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 چکیده
که  استاز آن  یحاک ،دو قرن یّآن ط گذارانیبنپس از مرگ  یهخامنش یشاهنشاه خیرتا بارۀمطالعه در

را پشت سر  زیآممسالمت متوسط چند سالِ طوربهتنها  زیآمخشونت یناآرام هرسالپس از  هاآن

از مرگ  انیمصر که یهنگاماست.  متفاوتی یایاز زوا ترقیدق یشناسبیآس ازمندیاند که نگذاشته

 ایتا برگرفتند  میتصم؛ آگاهی یافتند ،او درگرفته بود ینیکه بر سر جانش یو از کشمکش اارشیخشا
با  اسیدر ق مصرکه شورش  دیآیبرم نیچن یمنابع باستان ۀبجنگند. از مطالع شیاستقالل خو

و هدف  زهی. انگه استدکروارد  یهخامنش یشاهنشاه ۀکریرا بر پ هاآسیب نیشتریب ن،یشیپ یهاانیعص

مؤثر  یرهایمتغآن، کشف عوامل و  تیماه ییجهت شناسادرمصر  طغیان یشناسبیآس، حاضر قیقتح

 مطلبیاست؛  یهخامنش ۀمصر دور ساتراپیدر  ییواگرا یا ییگراهم ۀ، نحویثباتیبو  ثبات جادیاروند در 
 ،تیماهروش و  ازنظر قینشده است. تحقنشان داده بدان  یتوجه چندان نیشیپ قاتیکه در تحق

 یگردآور یاکتابخانه صورتبهاست. مستندات موجود در پژوهش  شده انجام یلیتحل-یفیتوص صورتبه

در  یاسیس یثباتیب یکه نوع استاز آن  یحاک ،حاضرپژوهش  یکل ۀیا نتیج. دستاورد اندهشد یابیو ارز
همستقر و جاب یاسیسقدرت  یداریعبارت از ناپا ،مفهوم آن نیترکه در عام مصر وجود داشته یساتراپ

 بوده است. یاسیس گرانیمناصب باز یموقت ییجا
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 مقدمه. 1

