فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و هشتم ،دورة جدید ،شمارة  ،39پیاپی  ،129پاییز 1397

(س)

تحول ساختارِ اداری و اقتصادی مصر در عصر هخامنشیان
محمد ملکی

1

2

تاریخ دریافت96/8/26 :
تاریخ پذیرش97/4/27 :

چکیده

فتح مصر توسط هخامنشیان و استقرار و استمرار حكومت آناان رار ایار سار میر
راستانی ،توجه مورخان آن دوره را ررانگیخته است؛ و ره همیر ساب  ،هریا

راا

توجه ره دادهها و نیز تمایالت سیاسی خاود ،ار یااری و ازار ای ا ایار رویا اد

رزرگ ارائه دادهان  .مسئله مورد توجه ایر است که رویكرد هخامنشیان ره میراث

متنوع و استرده مصریان چه روده است و آیاا حواور آنهاا تغییار در سااختار

ادار و اقتصاد جامعه مصر ایجاد کرده است .ایر مقاله را استفاده ا یافتاههاا

راستان ناسی و نیز مطالعات تاریخی ج ی  ،ره اثبات نقا

اثرااذار هخامنشایان

در تح اول ساااختار ادار و اقتصاااد مصاار ماایپااردا د و روایاات دقی ا تاار ا

رویارویی ایر دو تم ن راستانی ارائه میدها  ،کاه راا اازارش ررخای ماورخیر

راستانی همخوان نیست .همچنیر راا رررسای و تطبیا نو اتههاا ایار دو ااروه،

رویكاارد هخامنشاایان رااه میااراث مصااریان ،کااه در منااارن یونااانی تااا ح ا ود رااا
سیاهنمایی توأم روده ،را را تحلیل یافتهها ج ی مثبت ار یاری میکنا و قا ر

ا ارهامات ررجا مان ه درراره عملكارد فرمانروایاان هخامنشای در مصار ،کاه در
قرون متماد رنا ره دالیلی ره آن دامر ده

ه است ،رو ر می ود.
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واژههااای یلیاادی اهنشاااهی هخامنشاای ،مصاار ،ساااختار ادار و اثاارات
اقتصاد .

مقدمه
اهنشاهی هخامنشی توسط کورش دوم ،را تسخیر دولتها ماد ،لی

یافت؛ و نقشه فتح مصر ،که پی

ا مرگ کورش ا جان

 ،)Book I, 154توسط فر نا و جانشاین

و رارل ،تأسیس و استرش

او ان یشای ه ا ه راود (

Herodotus,

کمبوجیاه اتخاا .ا  .جانشایر کاورش ،رارا توساع

اهنشاهی هخامنشی ،سر میر فراعنه مصر را ،که ا چنگ سپاه فاتح کورش جان سالم ره در رارده

رود ،ره قلمرو اهنشاهی ضمیمه کرد.

ازارش منارن یونانی ا تهاجم ایران ره مصر ،همگی راه مسائل ا دواک کاورش و کمبوجیاه راا

اهزاده مصر ررمیاردد ( ،)Ibid, Book III, 2که ایر امر میتوان ا جان مصریان ررا تخفیف

ارعاد استرده ایر واقعه و نیز همانن ارد را فاتح تلقی ود و ا جانا

را

ایرانیاان اثباات ایار ما عا

که دورویی و فریبكار مصریان علتِ حمله ره آن کشور روده اسات (.)Tuplin, 1991: 259

اما در حقیقت ،فتح و تسخیر ایر سر میر ،مانن آنچه در مورد سر میرها متم ن آن رو اار رخ

داد ،رسالت اصلی اهنشاه نخستیر هخامنشی رود که مایخواسات رازرگتاریر مراکاز تما ن آن
مان و رخ هایی ا

مال آفریقا را راه قلمارو اهنشااهی ریفزایا  ،تاا اای راا ایار کاار جلاو

کار كنی مصریان و دخالت آنها در سر میرها ماورا فرات ارفته ود.

هرچنا ازنفااون مااا را ا عملاای ا ن نقشااه فااتح مصاار توسااط کااورش راااخبر ماایسااا د ،امااا

سخرران ن ا فتح مصر توسط رنیانگذار اهنشاهی هخامنشی سخر ریهودها است و تنها میتاوان
ایر ان یشه را رجحان داد که مصر جزو طرحها رالقوه و آین ة کورش ررا

اهنشاهی هخامنشی

روده است ( .)Root, 1979: 302در واقن فاتح مصر کمبوجیه دوم ( )530-522رود که در نبرد پلو یوم

( )Pelusiumدر رق دلتا نیل در ساال  525قم ،پساامتی

ساوم ( ،)Psammetique IIIآخاریر

فرمانروا فراعن ریست و شم را كست داد و ا آن پس مصر ره همراه قبرس و فینیقیه در هررانی
شم اهنشاهی هخامنشی جا

.)1992: 67

ارفت ( Cook,1985: 214; Bresciani, 1985: 502-03; Briant,

اولیر دوره سلطه هخامنشیان رر مصر ،تا ح ود  402قم ،ره طول انجامی و پس ا کمی ری

نیم قرن ،پس ا طی ی

ا

دوره اساتقالل ،دورااره مصار در ماان فرماانروایی ارد ایر ساوم (-338

359پ.م) ،در سال  342قم ،تحت سالطه هخامنشایان درآما  .هارودت ( )Book III, 64-66و راه
پیرو ا او ،دیودور سیسیلی ( ،)Book I, 95توصیف منصفانها ا رفتار کمبوجیه در مصار ارائاه
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ن ادهان و او را را عناوینی چون دیوانه ریرحم و ریدیر ره تصویر کشی هان  .ایر تصویر کمبوجیاه
در سراسر دوران کالسی

تا اوایل عصر حاضر در مصر و جاها دیگر ادامه دا ات تاا اینكاه دو

روی اد رمزاشایی خط هیروالیف توساط اامپولیون ( ،)Champollionدر ساال  1822و کشاف

ساراپیوم ( ،)Serapeumمحال دفار ااوهاا آپایس ( ،)Apisدر صاحرا ساقاره در چنا ماایلی

پایتخاات راسااتانی ممفاایس ( ،)Memphisتوسااط ماریاات ( ،)Marietteدر اواسااط قاارن نااو دهم
( ،)Depuydt, 1995: 120پرده ا چهره تاری
م ارک مصر یافت

تاریخ مصر کهر رردا ت .ایر اکتشاف راه هماراه

ه مرراو راه آن رو ااار ،تصاویر متفااوتی ا کمبوجیاه راه ماا مانعكس

میکنا ()Posener,1936: 171; Klasens,1946: 339-49; Bresciani, 1985: 504-05؛ و نشاان

ا آن دارد که کمبوجیه ره هر قیمتی سیاست سلف خود را ،ره عنوان اساس ق رت سلطنتی ،حفاط

کرده است و ایر سیاست احتماالً تحت تأثیر حاوادث پاس ا آن در ماان داریاوش واروناه ا ه
است (.)Atkinson, 1956:177

