمان نكتانبوس دوم و همین طور بطالس��ه گسترش يافت. شهر 
باز هم در دوران رومي ها ش��كوفا ش��د. از ساختمان هاي قديمي 
هیچ چیز به جا نمانده اس��ت. به اين موضوع در جامي قرباني به 

نام آپیرس40 اشاره شده است.41 

ويژگي هاي معماري معبد هيبيس واحۀ الخارقه
س��اختمان اصل��ي معبد هیبیس ک��ه کار دورۀ داري��وش اول و 
داريوش دوم در س��ال هاي 405�521 ق م اس��ت، قائم الزاويه با 
طول 4/5 4 متر ، عرض 19 متر و ارتفاع 8/5 متر اس��ت. معبد 

تشكیل شده از »ت ۵ و ۸«:

30. Luxor
31. Winlock , Herbert Eustis,  
The Temple of Hibis in 
el_Kharge Oasis, P. 13.
32. Willeitner
33. Willeitner , Joachim,  Die 
ägyptischen Oasen, Städte, 
P. 20.  
34. Hinz
35. Walther Hinz, Darius und 
die Perser, P. 214. 
36. Amun–Re
37. Seth
38. Helck,w. Otto, E. , Lexikon 
der Egyptology, P. 909. 
39. Amun Hibis
40. Apries 
41. Bonnet 1952: 299

ت ۵. تصوير  ترسیمي  نماي کلي 
معبد هیبی��س در واح��ۀ الخارقه، 
 Arnold, Dieter, Lexikon :مأخذ
 der ägyptischen Baukunst,

 .p, 49
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1. راهرويي س��تون دار با دوازده ستون که با نخل و گل هاي 
کاس��ه اي ش��كل در سرس��تون ها و ديوارها تزيین ش��ده و جز 

نقش برجسته ها و کتیبه هايش تزيین ديگري ندارد )ت ۹(.
2. س��الن قرباني با چهار س��تون که ديوارهاي آن با نقوش 
برجس��ته و متون مذهبي پوشیده شده اند. نقوش برجسته شاه را 
نش��ان مي دهد که چگونه براي خدايان مختلف مصر )پانتئون۴۲( 
جام هاي پر ش��راب پیش��كش مي کند. کتیبه ها حاوي دو سرود 
مذهبي بلند خطاب به آمون۴۳ است. اين کتیبه ها به علت ويژگي 
نیمه فلسفي و نیمه افسانه اي ش��ان از اهمیت زيادي برخوردارند. 
يكي از معروف ترين سرود ها سرود خورشید است که به داريوش 
اول منس��وب مي ش��ود. نكتۀ قاب��ل توجه ديگر اينك��ه در کنار 
چارچوب در به س��مت س��الن بعدي حروف به اصطالح رمزي و 

مبهمي نیز وجود دارد. 
3. تاالر ورودي اي که چهار ستون در سمت شمال و جنوب 
خود دارد و به دو انبار کوچك منتهي مي ش��ود، اين انبار ها براي 
نگه��داري جواه��رات، لباس ها، و ل��وازم قرباني و معبد اس��ت. 
همچنین يك دخمه براي اجراي مراس��م معین و خاص تكريم 
و بزرگداش��ت پادشاه مرده و مدفون شده در زيرزمین )اوزيريس( 
موجود است و نیز پلكاني که به بام معبد منتهي مي شود. در ديوار 
شمالي معبد س��ه در بزرگ وجود دارد، يكي در راهرو ستون دار، 

يكي در سالن قرباني و يكي در عبادتگاه مكان مقدس. 
4. مكان مقدس )عبادتگاه( در قسمت غربي در جهت طولي 
س��اختمان قرار گرفته اس��ت؛ نقوش ديوارهاي آن براي شناخت 
اس��طوره هاي مصري بسیار مهم است. اين نقوش همۀ خداياني 
را که در اين دوره در مصر تكريم و ستايش مي شدند، در اشكال 
و هیبت هاي گوناگون نش��ان داده  اس��ت. در قسمت جنوبي اين 
م��كان مقدس، دومین راهروي زيرزمیني و دو پلكان، که به بام 
معبد منتهي مي شود، وجود دارد که از اين راهرو به اتاق هايي راه 
اس��ت که به رازهاي اوزيريس اختصاص يافته اند و با کتیبه ها و 
صحنه هايي تزيین شده که در ارتباط با مراسمي است که هرساله 

به هنگام جشن هاي يادبود، خاك سپاري، زنده  و برانگیخته شدن 
اوزيريس برپا مي شد.۴۴

چرايي و چگونگي ساخت معبد هيبيس در واحۀ 
الخارقه

داريوش به طور اصولي کار خود را با ترکیب و امتزاج فرهنگ در 
واحه شروع کرد و معابد زيادي در مصر ساخت که در کتیبه هاي 
س��اختمان معابد در بوزيرس و ال��كاب و ادفو و هیبیس۴۵ از آنها 
نام برده ش��ده است. يكي ازاين معابد در واحۀ دورافتادۀ الخارقه 
در دويس��ت کیلومتري غرب رود نیل، به نام معبد هیبیس تقريبًا 
دست  نخورده و س��الم باقي مانده است.۴۶. وي. دي. وياقانردن۴۷ 
در م��ورد معب��د هیبی��س اين س��ؤال را مطرح مي کن��د که چرا 
ايرانیان در دورۀ هخامنش��یان اين معبد را در اين واحه و در اين 
گوش��ۀ دورافتاده از قلمرو جهاني س��اخته اند؟ بدون ش��ك براي 
تبلیغ در خارج از قلمرو پادش��اهي نبوده اس��ت، زيرا در آن زمان 
به چنین مس��ئله اي فكر نمي کرده ان��د. معابد براي اهمیت دادن 
ب��ه محل هاي مهم رفت وآمد و مراکز تجاري س��اخته مي ش��د. 
داريوش اول اهمیت اين واحه را براي قلمرو جغرافیايي حاکمیت 
خود کاماًل درك کرده بود.۴۸ براساس گزارش جديد طرح حفاري 
و مرم��ت معبد هیبیس در س��ال هاي 198۵�198۶، اي. کورس 
اوريبو معتقد است اگر بخواهیم معبد را از نظر زماني براي ساخت 
و مرمت طبقه بندي کنیم، امكان اعتماد به کارتوشه ها وقاب هاي 
بیضي ش��كل ديوارهاي معبد وجود ندارد، زيرا در اين کارتوشه ها 
فقط زمان برخي صحنه هاي تزيین ش��ده ذکر شده است. از اين 
رو فقط مي دانیم صحنه هايي که کارتوشه هاي داريوش روي آنها 
ترس��یم و حك شده، نزديك تر از 486 ق م نیست. تفاوتي که در 
کارتوش��ه هاي داريوش در داخل و بی��رون از معبد وجود دارد به 
فرضیات و تصوراتي منتهي مي شود و اين سؤال را مطرح مي کند 
که آيا مي توان انتساب آثاري را در معبد هیبیس به داريوش اول 
يا داريوش س��وم ثابت کرد. او مراحل س��اخت را براي مجموعۀ 