کشیده  ریصغایران به مستعمرات یونانی در آسیای  سرحدات ، امتدادفتح لیدیهپس از 

اهالی  دیاکونوف ۀبه عقید .دکر معطوفیای اژه را به در ه خودحکومت ایران توجّ و شد

ینمگاه تسلط بیگانگان را زیادی بود، هیچ تیاهماقتصادی دارای  ازنظرکه  منطقهاین 

 -اقدامات سیاسی. (80: 1384) و این عوامل در ایجاد شورش نقش داشت رفتندیپذ

 ،و تراکیه فتح مقدونیه ل در مرزهای غربی شاهنشاهی،داریوش اوّکوروش و ی نظام

 ۀمنزلبهرا  یین تغییراتچنیونانیان . شدمیتلقی برای یونانیان  یاکنندهنگرانعوامل 

توانمندی  ۀتوسعآتن و اسپارت از  کهییازآنجا .تنداشدپنیمبرای منافع خویش  تهدیدی

، سهم های یونانیشهر-تسایر دول در قیاس با شاهنشاهی هخامنشی بیزار بودند،

 کهیدرحال .داشتند هخامنشیان هیعل دیگر نقاط یادر مصر  آشوبجاد یدر ا بیشتری

شدیدی قرار  فشارتحتایرانیان در دوران داریوش اول و خشایارشا آتن را در دریای اژه 

خارج  ییجا درایرانیان را کامل موفق شدند  طوربهق.م. 460آتنیان در سال  ،داده بودند

حمله شرقی  ۀو به نواحی پیرامونی ایران در مدیتران دهنداز دریای اژه در تنگنا قرار 

(، درصدد برآمدند تا Eurymedon) «یوریمدون»عبارتی، آتنیان پس از پیروزی به ؛ندکن

، آماج گرفتیمکه کنترل ایرانیان بر مصر از طریق آن نواحی صورت ی مرکزی را نواح

دلوس مبنی بر  ۀحادیدهند. احتماالً تمایل آشکار آتنیان و اتحمالت خویش قرار 

 ۀشرقی بود که در قضی ۀبه سمت شامات یا مدیتران یهخامنش ضدگسترش عملیات 

 ،این زمان درعبارتی به. (Ruzicka, 2012: 30)( سهم داشت Inarus) شوراندن ایناروس

سواحل شرقی مدیترانه و حمایت  دیبر تهد هایآتنو یافت مسائل مرزهای غربی افزایش 

 اًنهایتاما  ؛نیز سرایت کرد به قبرس هاشورشافزودند. این  ان مصرشورشیاز رهبر 

با استقالل مصر از بود که و سلطنت داریوش دوم  اول از مرگ اردشیر پس .دشسرکوب 

 ۀنحو بارۀدر یاسناد مهم .گردیدآشکار  شاهنشاهییی از ضعف هانشانه هخامنشیان،

که ، آمدهدستبه هخامنشی ۀاواخر سلسلو  اول ریبعد از اردش ویژهبهمصر،  یساتراپ ۀادار

 (.Tuplina & Ma, 2013) مهم است زوایایگویای برخی 

و  آنروند  یبررس، در مصر و عوامل آشوب لعل یابیشهیر ،پژوهشاین  یهدف اصل

یک جنبش واگرایانه تداوم  یا دیدر تشد گانگانیدخالت ب یچگونگو علل  نیز بررسی

منافع  تا چه حدّ است: اساسی پرسش یکبه  گوییسخد پاپژوهش حاضر درصد ست.ا

الل در تو اخدر قیام مصریان  دخالت آنان ۀزمیندر  آتنیان اقتصادی و مسائل سیاسی

 شواهداساس بر ،پرسش این به پاسخ در ؟است بوده مؤثر پارس شاهنشاهی امنیت و نظم
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با  مثلبهمقابله ازجمله سیاسی علل احتماالً که شودمی مطرح اتیفرضی چنین موجود

سیطره بر  ،یونان شهرهای-دولت داخلی امور در هخامنشی شاهنشاهی شدید هایدخالت

ترین مهم از شرقی، ۀترانمدی بر سلطه ازجمله ،اقتصادی عالئق و قبرس استراتژیک ۀجزیر

 . ه استدخالت یونانیان در شورش مصر بود علل

دانش ما به مراحل و  :الزم است هنکتچند تذکر  ،منابع اصلی پژوهش حاضر دربارۀ

 ,book I, 104:1998) دیدیتوس گزارش از عمدتاً مصر در انیآتن یجنگ سفر شوم ایجنت

 (book III, 12, 15; VII, 7 :1920) هرودت (،book XIV-XVII :2010) سایکتز، (109-110

سی هر فار ۀکه ترجم شده حاصل (book XI, 71, 74-75, 77; XII, 3,1933) ودوریدو 

، فوتیوس قدیس ؛1384 لی،یسیس ودورید) در دسترس اهل علم قرار داردنامبرده چهار اثر 

در موجود اطالعات  نهیزم نیدر ا .(1389 ،هرودوت ؛1377 ؛ توسیدید،1390، اسیکتز ؛1380

 )توسیدید، بیشتری برخوردار استو اعتنای  قابلیت اتکااز  ،پلوپونزی تاریخ جنگکتاب 

دخالت آتن  ۀدربار یاطالعاتاساسی بع اترین منقدیمییکی از اثر مزبور، . (77-73: 1377

 (1390 اس،ی)کتز کایپرسکتاب در  توانیاز آن را م یاتیجزئ البته؛ رودمیشماردر مصر به

دارند که  نظراتفاق گی این منابعهممحال است.  هاآن دیأیتکه  هرچند ؛دکرمشاهده  زین

 یافته است.پایان  یانآتنژی استراتبا شکست شورش  نیا

نیز باید پژوهش در موضوع کنونی  پیشینۀو همچنین منابع تحقیقی بارۀ در

 ؛ برایاست شده اشارهشورش مصریان به  مختلف هایپژوهشکه در  کرد خاطرنشان

 دهکردر این رابطه بحث  تاریخ سیاسی هخامنشیانکتاب  28داندامایف در فصل  ،نمونه

 یشاهنشاه خیتار یدوجلدارزشمند  اثرپیر بریان نیز در  .(244-238 :1989) است
از جالبی  ۀشمای کلی و خالص کوشیده است تا )ازکوروش تا اسکندر( انیهخامنش