حال پس ا ایر مق مه ،درراره پیشینه تحقی رای افت که تكیه اکثر تحقیقات ج ی پیراماون

حوور هخامنشیان در مصر متأثر ا روایات مورخاان یوناانی اسات ،کاه دیا ااه مثبتای نسابت راه

عملكرد فرمانروایان هخامنشی در مصر ارائه نكردهان ؛ ایر در حالی است که حواور هخامنشایان

در مصر ،که را فرا و فرود همراه رود ،تحوالتی در حو هها مختلف ادار و اقتصاد در جامعاه
مصر ره وجود آورده که ا دی رسیار ا محققان ،که حو ه مطالعات آنهاا تااریخ هخامنشایان و

رعواً مصر هستن  ،چن ان مورد توجه واقن نش ه و یا راه صاورت مساتقل و جاامن راه ایار موضاوع
نپرداختهان و تنها ره ا اراتی مختصر و اذرا اکتفا کردهان  .ا ریر کساانی کاه راه حاو ه مصار در

دوران هخامنشی توجه چشگمیر کرده میتوان ره آثار محق فرانسو

پیر رریان ( Briant, 1987:

1-31; 1988: 137-74؛ رریاان )1047-1016 ،759-741 ،88-68 :1380 ،ا ااره کارد کاه عا ها
تقریبااً هام ماان راا او (

;Ray, 1987: 79-95; 1988: 254-286; Cook, 1985: 200-91; 1983

Calmeyer, 1991: 285-303; Tuplin, 1991: 237281; Cruz-Uribe, 2003: 9-60;Lloyd,
 )1983: 279348; 2007: 99-115; Perdu, 2010: 140-158و ررخای نیاز پای ا او ( Posener,
1936: 164-75; Cameron, 1943: 307-313; Klasens 1946: 339-49; Bresciani, 1958:

 )132-88; 1965: 311-316; 1981: 217-22; 1984: 358-372; 1985: 502-28نیااز ،رااا

ت

نگار ها مفی و درخور توجهی ،رنا رر ضرورت تحقی در حو ه تاریخ ایران و مصر ،ان ک

توجهی ره ایر موضوع کردهان ؛ اما همچنان که پی

مستقل و جامن ،ره تحلیل منارن و را کم
نق

ا ایر ا اره

هیچک ام آنهاا راه صاورت

دساتاوردها راستانشناسای در مصار و ایاران ،راه اثباات

اثراذار و مثبت هخامنشیان در تحول حو هها ادار و اقتصاد مصار نپرداختاهانا و ایار

 / 90تحول ساختا ِر اداری و اقتصادی مصر در عصر هخامنشیان

جستار را استفاده ا منارن و ا اراتِ مختصر آنها ا ایر دوره و را کم

ارفتر ا یافتهها ج یا

راستان ناسی ،تا جایی که منارن امكان داده ره رررسی ایر آثار در مصر پرداخته است.

 -1ساختار اداری مصر در دوره هخامنشیان
فتح و تسخیر مصر توسط کمبوجیه ،در سال  525میالد  ،مبنا نفو .ایران در سراسر دره متما ن
و غنی نیل و سر میرهایی

که در رو اار فرمانروایی فراعناه در حاو ه نفاو .ایار کشاور قارار
فرعاون مصار

دا ت .ره همیر دلیل ،کمبوجیه ،ره محض تسخیر مصر ،خود را در کساوت یا

موظف ره تسخیر سر میرهایی دی که رو اار در حو ه نفو .رزرگتاریر فراعناه مصار رودنا .
داریوش نیز پس ا کمبوجیه ،اق امات اساسی را ررا ثبات وضعیت مصر در حو هها مختلف ا

جمله اق امات او در حو ه ادار مصر ،که توسط کمبوجیه پایهاذار

ا سر ارفت و توسط جانشینان

نیز را

ت و ضعف ت اوم یافت.

ه رود ،ره صورت ج

 -1-1شهربانی (ساتراپی)
اهنشاه هخامنشی همواره در رأس نظام حاکم قارار دا ات؛ یارا ا دیا ایرانیاان چنایر پن ا اته

می

که خ ا رزرگ ،اهورامزدا ،او را ررا فرمانروایی رر اقوام و ملل اونااون ررتر رخشی ه

است .ره همیر دلیل همگان اه ایران را ارامی مایدا اتن و اطاعات او را واجا

مای امردن و

خراک او را ره موقن پرداخت مایکردنا (کاورت .)79-80 :1378 ،ایار راورهاا در هنگاام تساخیر

مصر ،ری

ا پی

در عار و عمل مصریان نمود یافت ،یرا در مصر اساس قا رت پاد ااه ررپایا

سر ت خ ایی او قرار دا ت که آن را ا پیشینیان ره ارث ررده رود؛ و پرسات
ن ة آفتاب رود ،نق

مهمی در تق س و الوهیترخشی ن ره او و ق رت

فرعاون کاه تجلای

ایفا میکارد (دریوتاون،

اتیر مار  .)195-7 :1332 ،رراساس همیر راور و ان یشه رود که کمبوجیه پس ا تساخیر مصار ،ا
اوجاهورسنت ( )Udjahorresnetخواست تا القاب و عناوینی ررارر را فراعن پیشیر رارا او ترتیا

ده ( .)Bresciani,1985:503ایر کار کمبوجیه ا سیاست کورش نسبت ره اقوام و ملل یر سلط
او که پی

ا ایر در تاریخ نمونها ررا آن یافت نمی

نشأت میارفت.

اما علیرغم تسامح و تساهلی که هخامنشیان در حفظ ملال تحات فرمانشاان دا اتن  ،اهنشااه

چارها جز انتخاب فرد رهعنوان هرران ،که نماین ة او در آن سر میر محسوب می  ،ن ا ت
(ایر مر .)155-6 :1374 ،ره همایر دلیال کمبوجیاه پاس ا تارک مصار ،آریانا س ()Ariands

پارسی را ره عنوان هرران رر ایر سر میر منصوب کارد و او هام توانسات مقاام خاود را تاا ماان
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داریوش حفظ کن ( .)Herodotus, Book IV, 166داریوش نیز پاس ا تثبیات موقعیات خاود در
راستا اداره و حفظ نظم و آرام

آرام

در سراسر اهنشاهی دست ره اق اماتی د که موجبات تثبیات

در ایر سر میر را فراهم آورد  .رنارر اظهارات هارودت ،او اهنشااهی را راه ریسات ایالات

تقسیم نمود و حاکمنشیرهایی رار آنهاا مساتقر کارد کاه اهررانی نامیا ه مای ا ( .)Ibid: 89ا

آنجایی که رهواسطه ررخی ازارش ها ا وجود ایاالت در دوره کورش و کمبوجیاه مطلان هساتیم،

رای خاطر نشان کرد که داریوش تنها ره اوضاع هررانیها نظم و امنیت رخشی و اصاالحاتی را در

راستا ادارة آسانتر آن اعمال کرد تا مینها ررا اصالحات و اق امات آتی فراهم کن .
اهنشاه ررا هری

ا

هررانیها ،فرد ره عنوان هرران ،که عه هدار ادارة آن رود ،انتخاب

کرد و قوانیر و دستورالعملهایی ره کار ارفت تا هررانان نسبت ره اخ

ااه وفاادار کامال

دا ته را ن و تنها ا او اطاعت کرده و در ررقرار نظم و امنیت و اساترش قا رت پاارس تاالش

کنن (رریان .) 100-99 :1380 ،ا دیگر وظایف هرران ،نظارت رر وصول مالیاات ،اجارا قاوانیر
اه و اعزام سپاه ایالتی در مواقن لزوم ررا کم

)157-156؛ را ایر اوصاف  ،حواور هخاامن

ره اهنشاه را میتوان رر مرد (ایر مر:1374 ،

سااتراپ مصار راه هماراه ناوااان مصار در ماان

خشایار ا در جنگ را یونان و حوور ساراکس هرران مصر در نبرد ایسوس در مان داریوش سوم

را رای در راستا وظایف آنان نسبت ره اهنشاه توجیه کرد.