42. Pantheon
43. Amon
44. Wijngaarden, W. D. Van.  
Der Hibistempel in der Oase 
El-Chargeh In Zeitschrift 
Ägyptische Sprache und 
Altertumskunde, P.70.  
45. Busirs، Elkab،  Edfuو Hibis
46. Gropp, Gerd, Ein Porträt 
des Königs Darius I. im 
Hibis- Tempel, P. 46. 
47. W. D. Wijaganrden
48. Wijngaarden, W. D. Van.  
Der Hibistempel in der Oase 
El-Chargeh In Zeitschrift 
Ägyptische Sprache und 
Altertumskunde, P. 71. 
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معبد هیبیس )براساس ت۶( قائل مي شود و آن را به صورت زير 

مطرح مي کند: 
مرحلۀ اول: پادشاهان سائیت پسامتیك دوم۴۹  � معبد را ساختند 
 H1 همراه با M و اتاق هاي آن را تزيین کردند، ولي مكان هاي
و H2، و سرسرا به ورودي اصلي داخلي و بیروني ناتمام ماند. 
مرحل��ۀ دوم: داريوش اول معبد را نوس��ازي و ورودي اصلي و  � 
داخل��ي و بقی��ۀ راهروها )به جز درموقعیت M به س��مت B( را 
 H2 �H1 را تكمیل مي کند، نیز N و M تزيین و ديوار حايل بین
و ديوار بیروني غربي را تزيین و ستون هاي نزديك ستون B را 
رنگ آمیزي مي کند، به اين مرحله در نوش��تۀ روي کتیبۀ ديوار، 
که نزديك س��تون M و بقاياي غربي به سمت در J متعلق به 

داريوش اول پیدا شده، اشاره مي  شود. 
مرحلۀ س��وم: داريوش دوم ديوارهاي ش��مالي و جنوبي بیرون  � 
معب��د هیبی��س و بقیۀ راهروي M به س��مت B را تزيین و در 
کتیب��ۀ بیرون معبد، داريوش دوم هخامنش��ي اين نوس��ازي و 

مرمت را توصیف مي کند. 
مرحلۀ چهارم: آکاوريس۵۰ س��قف هاي ستون دار موقعیت N � را 

مي سازد و دو مجسمه در داخل آن نصب مي کند. 
مرحلۀ پنجم: نكتنانبئوس اول و دوم گذرگاه و دهلیز ستون دار  � 

را مي سازند و تزيین مي کنند.۵۱ 
در دوران فرمان رواي��ي هخامنش��یان تجارت با س��ودان به اوج 
قاب��ل توجهي رس��یده بود. محصوالت س��ودان از ارزش زيادي 
برخ��وردار بود و مس��یر بزرگ اين تجارت از درۀ نیل به س��مت 
دارفور52 در سودان، که اکنون به آن راه چهل روزه گفته مي شود، 
از اين واحه مي گذش��ت. در پايتخت آن زمان واحۀ هیبیس، انبار 
کاال و نیز پادگان نظامي هم در کنار آن قرار داش��ت که بايد از 
کاروان هاي��ي که از نقاط دور س��ودان کاال مي آوردند، محافظت 
مي کرد. بنابراي��ن، معبد هیبیس در موقعیت جغرافیايي مهمي از 
نظر تجاري و نظامي ساخته ش��ده بود.۵۳ شايد شناخته شده ترين 
ش��اهد معبد هیبیس باش��د که در زمان داري��وش اول در واحۀ 

الخارقه س��اخته شد. معبد ديگري نیز که به  کوچك تر بوده و به 
طور موقت در دوران فرمان روايي پارس ها طبقه بندي مي ش��ود 
در واحۀ الخارقه۵۴ کش��ف شده اس��ت.۵۵ طبق بررسي نظرخانم 
کارل ملیسويچ56، باستان شناس آلماني، روي ديوار معبد هیبیس 
چنین حك شده بوده است: داريوش دستور داد براي بزرگداشت 
و تكريم خدايان مصري معبدي مجلل و با ش��كوه بس��ازند. اين 
بن��اي مذهبي، که در واحۀ الخارق��ه دور از مراکز بزرگ مذهبي 
واقع شده بود، به نحو جالب توجهي تنها اثر مذهبي بزرگ اواخر 
دورۀ متأخر تاريخ مصر اس��ت که تا زمان ما س��الم به جا مانده 
است.57 کي نايت58 در تاريخ سیاسي مصر از قرن هفتم تا چهارم 
قبل از میالد در مورد معبد هیبیس چنین گزارش مي شود: بدون 
ترديد داريوش حداقل به معابد مصري بخش��ي از درآمدش��ان را 
بازگردانده اس��ت. اين سیاست در ساختن معابد مصري در دورۀ 
داريوش هم ادامه پیدا کرد. البته کار اصلي او ساخت معبد بزرگ 
آمون۵۹ در واحۀ الخارقۀ مصر بوده اس��ت60 دي. آرنولد، معمار و 
باستان ش��ناس آلماني، در اين مورد چنین اظهار نظر کرده است: 
معب��د آمون در واحۀ الخارقه در س��احل قديمي دريا به ابعاد 62 
× 27/4 متر، که سالم و خوب و سرپا تا کنون بر پا مانده است، 
احتمااًل در دوران س��ائیت ها يا پسامتیك دوم ساخته و در زمان 
داريوش اول و دوم تزيین شده است. در نماي معبد، شكل اولیۀ 
يك پرونوس61 راهرو ستون دار مسقف با چهار ستون وجود دارد 
که پاپیروس به آنها پیچیده شده و قفسه هاي ديواري در آن قرار 
دارد »ت 9«. اتاق قرباني با مكان مقدس الهه و فضاهاي جانبي 
با پلكان به س��اير بناهاي معبد دسترسي پیدا مي کند. يعني اينها 
با فضاهاي اجراي مراسم مذهبي در طبقۀ فوقاني ارتباط دارند.62 
براساس مطالعه و بررس��ي والتر هینتس آلماني63 معبد هیبیس، 
که با س��نگ ماسه اجرا شده است، اثري از داريوش است که در 
نتیج��ۀ اقامت داريوش در واحۀ الخارقه در س��ال 496 پیش ا ز 
میالد س��اخته شده ا س��ت. معبد 44 متر طول و 19 متر عرض 
دارد و اتاق ها براساس الگوي معابد مصري ساخته شده  است. در 