ا مان فتح مصر راه دسات کمبوجیاه ،اهرران مقار فرماانروایی خاوی

( ،) Memphisکه پی

را در اهر ممفایس

ا ایر مرکز ادار و پایتخت راستانی مصار محساوب مای ا  ،قارارداد؛ و

دیوانها و دستگاهها ادار اونااون در آن مستقر کرد .در ایر دررار کوچا
اه رزرگ رود و اویی ا رو آن الگورردار

کاه ابیه درراار

ه رود تع اد مأمور و نویسن ه ا جمله کاتباان

مصر  ،ررا مكاتبه ره ران مصر در آنجا کار میکردن  .یرا در مصر عالوه رر اساتفاده ا راان

آرامی ،که تمام مكاتبات اهنشاهی را آن صورت میپذیرفت ،ا ران و خط دماوتی ()Demotic
نیز در مكاتبات استفاده می

( .) Bresciani,1985: 512عاالوه رار ایار ا کااخ سافی کاه محال

تشكیالت ادار دررار ممفیس رود رهوسیل پاداانی مرک

ا پارسیان و نیروها کمكی حفاظات
1

می اردی که مصریان ساالنه ملزم ره پرداخت ص و ریست هزار م یمر انا م رارا نگها ار ا

آن رودن ( .)Herodotus, Book III, 91تقسیمات ادار مصر در دوران سلطه هخامنشایان ،اامل
چن یر نواحی وسین یا استان می

که هر ناحیه ،توسط حاکمی ره نام فرتارک ( ،)Faratarakکاه

 .1واح مقیاس حجم در یونان راستان و ح وداً ررارر را  50لیتر روده است.

 / 92تحول ساختا ِر اداری و اقتصادی مصر در عصر هخامنشیان

یر نظر ساتراپ ممفایس راود ،اداره مای ا (

Henning, 1967: 138; Ibid, 1977: 659; Hinz,

 .) 1979: 112; Bresciani, 1984: 364,370; Ray, 1988: 267ما تنها ساه فرتارک ،کاه همگای

ایراناای هسااتن  ،ماای ناساایم؛ یكاای رمن ا ینا ( ،)Remendinaدر سااال  420قم و دوماای وی رنگااه

( ،)Vidrangeدر سال  410قم ا آنان ره عنوان فرترک نام رردهان که هاردو آنهاا در منطقاه
الفانتیر حكومت میکردن ( )Porten, 1968: 42-5;Tuplin, 1987: 123-4؛ و دیگر ار ااپتی

( ،)Garshaptiفرترک داریوش در سال  419قم در منطقه ممفیس روده اسات
 .) 41عالوه رر ایر هر ناحیه نیز امل واح ها کوچ

( Zadok, 1986:

تر ادار که هرها و هرکهاا رودنا و

توسااط فرمان ا ارانی کااه ا لحاااا مقااام پاااییرتاار ا فرتاارک و رااه او وارسااته رودنا اداره ماای ا

( .)Bresciani,1985: 513رو همرفته می توان م عی
استقرار تشكیالت ادار منتهی
دا ت؛ یرا تمام هررانها

که در آن مناص

که فتح مصار راه دسات هخامنشایان راه

مهام تصامیمایار راه پارسایان اختصاا

ناخته ه در مصار ،ا جملاه آریانا س ،فرنا اتس ()Pherendats

یكاام و دوم ،هخااامن  ،آر ااام ،ساااراکس و مااا اکس ا پارساایان ا ااراف اده کااه ااااهی ا
خویشاون ان نزدی

اه ،مانن هخامن

و ااهی هم فر ن

اه ،ماننا ار اام رودنا  .ایار امار در

مورد حاکم سوئنه ،الفانتیر و فرمان ه پاداان الفانتیر ،که مقامی راود کاه عماالً ماوروثی ا  ،نیاز

ص ق میکن  .اما را ایر همه استقرار هخامنشیان در مصر تشكیالت ادار عمومی مصار را چنا ان
تغییر ن اد و مصریان ری مار در مناص

مختلف در ریر کارکنان قلمروها پارسای در مصار راه

کار خود ادامه دادن (رریان.)435-433 :1385 ،

 -2-1پادگانهای ایرانی مستقر در مصر
هخامنشیان پس ا تسخیر مصر ،رارا دفااع ا مر هاا و حفاظ امنیات داخلای ،نااازیر راه تقویات
پاداانهایی

ن که پی

ا آن در دوران سلسل سائیس ( )Saisایجاد

ه رود .راه همایر علات

پارسیان پاداانها فراعن سائیسی را نه فقط در الفاانتیر ( ،)Elphantinکاه ماننا اذ اته ا مار

جنوری مصر ررفرا نخستیر آرشار محافظت میکرد ،رلكه در دافناه ( ،)Daphneدر ررارار اعاراب و

آ وریان و نیز در مارهآ ( ،)Mareaررا حفاظت ا مر هاا غررای مصار در مقارال لیبای حفاظ و
نیروها خود را در آن مستقر نمودن ( .)Herodotus, Book II, 30عالوه رر ایر ،هخامنشیان یا

پاداان نیرومن ررا حفاظت ا قصر سفی ممفیس دایر کردنا کاه ا میازان غلاها کاه راه قاول

هرودت میرایست تحویل آنها دهن استنبا

ه که تع اد سررا ان ح ود انزده هزار نفار راوده

است (هیگ نت .)54 :1378 ،اما درراره کیفیت سا مان هی ارت

و موقعیت اروهها نظاامی در
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درة نیل در دورة سلط هخامنشیان ،خو بختانه ا اساناد مصار کاه راه راان آرامای ا الفاانتیر و

آسوان رهدست آم ه است اطالعات مفی و درخور توجهی در رارطه را مهاجرنشیر نظامی یهاود ،

که رخشی ا پاداانها نظامی هخامنشی ا مر جنوری مصر محسوب می  ،موجود میرا  .در
ایر اسناد پاداان ره اروهانها و اروهها سررا  ،کاه راه آنهاا دالایر ( )degelinافتاه مای ا ،

تقسیم میاردی که هری
واح ها مرک

نام افسر فرمان ه خاود را دا اتن  .هار داال ( ،)degelراهنوراهخاود راه
که راه هار واحا ماتاا ( )mataمایافتنا  .مقار پادااان

ا ص نفر تقسیم می

یهود در جزیره الفانتیر رود که معب یاهو نیاز در آنجاا قارار دا ات؛ اماا نظامیاان غیریهاود در

سوئنه استقرار دا تن که فرمان ه پادااان در آنجاا مساتقر راود ( .)Bresciani,1985: 516نخساتیر

فرمان ه ناخته ا ة پادااان ،ا طریا یا

یهود االصل که در سال  495منعق

پااپیروس آرامای ،کاه قارارداد اسات رایر ساه ن

ه است و در آن ره خصی راه ناام روکاه ( ،)Ravakaکاه

فرمان ه پاداان روده ا اره

ه است ،ره دست آم ه است که دخالت او در ایر اخاتالف منجار راه

خ

پااپیروس

ی

سهم ا حصها می ود که توسط تشكیالت ادار ره سررا ان مهاجرنشیر الفانتیر اختصا

یافته است .همچنیر ا

دیگر ره نام پرناو ( ،)Parnoکاه پارسای راوده ،در یا

دموتی ره سال  487و  486تاریخاذار
سوئنه ره او سپرده
سوئنه کشف

ه و ا او رهعنوان کسی کاه مسائول اقلایم جناوری و دژ

ه است یاد میکن (رریاان .)742 :1380 ،عاالوه رار ایار سانگ قبار کاه ا

ه است و تاریخ آن ره سال هفتم ارد یر یكم یعنی  458تاریخااذار

ا ه اسات

فرمان ه پاداان سوئنه را .کر میکن ولی جا نام او خالی است ( .)Naveh,1970: 42اما در مورد
مناص

نظامی مصریان رای افت م ارکی دال رر حوور دالایر مصار در ساوئنه وجاود دارد و

اسناد هیروالیفی کشف ه در ایر دوره سخر ا رؤسا نظامی مصر  ،نظیر آما یس ،که ناام او

در ساانگ اااور ا ممفاایس رااه دساات آم ا ه. ،کاار ا ه اساات .عااالوه راار ایاار ،ا خنااومیبرا
( )Khnomibraمعمار ،که در مان سلطنت داریوش یكم کار مایکارده و عناوان رئایس ارتا

سرکردة هنگ دا ته ،نیز نام ررده

و

ه است .در ریر سررا ان پارسی در مصر ایونیها و کاریاییهاا

نیز در ممفیس مستقر رودن  .آنها مزدورانی رودن که پای

ا ایار توساط ااهان سلساله ساائیت

استخ ام می ن ( .)Breciani, 1985: 518رناررایر حواور مصار هاا در ترکیا

سلسالهمراتا

ساختار نظامی هخامنشیان در مصر ،نشاندهن ه اثرپذیر جامع مصر ا تحاوالت ادار روراهجلاو
هخامنشیان در ایر سر میر راستانی است .یرا رسیار ا ایر افراد ا نخبگان جامعه مصر رودن و
نق

آنان در اداره مصر آن هم یر نظر حاکمان پارسی ،مُهر تأیی

ایر حو ه است.

رر تحوالت اجتماعی مصر در
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 -3-1قضاوت
را پایانارفتر رحرانها آغا فرمانروایی داریوش ،نخستیر ان یشها که راه .هان

خطاور کارد

تأمیر مبانی ع التی و حقوقی اهنشاهی رود .داریوش ضامر رقاا قا رت اهنشااهی خاود را در

حفظ حقوق ثارت و عادالن جوامن یر سلطه میدی و ره همیر دلیل او در سال  519قم فرمان داد
تا قوانیر قوایی کلی والیات اهنشاهی جمانآور و تا ویر ااردد تاا در آینا ه حا ود احكاام

قواایی ررپایا ثاارتی مساتقر را ا (یوناگ .)101 :1386 ،دیاودور سیسایلی ( )III, 89ا داریاوش

رهعنوان شمیر و آخریر قانوناذار مصار ناام مایرارد؛ و ررطبا پااپیروس یافات ا ه در مصار،
داریوش در سال سوم سلطنت

ره آریان س ،هرران مصر دستور میده عقال مصر را ا میاان

نظامیان ،روحانیون و کاتبان ،راه منظاور تا ویر نظاام حقاوقی مصار ،کاه تاا ساال چهال و چهاارم

آماسیس ( 526پی

و آرامی رونویسی

ا میالد) مورد استفاده مصریان روده ،ارد آورد؛ و قوانیر ره دو ران دموتی
تا هررانی و صاح منصبان

رتوانن ا ی

راهنما حقوقی ره هر دو ران

رسمی اهنشاهی و ادار محلی استفاده کنن ( .)Bresciani, 1958: 153-155داریوش رزرگ در
نظر دا ت تا تمام نواحی اهنشاهی را را ی

نظام قانونی متا اول آ انا ساا د .اماا ایار راه معناا

نادی هانگا تر قوانیر محلی و رومی جوامن مغلوب نبود (کالیكان)73-71 :1387 ،؛ یارا داریاوش
احترام خود را ره قوانیر محلی ا طری اسناد آرامی ،راهویاهه اساناد کاه ا مهاجرنشایر الفاانتیر
کشف

ه و ره رون چگونگی اجرا آن واقفیم ،ازارده است ( .)Breciani, 1985: 519عاالوه

رر ایر ،رویهها قوایی در مصر ررا استفادة انحصار

اکیان و قواوت درة نیال معتبار راوده و

مقامات هررانی چنانکه در محاکمها مصر ناازیر ره حل و فصل دعوایی می ون رایا خاود
را را آن تطبی میدادنا (رریاان .)801 :1380 ،راا اینكاه مطاار طار تفكار آن دوران دساتورها

قوایی میرایست مجرد و منتزع را

اما را میرینیم آنچه داریوش در ایر مینه انجاام داده منطبا

رر حقایقی است که طبیعتاً ا جهانرینی ملل مغلوب نشأت میایرد (یونگ .)102-101 :1386 ،در

مصر هرران ره عنوان ق رت عالی مصر ادارة امور قوایی را ررعها ه دا ات .در ناواحی ،ریاسات
فرترک رر دادااه م نی ،قانون مصر را رر ساکنان محلی تحت حو ة قوایی خود اعماال مایکارد.

ال هماان وظاایف
عالوه رر ایر اسناد آرامی ا قوات ،قواات ااهی و قواات ایاالتی ،کاه احتماا ً

قوات اهی را دا تهان  ،نام میررد .ق رت قوایی فرمان ه پاداان ره امور نظامی مح ود می

فرترک میتوانست درراره تخلفات نظامی در کنار فرمان ه پاداان ره قواوت رپاردا د (

و

Breciani,

 .)1985: 519درضمر را اینكه اسناد پس ا فتح مصر هیچ اسستی را در حقوق خصوصی مصریان

نشان نمیدهن (رریان ،)438 :1385 ،اما را وجود ایر ،دخالت مقامات هخامنشی در امور مررو راه
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حقوق خصوصی ره وفور مورد تأیی قرار ارفته است (رریان .)742 :1380 ،ایر امر اای در راساتا

رهبود اوضاع جامعه مصر رود و هخامنشیان رهعنوان حاکمان قانونی ایر سار میر جاز ایار چاارها

ن ا تن  .یرا مبانی ع الت و امنیت اجتماعی تنها ماانی محقا مای اود کاه حاکماان راا تا ویر

رهموقن قوانیر و اجرا ح ود آن جامعه را ره سمت تبعیت و پذیرش آن قوانیر ركشان  .رناررایر در

مصر هرران رهعنوان نماین ه اهنشاه یا راهصاورت مساتقیم و یاا غیرمساتقیم ،راهصاورت انتخااب
نماین اانی در نواحی مختلف ،رر رون اجرا دستگاه قوا در ریر جامعه مصر نظارت مینمود.