49. Psmmetich II 
50. Achoris
51. EugeneCruz  Uribe, Hibis 
Temple Project; P. 230.  
53. Wijngaarden, W. D. Van.  
Der Hibistempel in der Oase 
El-Chargeh In Zeitschrift 
Ägyptische Sprache und 
Altertumskunde, P. 72.  
54. Manauwir Ain
55. Aston, D. A ., The shabti 
Box, A Typological Study, 
OMRO 74-44, P. 17. 
56. Mysliwiec
57.  Karol Mysliwiec, Herr 
Beider Länder, P. 182.   
58. kienite
59. Amont
60. Kieinitz 1953: 62
61. Pronos
62. Dieter Arnold, op cit,  P. 
48. 
63. W. Hinz
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فاصلۀ 12 متري از ديوار شرقي سرسرا يك در ورودي کوچك تر 
قرار دارد که س��الم وخوب باقي مانده و سرتاس��ر آن با تصاوير 
و کتیبه پوش��یده شده اس��ت64 در زمان سلطنت  هاکوريس65 در 
دورۀ بیست ونهمین سلس��لۀ تاريخ مصر به جاي حیاط ستون دار 
مورد انتظار يك راهرو س��تون دار مسقف وجود دارد که جلوترين 
رديف هاي س��تون آن با در ورودي مس��دود نش��ده بوده است. 
نكتابنئ��وس اول و دوم معبد را با ديوار س��نگي محصور کردند. 
اين حصار سنگي در جلو به اطاقك يا بناي هشت ستوني منتهي 
مي ش��ود. به دلیل فاصلۀ زياد 7/4 متري ستون ها اتاقك فقط با 
تیرك هاي چوبي پوش��یده شده اس��ت.۶۶ روي لوالي در ورودي 
کتیبه اي به خط میخي پارس��ي نوش��ته شده است: داريوش شاه 
بزرگ شاه شاهان. داريوش دوم معبد را در سال 424 بازسازي و 
تكمیل کرد.۶۷ به وضوح چنین فهمیده مي شود که اين اثر به دست 
معماران و پیشه وران مصري در دورۀ حاکمیت پارس ها در مصر 
ساخته و اجرا شده است. آيا چیزي مشابه اين يادمان معماري به 
دوران فرمان روايي هخامنش��یان تعلق دارد؟ هخامنشیان اين بنا 
را به مثاب��ه بناي يادبود دورۀ فرمان روايي خود در واحۀ الخارقه از 
خود به جا گذاشته اند. به وضوح در کتیبه هاي داريوش اول از او با 

عنوان معمار معبد هیبیس در الخارقه نام برده شده است. 
همان طور که از متن اين کتیبه ها برمي آيد داريوش اول اين 
معبد را از سنگ هاي سفید زيبا ساخته و سقف هاي آن را با چوب 
اقاقیاي لیبايي و مرغوب آس��یايي پوش��انده اس��ت و اين مطلب 
قابل توجه اس��ت که در واحۀ بزرگ مصر يك عبادتگاه مجلل و 
باشكوه براي يادبود دو پادشاه ايراني داريوش اول و داريوش دوم 
پا برجا مانده اس��ت، در حالي که در مصر هیچ ساختمان عمومي 
از دوران فرمان روايي هخامنش��یان تاکنون يافت نش��ده است.۶۸ 
اي. کورس اوريبه۶۹ مسئول برنامۀ باستان شناسي و مرمت معبد 
هیبی��س چنین نتیجه گیري مي کند که اگر همۀ اين اطالعات را 
حف��ظ کنیم، خطوط هیروگلیف در مورد تجهیز و تزيین معبد چه 
چیزي براي گفتن خواهد داش��ت؟ اصواًل مهم ترين اش��اره ها به 

ورودي غربي به س��مت اتاق J، به کتیبه در س��تون M، و کتیبۀ 
روي ديوار ش��مالي بیروني مربوط مي ش��ود. هر ک��دام از اين ها 
تنه��ا به »بازس��ازي« داريوش ارتباط پی��دا مي کند. اي. کورس 
اوريب��ه کتیبۀ I را با تالش هاي��ي مرتبط مي داند که براي تزيین 
ديوار حائل بین ستون هاي M و N، اتاق هاي H1 و H2 و ديوار 
غربي بیروني و راهروي داخلي صورت گرفته است. کتیبۀ تزئیني 
به آرايه هاي ديوارهاي بیروني ش��مالي و جنوبي مربوط است.70 
 B با بقاياي راهروهاي اتاق هاي جانبي ستون M کتیبه س��تون
از نظرتصويرسازي و حكاکي قابل مقايسه است. آنچه بايد مورد 
توج��ه قرار گیرد اين اس��ت که نام داري��وش روي نماي بیروني 
معبد نوش��ته شده اس��ت. تمايز در کارتوشه ها و قاب هاي بیضي 
ش��كل داريوش در داخل و در خ��ارج از معبد به فرضیات زيادي 
منجر شده ا ست که آثار داريوش اول يا داريوش دوم را در معبد 
هیبی��س مي توان اثبات کرد. آنچه در اين بحث مهم اس��ت اين 
امكان اس��ت که دو پادشاه )داريوش( دستور ساخت اين معبد را 
داده اند. اختالف در اس��م هاي کوچك، در دو محلي که در معبد 
يافت ش��ده است، به اين معناس��ت که يا داريوش نام خود را در 
ط��ول دوران فرمان روايي خود در مص��ر تغییر داده يا اينكه بايد 
دو پادشاه )داريوش( متفاوت را بررسي کرد. اولین گواهي مبتني 
بر آن اس��ت که پارس ها ب��ه امور مذهبي مصر بیش��تر از آنكه 
تاکنون تصور مي ش��ده است، توجه و دقت داشتند. همین طور به 
اين مفهوم اس��ت که داريوش اول بعد از خلئي ده س��اله دستور 

64. Walther Hinz, Darius und 
die Perser, P. 216.
65. Hakoris
66. Dieter Arnold, op cit, 
P. 48
67. Walther Hinz, op cit, P. 
216.
68. W. D. Van Wijngaarden. 
Der Hibistempel in der Oase 
El-Chargeh In Zeitschrift 
Ägyptische Sprache und 
Altertumskunde, P. 71.  
69. E. C. Uribe
70. Eugene Cruz  Uribe, 
Hibis Temple Project, P. 228. 