 -2تأثیر اقتصادی هخامنشیان بر مصر
اهنشاهان هخامنشی ،رهویهه داریوش ،ررا رهبود و كوفایی جوامن تحت سلط خاود دسات راه
اصالحاتی می دن که متناسا

راا سیاسات حسااب ا ها راود کاه اهنشااهی هخامنشای رارا

همراهی و هم لی ایر جوامن ره آن نیا دا ت .ره دنبال همایر سیاسات راود کاه داریاوش پاس ا

پایاندادن ره ورش ها داخلی ایاالت ررا ایجاد صلح و استقرار نظم نویر در قلمرو وسیعی کاه
تحت سیطرة او قرار دا ت ره ایجاد جادهها ج ی و راهها دریایی تاا ها همات اما ات .ا

آنجا که مصر در کنارهها دریا م یترانه و رر سار راههاا را رااانی خشاكی و دریاایی جهاان

راستان قرار دا ت ،رهعنوان پایگاهی رزرگ و رااهمیت ،ریشتر ا هر نقطه دیگر مورد توجه اهنشاه
رزرگ هخامنشی قرار ارفت.

 -1-2مالیه
ره افت هرودت ،داریوش نخستیر کسی رود که اساس محاسب خراک و مبلغ دقی آن را تعییر کرد

و اهنشاهی را ره ریست ایالت مالیاتی تقسیم نمود که مصر ره همراه لیبیاییها مر نشیر ،سایرنه و
ررقه شمیر ناحیه را در فهرست هرودت تشكیل میداد .مصر میرایست  700تاالن خراک رهعاالوة

محصول ماهی دریاچ موریس ،که ره ملك هخامنشیان تعل دا ت ،ره هماراه صا و ریسات هازار
م یمر غله ررا تأمیر مایحتاک سررا ان پاداان پارسی مقیم ممفیس رپردا د (

 .)III, 91عالوه رر ایر ،مصریان موظف رودن نما
ه یه کنن و درآم

Herodotus, Book

آب رودخاناه نیال را راه اهنشااه هخامنشای

هر آنتیال را ره ملكه ،همسر اهنشاه اختصا

دهن (ار ویچ-390 :1385 ،

 .)391داریوش و اهنشاهان پس ا و ررا تعییر میزان مالیات ،مق ار ،ناوع و چگاونگی آب و
هوا و عوامل مؤثر در تولی را مورد محاسبه قارار مایدادنا تاا مالیاات ا رو عا الت و انصااف

دریافت ود و ره جوامن تارعه اهنشاهی فشار وارد نشود (مشكور .)109 :1374 ،ا مقا ار مالیااتی
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که مصر پرداخت میکرد معلوم می ود که ایر سر میر ا حیث ثاروت و آراادانی در درجا دوم

اهمیت پس ا رارل قرار دا ت ( .)Herodotus, Book III, 92احتماالً نوع و نحوه محاسبه مالیاات
توسط اهنشاهان هخامنشی ره خصو

رون اقتصااد

داریوش یكم در مصر نه تنها موج

ا ،

رلكه در رهبود وضن معیشتی جامعه مصر نیز اثار اذا ات .یارا در ایار دوران مالیاات ررحسا
رایط اقلیمی و حوادث غیرمترقبه تغییر مییافت؛ اماا پای

ا آن تحات هار ارایطی مایرایسات

مالیات ثارتی ،که رر دوش جامعه مصر سنگینی میکرد ،پرداخته می  .را ایار وصاف ،احتمااالً
ایر عمل در درا م ت موج

رهبود وضن جامعه مصر

.

دلیل دیگر در تأ یی رهبود وضعیت اقتصاد جامعاه مصار ایار اسات کاه تاا پای

ا تسالط

هخامنشیان رر مصر در ایر سر میر سكه رواک ن ا ت و فلزات رراسااس و ن راه کاار مایرفات و

معیار ق یمی و ن ره عنوان واح قیمت مورد استفاده قرار مایارفات (ملا

 .)29رااه هماایر دلیاال در ساانر دیوانساااالران مصاار پاای
روستاییان در سطح رئیس نومه رردا ت می

اده ریاانی/1 :1352 ،

ا هخامنشاایان معمااوالً مالیااات جنساای ا

و سپس تحویال رؤساا انبارهاا داده مای ا و در

نهایت ا خزان کاخ سر درمای آورد .در چنا یر سان دماوتی کاه رعوای ا آنهاا تااریخ سالطنت

داریوش را دارن عنوانی رهنام سنتی (. )sentiکر

ه است که رهنظار مایرسا  ،تشاكیالت ادار

هخامنشی در ایر مورد ،نهاد سائیتی را اخذ و مورد استفاده قرار داده است (رریاان-645 :1380 ،

 .) 646در مصر دورة هخامنشی ،نقره ره عنوان واح پول ررازی ه ا و یا
ررارر ریست سكه مسیر رود (مل

ساكه نقارة « اكل»

اده ریانی .)36 :1352 ،هرودت نیز ماا را در جریاان اولایر ساك

ضارب ا ه در مصار توسااط آریانا س ،کاه خاال

تاار ا ساكههاا

ااهی رااود ،قارار مایدها

(.)Herodotus, BookIV,166عااالوه راار ایاار خزانا دولتاای ممفاایس ،در یا

پاااپیروس آراماای

رهدستآما ه ا الفاانتیر ،اصاطالح و ن را رارا مقا ار « اكل» راه کاار ارفتاه اسات ،کاه در

پاپیروسها یونانی همعصر آن ،ررا تعییر مشروعیت «درر» و «کهدت» رایجتریر واح ها پول
و و ن در مصر ره کار رفته است ( .)Breciani, 1985: 514عالوه رر ایر واحا ها ،او ان ااهی در

مصر رواک یافت .ارت

( )Artabواح ظرفیت که منشاء پارسای دارد رارا نخساتیر راار در ماان

داریاوش رازرگ در مصار ماورد اساتفاده قارار ارفات ( .)Herodotus,BookI,169مطاار اسااناد،

جیرهها غذایی و جنسی نظامیان الفانتیر و را ده ی
در اسناد سقاره نیز ا واح مری

میر راعی ررحس

ارت

محاسبه می ا .

( )Merishنام ررده ا ه کاه واحا معاروف مایعاات در تخات

جمشی رود .در اسناد آرامی ،ره واح کرش ا اره

ه و در سن دیگر ره انبارداران دساتور داده

ه که مصالح مورد نیا را ره و ن معیار پارسی فراهم آورن  .البته رواک معیارها پارسی ره معنا
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ا ریر رفتر معیارها مصر نباود ،یارا معیارهاا مصار نیاز مطاار اساناد ماورد اساتفاده قارار

میارفت (رریان .) 647-646 :1380 ،رناررایر ه ف هخامنشایان راا ایار کاار تنهاا اساتفاده ا هماه
ظرفیت ها ممكر ررا رهبود وضن معیشت مردم مصر رود تا را رهکارایر دساتاوردها اذ اته

آنها و خود ا اسست جامعه مصر را حكومت مرکز جلوایر کن .

در تمام قلمرو اهنشاهی هخامنشی اداره خزانه ،چه ا لحاا پولی و جنسای ،مساتلزم تعا اد

کارمن رود و هر ناحیه خزانهداران و دفترداران مخصو

دا ت .اساناد الفاانتیر اویاا آن اسات

که در کنار دفترداران خزانه ،کاتبان خزانه نیز در ارتبا را سرا

اهی کار میکردهان کاه ظااهراً

انبار حكومات راود و غاالت و ساایر کاالهاا خاراک در آن نگها ار و مازد مازدوران ا آنجاا

پرداخت می

( .)Breciani, 1985: 515ا آنجاایی کاه در مصار ادارة ایار رخا هاا راه دسات

کارمن ان مصر انجام میارفت و عم ه ایر مزدوران ا اقشار مختلف جامعه مصر رودنا  ،ایار
چرخ اقتصاد ره حال جامع مصر مفی رود.

 -2-2تجارت
آااهی ا مبادالت تجار در اهنشاهی هخامنشی تا ح ود مستلزم ناخت بكه راهها و نظاام
ارتباطات ریر ایاالت اسات .توصایف هارودت ا اساتردای و اتصااالت منطقاها نظاام راههاا

هخامنشی را توجه ره اف جغرافیایی نویسن ه در رق ،ره وش و رارل مح ود روده است .اما الاواح

تخت جمشی ره راهها ارتباطی میان مرکز اهنشاهی و نقا دیگر چون مصر ا اره دارد و نشاان

داده که تمام قلمرو اهنشاهی را بكه راهها ره هم متصل رودهان (رریان .)560 :1380 ،مصر نیاز ا
راه ق یمی ایالم و میان رودان که ا

وش ره دجله و ا آنجا ره اررل و سوریه و سپس در ایر محل

یا ا طری دریا ا صور و صی ا ره دهان نیل میرفت و یا ا طری خشكی فلسطیر و صحرا ساینا
ره مصر میرسی (پیرنیا ،1380 ،ک ،)754-5 :1را مرکز اهنشاهی هخامنشی در ارتبا رود.

کمبوجیه ررا لشكرکشی ره مصر ا همیر راه اخیر عبور کرد تا ره مصر رسی و پس ا او نیاز

داریوش و خشاریا ا ا آن عبور کردن  .اما در دورة داریوش را حفر ترع سوئز ،که ره عم ررخای
ا محققایر راه انگیازه تقویات تجاارت و را رااانی (

;Briant, 1981: 22; Burn, 1962: 117

;cawkwel, 1972: 33; Dandamaev&Lukonin, 1980: 217; Edakov, 1980: 118

 ) Gallotta,1980: 153,181; Kraeling, 1953: 10; Schmitt, 1983: 422.و ا دی ررخی دیگر

ره منظور رهبود سیستمها ارتباطی ،در قیااس راا جااده

ااهی ( Law, 1978: 100; Lloyd 1988:

 ) 153; Ray,1988: 264; schaeder, 1960: 64.و یا را انگیازههاا اساتراتهیكی (

Cook, 1983:

 )65; 1985: 22.مرتبط رود ،مسیر دریا سرخ راه خلایج فاارس و در نهایات اقیاانوس هنا ماورد
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استفاده قرار ارفت .ر یرترتی

ایر امر دورنما تجار را پی

چشم اه اشود ،یارا در آینا ه

کشتیهایی که ا ساحل فینیقیه ره دریا سرخ میآم ن و همچنیر آنهایی کاه ا ساواحل پاارس،
هن وستان و عررستان اذر میکردن  ،رهراحتی میتوانستن وارد درة نیال اون  .ایار امار موجا
و موج

اهمیت جهانی سواحل جنوری پارس در کنار خلیج فارس

تساهیل مبادلا کااال ا راه

دریا در سراسار ایااالت اهنشااهی هخامنشای اردیا (یوناگ .)113 :1386 ،اقا ام داریاوش در

ساخت و ایجاد کانال سوئز هم در مناارن یوناانیرومای ا قبیال هارودت (

Herodotus, Book II,

 ،)158; IV,40,42.استرارو ( ،)c804,c780,c38دیودوروس سیسیلی ( )Book I, 33, 8-12و پلینای

( ) Pliny, NH, VI, 165انعكاس یافته و هم در مناارن ارقی راه صاورت دو ساتون سانگی در تال

المساخوطه ( ،)Scheil,1930: 93تكاههاا اام ا ه ساراپیوم واقان در امال دریاچاههاا تلاخ

( ،)Posener 1936: 48دو ستون سانگی در الوف ،معاروف راه کبارت ( )Ibid: 64-5و قطعااتی
مفروض ا ی

ستون سنگی در کورر  ،هفت کیلومتر

مال سوئز ( ،)Scheil,1930: 93یافات

ه است که در همه آنها نوعی هممعنایی میان عناصر راومی و ریگاناه ،میاان ارقاام متاون میخای

هخامنشی و ارقام متون هیروالیف مصر که یا مانن مسخوته پشت ره پشت یك یگر و یا همچون
لوف و سوئز نزدی

ره یك یگر هستن  ،ره چشم مایخاورد ( .)Tuplin 1991: 243مناارن ارقی

کانال را ا اویه دی ارتبا را ایران مینگرن  ،درحالیکه هرودوت آن را ارتباطی میان م یترانه و

دریا سرخ میدان و لحن

ره اونها است که ررا مقاص نظاامی حفار ا ه اسات (

Tuplin

 .)1991: 255-6ره نظر میرس حفر ایر کانال ررا داریوش ،ا چن جنبه حائز اهمیت راود :یكای

ا جنب نظامی رود تا نیرو دریایی ایران ره سهولت رتوان ا کرانههاا دریاا م یتراناه ا طریا
آرراهه نیل ،ره مناط

رقی اهنشاهی و ررعكس انتقال یار  ،دیگر اینكه داریوش راا احا اث ایار

آرراه دریایی میخواست تحولی عمی در عرصه اقتصاد سر میرها

اهنشاهی خود ایجاد کن ؛

یرا در آین ة کشتیها تجار که ا ساحل فنیقی ره دریا سرخ میآم نا و همچناان آنهاایی

که در ایران و هن وستان عا م ساواحل غررای اهنشااهی رودنا راهراحتای ا طریا ترعا مزراور

میتوانستن راه خود را رپیماین ؛ ر یرطری مبادل کاال ا جان
مصر و سواحل م یترانه ررقرار می

دریا میان رارل ،ایاران ،هن وساتان،

و تمام کاالها تجار که مایرایسات ا راههاا ساخت و

د وار نواحی مرکز ایران عبور کنن  ،میتوانستن ا طری تجارت دریاایی راهراحتای راه مقصا

خود ررسن (یونگ .)106-7 :1386 ،رههرحال اق ام داریوش راه هار منظاور و انگیازها کاه راود،

مسئله مبادالت تجار رهاونها در آن دخیل اسات و چاه رساا حفار ایار آرراهاه و راا
ال موجا
دریایی رق و غرب را هم پیام هاا مثبات و درخاور تاوجه  ،احتماا ً

ا ن راه

ا ررخای ا
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ا ایر رر سر راه تجارت خشكی قارار دا اتن و ا مراکاز دادوسات و

نواحی اهنشاهی ،که پی

قط ها عظیم اقتصاد رودن  ،ا رون ریفت .