ت ۶. نقش��ۀ کل بناه��اي معب��د 
هیبی��س براس��اس تقس��یم بندي 

برنامۀ باستان شناسي معبد
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تزيین بیرون معبد را داده اس��ت. اين ترتی��ب زماني از عقیده و 
نظر پوزنر71 فرانس��وي پیروي مي کند، يعني نام داريوش اول تا 
بیس��ت وپنجمین و بیست وششمین سال فرمان روايي اش )496-

495 ق. م( درويز72 بوده اس��ت. بعد از آن ام��ا به نتريوز73 تغییر 
پیدا کرده، زيرا )Dariy avanaus , ntryws( با پارس��ي باستان 
هخامنش��ي، که در طول مدت فرمان روايي داريوش اول مرسوم 

و متداول بود، مطابقت مي کند.74 

شرح کارتوشه هاي داريوش اول بر ديوارهاي 
معبد هيبيس

ب��ه طور کلي قاب هاي بیضي ش��كل يا کارتوش��ه هاي داريوش 
فقط روي ديوارهاي بیروني و قسمت هاي ستون ها حكاکي شده  
اس��ت. در مورد س��تون M قس��مت کف دو فهرست دارد که به 
طور معمول تنها س��تون هاي حكاکي شده را در اختیار آن است. 
برخي اس��تثناها نیز وجود دارد: فهرس��ت بااليي ستون هاي 30، 
34 و 35 قاب ها و کارتوش��ه هاي حكاکي شدۀ داريوش است، در 

حالي ک��ه هر يك از ثبت هاي ديوار حائل قاب و يك کارتوش��ۀ 
خالي را نشان مي دهد. در مورد ستون B و اتاق هاي جانبي برخي 
قاب ها وکارتوش��ه ها که حكاکي شده اند فقط روي ستون چوبي 
I يافت مي ش��وند. در کلیۀ موارد ديگر قاب ها يا کارتوشه ها خالي 
يا رنگ شده اند. با وجود اينكه هیچ کدام از قاب ها وکارتوشه هاي 
عبادت��گاه اثر رنگي يا حكاکي ش��ده اي، که روي آنها باقي مانده 
باش��د، ندارند، بايد گفت که کارتوش��ه هاي رنگ و نقاشي ش��ده 
همگي رنگ آبي سادۀ خود را حفظ کرده اند. در مواردي که آبي 
رنگ پريده و پوسته پوس��ته شده اس��ت هیچ رنگي در میان آنها 
وج��ود ندارد. رنگ قرمز زير رنگ آب��ي و کتیبۀ هیروگلیفي را از 

طريق دو احتمال مي توان توضیح داد.75
1. هنرمندي که روي عالمت نقاش��ي کرده است، براي اينكه 
 اندام ه��ا را ب��زرگ طراحي کند از رنگ قرمز اس��تفاده کرده و 

سپس روي آنها را آبي رنگ زده است.
2. دو هنرمند در اين کار دست داشته اند، اولي قرمز رنگ کرده 
و هنرمند دورۀ بعد روي آن را با آبي رنگ کرده است. بنابراين 

71. Posners
72. dryws
73. ntryws
74. Eugene Cruz  Uribe, op 
cit, P. 230.
75.  Ibid, P. 226.

ت ۷. آث��ار معم��اري و بخش��ي 
از آث��ار باقي مان��ده از معبد خنوم 
مأخ��ذ:  الفانتی��ن،  جزي��رۀ  در 

lkinson,Richard,2000,P212
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و باتوجه به اين وضعیت نتیجه گیري مي شود که داريوش مثل 
هوروس76 خ��داي مصري هیچ نام )mn- h- ib) مس��تعاري 
نداش��ته و هنرمند دوم به راحتي روي نام هوروس حكاکي شدۀ 

فرعون قبلي  را رنگ زده است.77 

نقش برجسته هاي داريوش اول در معبد هيبيس
بر ديوارهاي معبد هیبیس نقش برجس��ته هاي داريوش اول، شاه 
هخامنش��ي، چند جا کاماًل به ش��كل فراعنۀ مصري حجاري و 
نش��ان داده شده اس��ت. اما غیر از معبد هیبیس فقط در يك جا 
پرتره و نقش برجس��تۀ داريوش وجود دارد. به نظر مي رسد دلیل 
اين امر آن است که هنرمندان در طول ده ها سال هیچ موقعیتي 
نداش��ته اند تا وضع ظاهري چهرۀ داري��وش فرمان رواي مصر را 
ببینند و بررس��ي کنند. به دلیل اينك��ه او دور از مصر و در ايران 
اقامت داشته اس��ت. وقتي داريوش در س��ال هاي آخر حكومت 
خود به مصر رفته اين امكان بالفاصله فراهم ش��ده است. نكتۀ 
مه��م ديگر آن که مصريان از دورۀ پادش��اهي میانه پادش��اهان 
خ��ود به مجس��مه هايي که از خدايان مصري مي س��اختند جنبۀ 