عالوه رر راه دریایی ،در ایر دوره ،جاده ق یمی که رارل را ا راه کرخمی

( )Karkhmishراه

مصر متصل می نمود ،را جادة عم ة دیگر که ا رارل ره حلوان ،ریستون و هم ان میرفت (ایر مر،

 ،)158 :1374مصر را ا راه خشكی ره تمام سار میرهاا
رراساس اسناد و م ارک آرامی ،عبور ا جادهها

اهنشااهی هخامنشای متصال مایکارد.

ااهی راه اجاا هناماه نیاا دا ات کاه ا درراار

اهنشاهی یا توسط هرران ،صادر می  .ایر نوع اذرنامهها راه راان عیالمای ،هاالمی ()Halmi

نامی ه می

که نمونه کامل آن ،نامها است کاه آر اام اهرران مصار رارا مبا ار امالکا

و

همراهان او جهت مسافرت ا رارل ره مصر صادر میکرد .مأموران هم در ایستگاهها و منا ل ریر راه

موظف رودن جیرة مورد نیا ایر مسافران را تأمیر کنن (کاورت .)126-7 :1378 ،هرچنا  ،حمال
کاال توسط کاروانها ا ایر جادهها مسلم فرض

ه است ،اما هیچی

دوردست ،انتقال خراک و محصوالت اردآور

ه ررا اح اث کاخ داریوش در وش رود کاه

متون کالسی

ا الواح تخت جمشای و

ره حمل و نقل کاال ا ارها نكرده است .یگانه ااواه حمالونقال کااال راه ناواحی

در چارچوب ررنامه عمرانیسیاسی قرار میایرد (رریان .)561-560 :1380 ،رههرحاال مسالم اسات

که ایر جادهها در درج اول ررا سامان هی امور ادار ره کار میرفت ،اما کااروانهاا نیاز ا آن
عبور می کردن و مبادالت تجار را میان کلی اقوام اهنشاهی هخامنشی تسهیل و موج
مق ار سطح تجارت می

افزای

(ایر مر .)158-157 :1374 ،یرا متون رهدستآم ه ا تخت جمشی

اواه آن است که بكه جادهها سراسر اهنشاهی هخامنشی را پو

نگهبانی و ت ارک و کنترل راهها و مسافران در تمام ایاالت ا

میداد و ره تبان آن سیساتم

رق تا غرب رهخوری عمل میکارد

(کااورت .)116 :1378 ،ایاار اماار و امااور ا قبیاال دخالااتدادن و ن و مقیاااسهااا در هما نقااا
اهنشاهی ره خصو

رواک سكه در ایر دوره موج

تشوی تجارت خارجی و توسع رو افزون

را رااانی و مباادالت داخلای ا (ایر امر .)201 :1374 ،اماا در خصاو
اطالعات رسیار جالبی ا سان

عاوارض امرکاای

آرامای راه دسات آما ه کاه متعلا راه دوران سالطنت خشایار اا

میرا  .ایر سن ظاهراً دفتر محاسباتی قرارااهی امرکی رر یكی ا دهانهها نیل راود کاه نشاان
می ده عوارضی ره تناس کاالها هنگام ورود یا خروک ناوها فینیقی و ایونیایی دریافت و ره انبار
سلطنتی واریز می

(رریان .)604: 1380 ،البته نبای فراموش کرد که اق امات هخامنشیان در ایار

راره ره هر دلیلی که رود ،سب

وضعیت مصر ا تنگنا ارتباطی را جهان رهخصو

و میانه رهایی یار و همیر اق ام هخامنشیان موج

استردای روارط ری

ا پی

ارق دور

جامعاه مصار راا
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جوامن دیگر واقن در قلمرو هخامنشیان و حتی جوامن رق دور

 ،که اثارات آن در حاو ههاا

اجتماعیاقتصاد و اجتماعیفرهنگی ررا جامعه مصر رهوضوح مشهود است.

 -3-2یشاورزی و صنعت
آثار ررجا مان ه ا مورخا ن یونانی اویا آن است که هخامنشیان ره عمران و آراد ایاالت تحت

فرمانشان توجه خاصی دا تهان  .هرودت ا.عان میکن که پارسیها نسبت ره حفظ و مرمت سا ها
و آرراههها مصر ره منظور جلوایر ا ررو خسارات نا ی ا طغیان رود نیل کامالً مراق رودن

( .)Herodotus, BookII, 99ره اعتقاد هرودت رودخان نیل پرثمرتریر رود ره مار مایرفات کاه
فراهم میساخت (.)Ibid, BookIV, 53

پس ا طغیانها منظم ،محیط مناسبی را ررا کشاور

مصریان ،ره علت همیر طغیانها منظم رودخاناه نیال و ترتیا
کشاور

کشاور

فراهم

نظاام آریاار  ،توانساته رودنا راه

سر میر مصر رون ربخشان  .راا ورود هخامنشایان راه درة نیال ناه تنهاا وقفاها در امار

و تولی ات راعی ره وجود نیام  ،رلكه ره نحو چشمایر اسباب رون و توسعه آن نیاز

 .اسناد مصر ایر دوران حكایت ا آن دارد که پارسیها عاالوه رار حفاظ و نگها ار

س ها و کانالها موجود ره س سا

نباتات سودمن در امر توسع کشاور

و ایجاد ترعهها ج ی  ،خش

کردن رااتالقهاا و کا ات

و تولی ات راعی ایار سار میر ساهیم راودهانا  .یكای ا

الواح مصر نشان می ده که داریوش در واح الخارقه ترتی

آریار ره وسیل حفر کاریز را ،که

ا ار اعات ایرانیان رود ،ررا اولیر رار در مصر ررا رون رخشی ن ره کشااور

و راا دهی رااال

تولی ات راعی ره اجرا درآورد (ایر مر .)202: 1374 ،داریوش در سال  ،496در جریان سفرش
ره مصر در واح معروف الخارقه را مشاه ه اینكه آب واحه ره

ت کم

ه ،فرماان داد ا ایاران

مقنیانی آورن تا در میر نی و نرم آنجا قنات ركنن ( .)Hienz, 1979: 214قناتها ری امار
در همان رو اار در واح الخارقه کن ه
ارچه آب ررخی روره کاه

دارن ( .)Ibidری

کاه اغلا

رای

ا  120متار عما دارنا ؛ و امارو ه،

اذا ته اما ررخی ا ایر قناتها هنو دو تاا ساه لیتار آب در دقیقاه

ایر کار داریوش در مان خود تأثیر فراوانی در رهباود کشااور

در آبرسانی ره مردم واحه و سایر نقا مصر دا ته است.