ف��ردي مي دادند.78 ديوارهاي معابد و مكان هاي مقدس��ي که با 
نقوش برجس��ته تزيین شده اند براي ش��ناخت ما از اساطیر مصر 
باس��تان بسیار مهم اند؛ آنها نشان دهندۀ همۀ خداياني هستند که 
اشكال گوناگوني که به خود گرفته اند در اين دوره در مصر مورد 
پرس��تش و تقديس بوده اند. در س��مت جنوب اين محراب معبد 
هیبیس، دخمه و پلكاني هس��ت که به بام منتهي مي ش��ود. اين 
راه به اتاق هايي مي رس��د که براي اوزيريس اس��رارآمیز تعیین و 
با صحنه ها و کتیبه هايي مزين ش��ده و اين تزيینات به مراس��م 
هرساله اي مربوط است که در جش��ن هاي يادبود، خاکسپاري و 
رس��تاخیز اوزيريس برپا مي ش��د. ديوارهاي بیرون��ي معبد هم با 
نقوش برجسته اي پوشیده شده اند و پادشاه را در حالي که قرباني 
را مي آورد و مراس��م را در مقاب��ل خدايان گوناگون اجرا مي کند، 
نش��ان مي دهد. در واقع در س��مت غربي س��اختمان روي ديوار 
پشتي تصوير جالبي از داريوش اول هخامنشي به سبك مصري 
بدون نشان مار يا سمبل پادشاهي بر پیشاني، که عالمت معروف 
شأن ومنزلت پادشاهي است، نشان مي دهد. البته به جاي آن سر 

76. Horus
77. همان

78. Gropp 1990: 46

ت ۸. )راس��ت( دورنم��اي معب��د 
 Willeitner , مأخ��ذ:  هیبی��س، 
 Joachim, Die ägyptischen

 Oasen
معب��د  س��تون دار  ورودي   .۹ ت 

هیبیس
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با زيورآالت خاصي پوش��یده شده که شبیه کاله است . مصريان 
با اين زيوراالت مخصوص آثار و ابنیه، خراجگزاران و استانداران 
پادش��اهان آش��وري را نیز به نمايش مي گذاشته اند. جالب است 
بدانی��م داري��وش اول خود را به نام کوچك اس��تور79 مي نامیده، 
نامي که به ندرت از آن استفاده مي شده است.80 اين معبد در واحۀ 
الخارقه اگرچ��ه به نام معبد آمون معروف ش��ده، در آن خدايان 
ديگ��ر مصر هم تكريم مي ش��ده اند و صحنه هاي��ي در آن وجود 
دارد که جزو مراسم خدايان نیز بوده است. اين هم تبلیغي براي 
پادشاهان بوده اس��ت. تقريبًا در همۀ صحنه ها داريوش در مقام 
فرعون همراه با الهه هاي مصري نش��ان داده شده است. يكي از 
مؤثرترين و مهم ترين موضوعات در صحنه هاي نقش برجسته هاي 
داري��وش در معبد هیبی��س به اعادۀ نمادين اتح��اد مصر علیا و 
سفال مربوط مي ش��ود. داريوش در حالي که روي تخت سلطنتي 
نشسته است ديده مي ش��ود.81 جي. گروپ، ايران شناس آلماني ، 
معتقد اس��ت: اختالف در القاب و عناوين شاهي در معبد هیبیس 
به تفس��یرهاي گوناگوني در دهه هاي اخیر منجر ش��ده است، به 
همین دلیل بايد در اينجا مختصراً به آن پرداخته ش��ود. براساس 
بررس��ي ها و مطالعات در معبد هیبیس براي يك فرعون پانزده 
نام پیدا ش��ده اس��ت که از آنها دو ن��ام Nesutibiti و Sara در 
کارتوش��ه ها و قاب هاي بیضي شكل طويل نوشته شده است. در 
کارتوش��ه Sara در هیبیس نام داريوش به ش��كل اينتاريوس82 
آمده است؛ اين امر ش��یوۀ نوشتاري و مشكالت گستردۀ مربوط 
به نام هاي ايراني را به مصري به وضوح نشان مي دهد. از فراواني 
مستندات تاريخ دار مي توان اس��تنباط کرد که اين شیوۀ نگارش 
در بیس��ت وهفتمین س��ال حكومت داريوش )495 ق م( معمول 
ش��ده اس��ت. از آنجا که اين ش��یوۀ نگارش در معبد وجود دارد، 
س��اخت بنا بايد از اين تاريخ شروع شده باشد. Nesutbiti روي 
ديوارهاي معبد سه نام متفاوت را شامل مي  شود، به همین دلیل 
اين احتمال وجود دارد که نام س��ه ش��اه در معبد هیبیس باشد، 

يعني داريوش اول تا داريوش سوم هر سه در ساخت و بناي اين 
عبادتگاه سهیم باشند.83 

تشريح صحنۀ نقش برجسته هاي داريوش در 
معبد هيبيس واقع در واحۀ الخارقه

1. در اولی��ن صحن��ه به مثابه نماد اتحاد دو کش��ور ايران و مصر 
داريوش اول بر تخت نشس��ته و خدايان  هارزيس )هوروس پسر 
ازيس( با سري به شكل شاهین در مقام فرمان رواي هرموپلیس 
مجريان اوامر وخواست هاي شاه هستند. همچنین پیش پاهايشان 

دو تجسم مینیاتوري از نیل نشان داده شده است. »ت ۱۰«
2. در دومین صحنه پادشاه را به صورت کودکي عريان مي بینیم 
که روي چرخ کوزه گري نشس��ته است. يك فرمان روا به دست 
خدايي که س��ر شاهین ش��كل دارد، برا ي ولي نعمت خود روي 
چرخ کوزه گري به کوزه اي ش��كل مي دهد. در عین حال خداي 
نگهبان و محافظ ممفیسي پیش��ه وران و هنرمندان به او کمك 

مي کند.84
3. در صحن��ۀ ديگر داريوش اول را مي بینیم. اين صحنه از قبل 
براي ما ش��ناخته شده است، با درخت اشید85 که روي برگ هاي 
آن نام خداي تت86 را مي نويس��د. پشت سر پادشاه خداي آتوم87 
اس��ت که تاج دوتايي مصر علیا و س��فال را بر سر دارد و در روي 
تخت با دس��ت چپ براي پادش��اه نشانۀ زندگي را نزديك دهان 
نگه داش��ته و با دست راست همان تاج آبي مصر را. بنابراين به 
رويدادهايي نظیر تاج گذاري و پیروزي فرعون مربوط مي شود.88 

»ت 13«.
4. روي ديوار غربي، و ديوار پشتي معبد نقش مراسم تاج گذاري 
)Setut - Ra( را مي بینیم که بايس��تي تزيین مي شد. اين نقش 
گوياي اين مطلب اس��ت ک��ه تاج گذاري داريوش بدون ش��ك 
در پايتخ��ت ممفی��س و نزدي��ك معبد Ra خداي خورش��ید در 
هلیوپولیس89 برگزار شده است، زماني که باالخره پادشاه تصمیم 

گرفت در سفري از ساتراپي ثروتمند خود مصر بازديد کند.90 

79. Setture
80. W. D. Van.  Der 
Wijngaarden, ibid, p. 71.  
81. Karol  Mysliwiec,  Herr 
Beider Länder, p. 183.
82. Intarius
83. Gerd Gropp. Ein Porträt 
des Königs Darius I. im Hibis- 
Tempel, p. 47. 
84. Karol Mysliwiec, op cit, 
p. 183. 
85. Isched
86. thot
87. Atum 

داري��وش  نقش برجس��تۀ   .۱۰ ت 
روي دي��وار معبد هیب��س، مأخذ: 
 Karol Mysliwiec, Herr Beider

 .Länder, p. 183

ت ۱۱. نقش برجس��تۀ داريوش به 
ش��كل خدايان مص��ري در معبد 

 .Ibid, p. 187 :هیبیس، مأخذ
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5. در صحن��ۀ ديگر مثاًل ش��اه)داريوش( را در حال ورود به معبد 
نش��ان مي ده��د، در حالي که در جايي تاج مص��ر علیا و در جاي 
ديگر او تاج مصر س��فال را بر س��ر دارد. در صحنه اي ديگر الهۀ 
جرئت و ش��جاعت به داريوش جوان شیر مي دهد و، در تقابل با 
اين صحنه، در صحنه اي الهۀ آمون پادش��اه بالغ را با بازوان بلند 

در بر گرفته است.91 
6. در صحنه اي ديگر خدايي با ش��كل عقاب بال دار مار بس��یار 
بزرگي را با نیزه مي کش��د. پادش��اه )داريوش( يك تاج دونشان 
)نش��ان مصر علیا و مصر س��فال( ب��ر س��ر دارد و بال هاي او از 
پشت يك عقاب )شاهین( نشوونما کرده است. عالوه بر اين، دو 
تصوير عقاب با بال هاي گش��اده، با قرص خورشید بر سر، پشت 

تنۀ خدا )داريوش( را مزين مي کنند.92 »ت ۱۱«.
7. در صحنه اي ديگر، روي تصويرهاي نقش برجس��تۀ قديمي تر، 
هنرمند به هیئت پادشاه جنبۀ پرتره گونه داده است. در نیمۀ چپ 
تصوير، داريوش در حال قدم زدن است و نیروي زندگي اش ka و 
الهه Isis او را همراهي مي کنند. او به سمت خداي نشسته روي 
تخت )Amun-Ra( از کارناك و هیبیس، زوجه اش الهۀ شجاعت 
)ashet( از هیپس و آس��ار و پسرشان )khonsu( با دست هاي 
افراش��ته میوه هاي روي هم انباشتۀ واحه را به آنها تقديم مي کند، 

در حالي که ايسیس آب را روي زمین مي ريزد.93 
8. در اين نقش برجسته حالتي خاص وجود دارد. به چنین تجمعي 
از انسان ها و پیكره هاي حیواني و مخلوقات خیالي متعدد، مدال ها 
و نماد ها در هیچ يك از معابد معروف مصري برخورد نمي کنیم. 
در میان خداياني که پادش��اه براي آنها قرباني پیشكش مي کند، 
خداي��ان جنگ جو با تیر و کمان و تیردان )ترکش( حضور دارند. 
در جاي ديگر او براي مجس��مۀ اله��ۀ Matt قرباني مي کند؛ به 
عب��ارت دقیق تر، براي دو خ��دا که يكي از آنها ب��ا پیكر عقابي 
شكل و دومي ش��یري است که با کلۀ قوش )عقاب( نشان داده 

مي شود.94

تأثير هنر مصر بر هنر معماري هخامنشي
ترديدي نیس��ت که هنرمندان و معماران و حج��اران و نجاران 
مصري در س��اخت بناهاي تخت جمش��ید و ش��وش نقش مؤثر 
و پراهمیتي داش��ته اند، زيرا مصريان در س��اختن بنا هاي سنگي 
به ويژه تاالرهاي س��تون دار سنگي، مانند معبد آمون در کارناك، 
استادان چیره دس��تي بودند و عالوه بر اش��ارۀ کتیبه هاي متعدد 
نش��انه ها نیز بر اس��تفاده از تجارب معماران و هنرمندان مصري 
در کن��ار هنرمن��دان ملل ديگر داللت دارد ک��ه نقش هنرمندان 
مصري در اين زمینه مهم تر بوده اس��ت. اين موضوع را مي توان 
در اجزاي معماري و نیز برنامه ريزي مجموعه ها مش��اهده کرد. 
يك��ي از تأثیرات مه��م هنر معماري مصري کاربرد س��ردرهاي 
سنگي است که در بس��یاري از کاخ هاي تخت جمشید مشاهده 
مي ش��ود.95 آنان درگاه هاي سنگي تزيیني و شیارهاي مدور افقي 
را به ط��رف درگاه مي افزودند. اين درگاه هاي س��نگي اولین بار 
در منطقۀ دجوس��ر96 مصر به وجود آمده است. اين برآمدگي هاي 
لب��ۀ درگاه ه��ا در معماري باس��تان مصري از آجره��ا و تیرهاي 
چوبي س��اخته مي شده است. تیرهاي چوبي مدور بعدها پايه هاي 
چهارگوش س��تون ها را به وجود آورد. طبق متن اهدائي، آنها در 
مصر س��اخته ش��ده اند. به عالوه، اين نوع کار معماري مخلوطي 
از س��بك هاي هنر معماري مصري و ايراني را نش��ان مي دهد. 
اين عناصر معماري و تزيیني در س��اختمان هاي تخت جمش��ید 
بین 521 و 484 قبل از میالد ظاهر ش��ده اس��ت. به نظر آرنولد، 
در مورد منش��اء تزيین درگاه هاي س��نگي مصري، اولین درگاه 
س��نگي قديمي در انتهاي فوقاني يك معبد در مصر ساخته شده 
اس��ت. اين درگاه به س��رعت بر معابد هرمي شكل و تابوت هاي 
س��نگي منقوش و بعداً بر برج ها، درها، س��تون ها و قفس��ه هاي 
ديواري گس��ترش پیدا کرد.97 عام��ل جديدي در تزيین معماري 
نماي س��اختمان ها در دورۀ هخامنشي، به ويژه در تخت جمشید، 
گچ بري مقعر کتیبه هاست، که ابتدا در کاخ داريوش مشاهده شد. 