و تسارین

عالوه رر ایر ،ا رایگانی آر ام ،هرران مصر ،مجموعه نامههایی رر پاپیروس و پوست ره دست

آم ه که اواه دقت تشكیالت ادار
کشاور

هرراننشایر راهویاهه درراارة ورود و خاروک فارآوردههاا

و صنعتی است که ره انبار تعل دارن (رریان .)702 :1380 ،راجن ره نحاوة ادارة اماالک

اهی ،ا نامه هایی که ار ام ساتراپ مصر و دیگار مقاماات پارسای راه مبا اران خاود نو اتهانا ،

تصویر رو نی دررارة اراضی راعی در مصر ره دست میدهن  .اهنشاهی اراضی ملال مغلاوب را
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هراز ره دلخواه خود تصاح

نمیکرد رلكه میرهایی را کاه در تملا

پاد ااهان و فرمانروایاان

پیشیر رود می ارفت .ایر اروه ،در واقن کسانی رودن که تسلیم هخامنشیان نش ه و سلطه آنهاا را
نپذیرفته رودن  .اه اراضی آنها را ضبط مایکارد و راه افاراد خانا ان سالطنتی و ا اراف ادااان

وااذار مینمود و آنها را ا پرداخت مالیات دولتی معاف میکرد .معموالً صااحبان ایار مایرهاا

امالکشان را رهوسیل مبا رانشان ،که عم تاً مصر رودن  ،اداره میکردن ؛ مثالً اماالک آر اام در

مصر توسط مبا رانی که قسمتی ا میر ره صورت اقطاع راا خا متکااران در اختیاار آنهاا راود،
اداره می

(کورت.)121 :1378 ،

هخامنشیان ره استخراک معادن و کاارررد صاناین مختلاف در ایااالت نیاز توجاه دا اتن  .اساناد

پارسی اویا آن است که ی

فرد پارسی ره ناام «اتیااوهی» ( )Atiyawahyدر دوران اهنشااهی

کمبوجیه ،داریوش و خشایار ا والی کوپتوس ( )Koptusروده است و مسئولیت استخراک سنگ ا

واد حمامااات راارا کارهااا ساااختمانی را رااه عه ا ه دا ااته و پااس ا او راارادرش «آریاورتااه»
ایاار مقااام ا ه اساات (رریااان:1379 ،

( ) Aryanataدر عصاار خشایار ااا و ارد اایر اول صاااح

 .)1004-1002/1صناین ساخت و تعمیر کشتی در مصر ،که مهمتریر آنهاا کاراااه کشاتیساا

ممفیس میرا  ،ا طری ی

سن آرامی مررو ره ایر دوران مورد تأیی قارار ارفتاه اسات کاه

هان که در رأس آنها ی

ایرانی ره نام رغهپاته قرار دا ت (رریان .)707-704 :1380 ،رنااررایر

کارکنان آن ره اقوام متع د تعل دارن و کاراران ایار صانعت راه دساتههاا هازار نفار تقسایم

جامع مصر ا تحوالت پی آم ه در حو ه کشاور
هخامنشیان در کشور مصر رنیادیر

خود رهره ارفت.

و صنعت رهمانن دیگر حو هها ،که توسط

ه رود ،استقبال کرد و ا ایر نوآور ها در جهت رون و رفاه

نتیجهگیری
م ارک و یافتهها راستان ناسی ج ی در مناط مختلف مصر ،عملكرد خشونتآمیز اهنشااهان
هخامنشی در مصر را که توسط مورخان یونانی و رومی روایت ا ه ،رد مایکنا و در عاوض ا

پیون ها دوستانه وتنگاتنگ ریر دو جامعه پرده ررمیدارد .ایر م ارک رعایت و پیرو ا اصاول

کشوردار کورش در ادارة سر میر مصر توسط جانشینان

را مورد تأیی قرار میده .

اهنشاهان هخامنشی ،رهویهه داریاوش رازرگ ،در طاول دورة فرماانروایی خاود رار مصار ،راا

احترام ویهها ره تم ن درة نیل مینگریستن  .آنها را عالقهمن

 ،ره پیرو ا سیاستها فراعناه

پییشاایر ،اق ا امات عمراناای و فرهنگاای ناتمااام آنااان را تمااام کردن ا و رااا ایاار کارهااا ،مصااریان
كستخورده را ،هرچه ریشتر را حاکمیت اهنشاهی هخامنشی پیون دادن .
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هخامنشیان در سراسر دورة تسلطشان رر مصر ،ارتباا هاا نزدیكای راا جامعاه مصار ررقارار

کردن  .ایر ارتباطات در موارد راعث كوفایی عناصر فرهنگای و تما نی هریا

ا آن جوامان

 .اما در مطالع آثار مررو راه ساا مان ادار و اقتصااد مصار در ایار دوره ،اواه رسایار ا

راهیاری دستاوردها کهر هخامنشیان در مینهها مختلف سیاسای و اقتصااد هساتیم کاه تاأثیر
ایرانیان رر مصر در موارد اونااونی همچون ت ویر قوانیر ،را سا

را سا

و تأسایس ما ارس پز اكی،

و ساخت معار مصر  ،حفر کاریز و ساخت ترع سوئز ،که موج

آریار و ارتبا و توسع تجارت

استرش ابكههاا

ن  ،کامالً مشهود است .ره همیر علت ،ره طور کلی مایتاوان

افت که فتح و تسخیر مصر توسط پارسیان و حوور فیزیكی آنان در مصر نه تنهاا پیاما منفای در

حااو ههااا مختلااف ادار و اقتصاااد در مصاار درراار ن ا اات ،رلكااه موجا

سا ماندهی اقتصاد سر میر مصر

.
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Abstract
The conquest of Egypt by the Achaemenids and the establishment and
continuity of their government over this ancient land have raised the
attention of the historians of that period, and each of them has given an
assessment and report of this great event, according to their data and
political inclinations. The point is that what has been the Achaemenid
approach to a large and diverse Egyptian legacy, and whether their
presence has brought about a change in the administrative and
economic structure of Egyptian society. Using archeological findings
as well as new historical studies, this paper demonstrates the role of the
Achaemenids in the evolution of the administrative and economic
structure of Egypt and provides a more accurate account of the
confrontation between these two ancient civilizations, which is not
consistent with the reports of some ancient historians. Also, by
reviewing and adapting the writings of these two groups, the
Achaemenid approach to the Egyptian heritage, which in Greek sources
is partly tarnished, evaluates with the analysis of new positive findings
and some ambiguities about the performance of the Achaemenid rulers
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in Egypt, which In the centuries it has been foment for some reason,
now becomes clear.
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