Heliopolis .88  همان، ص89. 
90. Gerd Gropp, op cit, P. 47.
91.  Mysliwiec,  Karol, op cit, 
p. 184.  

92. همان
93. Gropp, Gerd, op cit, P. 
48.
94. Karol Mysliwiec, op cit, 
P. 18.

95. جواد ش��كاري نیري، زمینه هاي 
تأثیر هن��ري و معماري حوزه هاي 

ت ۱۲. نقش برجستۀ داريوش روي 
دي��وار غربي معب��د هیبس، مأخذ: 
 Gropp, Gerd, Ein Porträt des
 Königs Darius I. im Hibis-

 .Tempel , p47

ت ۱۳. نقش برجستۀ داريوش روي 
دي��وار معبد هیبس در پناه خدايان 
 Karol  Mysliwiec, :مصري، مأخذ

 .Herr Beider Länder, p 187
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درست مانند فرم ظريف و جديدي که براثر برخورد هاي مكرر با 
الگوهاي مصري در زمان داريوش به نماد قديمي قرص خورشید 
بال دار داده ش��ده بود، اين کتیبه ها نیز قابل پي گیري نس��بت به 
نفوذ هنر مصري در ايران دورۀ هخامنش��ي اس��ت. شايد اقامت 
داري��وش در مصر و بناي معبد آمون، ک��ه وي در معبد هیبیس 
در صح��راي الخارق��ه برپا ک��رد، توجه داري��وش را به معماري 
مص��ري برانگیخت��ه باش��د.98 مصريان در طرح سرس��تون هاي 
خ��ود از برگ نخل و ش��كل گیاه پاپی��روس و گل لوتوس زياد 
استفاده کرده اند و در هنر هخامنشي در شكل سرستون ها از اين 
ترکیب سرس��تون هاي مصري استفاده ش��ده است. ضمن اينكه 
سرستون هاي ايراني ترکیبي ظريف تر و پیچیده تر و تناسبي قوي 

و منطبق با مقیاس هاي فني دارند. 
عالي ترين س��اختمان هخامنشي تاالر وسیع آپاداناست . اين 
نوع تاالر س��تون دار درايران و جاه��اي ديگر مانند مصر متداول 
بوده است. تصور کنید که سقف تاالر آپادانا، با يك چهارم هكتار 
مس��احت، فقط روي 36 س��تون قرار گرفته و فاصلۀ ستون ها از 
يكديگر 9 متر و س��طحي که اش��غال کرده اند يك شش��م سطح 
آزاد اس��ت، در صورتي که در پاس��ارگاد کمي بیش از يك چهارم 
اس��ت و در کارناك مصر به زحمت به نیم مي رسد.99 در مقايسۀ 
طرح ه��اي معابد داريوش در مص��ر و در کاخ محل اقامت او در 
تخت جمش��ید برخي شباهت ها را نمي توان انكار کرد که ممكن 
اس��ت کمتر از چیزي که در نگاه اول به نظر مي رس��د، سطحي 
باشد. ايوان ورودي معبد هیبیس د ر واحۀ الخارقه مطابق دهلیز 
مقر تخت جمشید بوده است، البته در بناهاي قبلي رديف بیروني 
در ي��ك ديوار میاني قرار داده ش��ده بود، ک��ه در عصر داريوش 
نم��اي معبد بوده اس��ت. در هر دو س��اختمان راه��روي ورودي 
ستون دار به راهرو س��تون دار مرکزي منتهي مي شود که اتاق ها 
آن را از س��ه طرف احاطه کرده اند. فضاهاي معبد از عبادتگاه ها، 
جايگاه مقدس و واحدهايي مبهم تشكیل مي شود، در حالي که در 
کاخ ايراني تخت جمش��ید محل سكونت پادشاه را راهرو احاطه 

مي کن��د. همچنین مي ت��وان اضافه کرد ک��ه طاقچه هاي معبد 
هیبیس نش��ان دهندۀ تزيین نوعي کانال اس��ت که ابتدا درايران 
در قس��مت انتهايي بناهاي داريوش به سبك مصري ظاهر شده 
است. باالخره شكي وجود ندارد که پادشاه براي معماران مصري 
به همان نس��بت احترام قائل بود که به هنرمنداني که در شوش 

و تخت جمیشد مشغول به کار بودند.100 
از تأثیرات ديگر هنر معماري و هنر تزيیني مصري مي توان 
به حجاري يك تاج گل روي س��نگ در تخت جمش��ید اش��اره 
کرد که در پايین ترين قس��مت نقش برجس��ته اي از يك تاج گل 
از برگ هاي آويزان ش��ده روي سرستون نیز وجود دارد و به نظر 
مي رس��د الگوي هنر مصري را تداعي مي کند؛ البته بدون اينكه 
با سرس��تون هاي مصري قابل مقايس��ه باشد.101 از تأثیرات مهم 
تزيین��ي مصر گل لوتوس، ي��ا نیلوفر آبي، يك��ي از فراوان ترين 
عناصر تزيیناتي اس��ت که در معماري و ديگر هنرهاي بسیاري 
ازتمدن ها ديده مي شود. در حجاري و ديوارنگاره ها و نیز در طرح 
سرستون ها مصريان از شكل گل لوتوس و نیز پاپیروس استفاده 
کرده اند که اين نفوذ هم روي بدنۀ ستون ها و هم سرستون ها و 
نیز روي نقوش لباس ها به ويژه در کادربندي حجاري هاي تخت 
جمش��ید به طور وس��یع ديده مي شود. در هنر آش��ور نیز کاربرد 

وسیع گل لوتوس مشاهده مي شود. 
استفاده ازاسفنكس به صورت موجودات افسانه اي با ترکیبي 
از بدن انسان و حیوان يكي ديگر از عناصر مشترك در تمدن هاي 
مصر، بین النهرين و ايران اس��ت که کاربرد آن در معماري مصر 
قدمت بیش��تري دارد و مجسمۀ ابوالهول، که قدمت آن به زمان 
خفرن س��ازندۀ دومین ه��رم بزرگ جیزه مي رس��د، موجودي با 
بدن ش��یر و سر انس��ان با طول بدن 73/2 متر و ارتفاع 20 متر 
است، عرض صورت مجسمه يك چهارم متر يكي از عظیم ترين 

مجسمه هاي ساخت دست بشر است.102 
از نمونه هاي ديگر تأثیرات هنر معماري و تزيیني مصري در 
هنر هخامنش��ي مي توان به نمونه کاره��اي جديد در تزيین نما، 

تمدن��ي افريق��ا و اي��ران در طول 
تاريخ  هخامنشیان، ص۳۰.

96. Djoser
97. Dieter Arnold, op cit, 
P. 69.

98. ايدت پرادا، )ب��ا همكاري رابرت 
دايس��ون(، هنر ايران باستان، ترجمۀ 

يوسف مجیدزاده، ص۲۲۳. 
99.  جواد ش��كاري نیري، زمینه هاي 
تأثی��ر هن��ري و معم��اري حوزه هاي 
تمدني افريق��ا و ايران در طول تاريخ  

هخامنشیان، ص۳۱.
100. Erich, F. Schmidt,   
PersepolisI , P. 26.  
101. Edith Porada,  
Alt-Iran- die Kunst in 
Voeislamischer Zeit, P. 150.

102. ج��واد ش��كاري نی��ري، همان، 
ص۳۱
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مانند طاقچه هاي کنده کاري ش��ده اي اشاره کرد که ابتدا در کاخ 
داريوش در تخت جمشید و شوش يافت شده است. در عین حال 
فرم ظريفي که در تخت جمش��ید به نماد قديمي قرص خورشید 
پره دار داده شده، بیشتر با نمونه هاي هنر معماري و تزيیني مصري 
قابل مقايس��ه است.103 بنابراين، در عرصه هاي آثار هنري به ويژه 
در معماري، مجسمه س��ازي و نقش برجسته ها، هنرمندان ايراني 
دورۀ هخامنش��ي گسستي اساسي با س��نت هاي هنري مصري 
ايجاد نكردن��د. چنان که داريوش اول معب��د هیبیس در الخارقه 
را به س��بك س��ائیتیك ساخت که س��بكي کاماًل مصري است، 
همچنین لوحه ها و س��نگ قبر ها متعلق به سلس��لۀ بیست وهفتم 
هم کامال تحت تأثیر هنر مصري ساخته شده است. چنانكه نفوذ 
هنر مصري بر آثار هنري و مذهبي مهاجرنش��ین هاي سامي نژاد 
در مص��ر چنین بوده اس��ت. يعني در مصر مي توان س��نگ قبرها 
و تابوت هاي س��نگي منقوش با ريش��ه هاي سامي مالحظه کرد. 
ش��ايد عناصر هن��ر مصري در آنها  اندکي دچ��ار تغییر و تحريف 

شده باشد. 
دربارۀ تأثیر هنر مصري بر هنر دورۀ هخامنشي هم مي توان 
چنین نتیجه گیري کرد104: حتي در ساخت يا بازسازي کامل معابد 
مصري در دورۀ داريوش مانند معبد بزرگي در منطقۀ الكعب105 و 
معبد هیبیس در الخارقه همۀ عناصر معماري و نقش برجس��ته ها 
تحت تأثیر هنر مصري س��اخته و بازس��ازي شده است. چنانچه 
هیبی��س، بزرگ ترين پرستش��گاهي که با تصوي��ر صدها خداي 
مصري تزيین ش��ده، در درجۀ اول به آمون � رع تقديم شده است. 
داريوش در اين پرستشگاه در چند جا با صورت فرعوني با تاج ها 
و صف��ات معمول فراعنۀ مصري در حال اهداي پیش��كش هاي 
گوناگون )کندر، شراب، آب، کشتزار( به خدايان و الهگان پانتئون 
مصري نقش شده است، که نشان مي دهد چقدر تحت تأثیر هنر 
مصري قرار داشته اس��ت.106 بنابراين، به نظر مي رسد مصري ها 
بیش از بقیۀ ملل تابعه، دائمًا در تالش بوده اند که خود را از سلطۀ 
ايرانیان خارج کنند. همان  اندازه که هنرمندان و صنعتگران ايراني 

از سبك و طرح هاي هنري مصري اقتباس و بهره برداري کرده اند 
مصري ها متقاباًل چیز زيادي از هنر ايران اقتباس نكرده اند. سبك 
و اثر هنر مصري در کاش��ي کاري و حجاري هاي کاخ هاي ايراني 
به چش��م مي خورد. ولي نفوذ ايران بر سلسلۀ بیست وهفتم مصر 
به جز در مجسمه س��ازي قابل توجه نبوده است. معرف نفوذ هنر 
هخامنشي تعدادي نقش شیرهاي کوچك در تل المقدم است که 
روي پا بلند ش��ده اند. مصري ها تا قبل از اين تاريخ با اين سبك 

آشنايي نداشته اند.107 

نتيجه گيري
در پژوهش هاي باستان شناس��ي و تحقیق��ات میداني چند نمونه 
آث��ار معماري در کش��ور مصر با عنوان آثار معماري هخامنش��ي 
شناس��ايي و معرفي شده است. اين آثار شامل يافته هاي معماري 
جزيرۀ الفانتین و همچنین مجموعۀ معبد هیبیس در واحۀ الخارقه 
و نمونه هاي ديگري از بناهاي آرامگاهي و مذهبي اس��ت که به 
اين دوره از تاريخ مصر تعلق دارد. بیشتر اين آثار معماري در دورۀ 
داريوش اول در مصر احداث ش��ده است، که تأثیر آنها در سبك 
و ش��یوۀ معماري اين دوره در آثار معماري دورۀ هخامنشیان در 
داخ��ل ايران نیز قابل مالحظه اس��ت. چنانچه در مقايس��ۀ هنر 
معماري تخت جمشید ش��باهت آن به معماري معبد هیبیس در 
واحۀ الخارقه کاماًل محس��وس اس��ت. بنابراين به نظر مي رسد، 
ش��یوه و هنر معماري مصري در هنر معماري هخامنشي به ويژه 
در تحت جمش��ید تأثیر بیشتري نسبت به ساير ملل تحت سلطۀ 

امپراتوري هخامنشي داشته است. 
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