خودداری  بررسی عوامل آنشورش و  یشناسبیآساما از  ؛دکنارائه شورش ایناروس 

 ؛اندنوشتهمنشی هخا ۀآثار دیگری نیز هست که دانشمندان متخصص دور. ورزیده است

هایی شورش دربارۀاست که  این شود،دیده می مختلفی هاپژوهشدر این ا چیزی که امّ

. اندبودهو یا واگرایی ثباتی سیاسی یمنظر بفاقد نوعی نگرش از  ،مصرشورش  ازجمله

آتن در قبال  ۀخارجی یا نیات پشت پردهای کمتر به سیاستآثار مزبور ، حالنیدرع

در جای خالی پژوهشی  وضوحبه ؛ لذااندپرداختهخاص زمانی  ۀدر این بره هخامنشیان

شناخت علل  ریدر مس یگام مهماین بررسی  ،درهرحال .شوداحساس میاین زمینه 

 .بودفرونشانی آن خواهد روند نیز و  آن یشناسبیآس، مصراساسی شورش 
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 ونيعناصر بیر ۀو مداخلدر مصر  زيمرکزگر روهايینتحرکات . 2

حکومت و ساختار  ۀدر زیرمجموع هرچندهای درون شاهنشاهی هخامنشی، ساتراپی

 قلمروهاییها و ها، فرهنگاز تنوع ملّت عظیمیۀ گستراداری مشابه قرار داشتند، اما 

 مزبور شده بود تا واحدهای سیاسی سبب هاآننگرش  بینی وبودند که اختالف در جهان

 ییرهایمتغ، گریدعبارتبه؛ دهندادامه  یات خویشبه ح هماز در این مجموعه جدا 

 ،تمرکز، طبیعىو جغرافیایى محیط  ،حجم جمعیت، شکل خارجى جامعه همچون

 از انسانی نیروها و ساختارهای ،حالنیدرعو  سوکیاز  هاآنپراکندگى و چگونگى استقرار 

اهنشاهی درون ش در گسیخته اجتماعی شناسیریخت نوعی گیریشکل سبب ،دیگر سوی

 یگوناگون سطح از نیا .دکرمیگاهی ثبات آن را تهدید هخامنشی شده بود که هرازچند

 منشیانهخا یقوم استیس نمود کهاهنشاهی هخامنشی ایجاب میشدر رت قومی کثو 

 یاستیس تکثرگرایی .بنا شود «ییتکثرگرا»محور  بر ،باشد« همانندساز»اینکه  یجابه

. شدمی تقویت ای تثبیتی گوناگون های قومگروه انیموجود مهای تفاوت در آن که بود

 یافت؛یم تداوم یقومهای  گروهعوامل تمایز هر ساتراپی،  سرحدات با پذیرش، در اینجا

 یهادسته اقوام و .و اجباری در آن وجود نداشت بودداوطلبانه ذاتی و  ینوعبهامری که 

، ندکردمیحفظ ساختاری و  یفرهنگف مختلهای جنبه ازرا  یشاستقالل خو گوناگون

پذیرش  .گرفتندیمقرار متوازن و وابسته  یدر حالتحدودی ها تااز سایر جنبه یول

 ۀگستردر  یجمع تیهونازل سطح از شاید حکایت ، در چنین مقیاس وسیعی یگوناگون

 . باشد هاساتراپی نیو در ب جامعه

که  ایسرزمینی ضای اهداف و منافعهمچون مصر، از همان آغاز به اقت ییهایساتراپ

به همین توجه. باشدندیم کینزد به آن اجباربه ایدور  حکومت مرکزیاز  ،داشتند

 هیعلاز سوی مصر  یو نافرمانی عجیب عظیمچالش با  .مق.460در سال  اردشیرشرایط، 

گزارش  اساسبر .کردمیرا تهدید وی که ثبات شاهنشاهی  شد قدرت خویش مواجه

تا با استفاده از  دکرفرصت مناسبی برای مصریان فراهم خشایارشا  شدنکشته ر،دیودو

 ۀنوعی مبارز. ندکنتالش وافری آزادی  به حصول برای، شاه از قتل پس یهایناآرام

 آغاز .پذیرفتصورت ل استقالو  رضیاطلبی مسلحانه میان طرفین درگیر با هدف تجزیه

الع نخستین اقدامی که مصریان برای آزمودن ط .بود یغرب یدلتا ۀیشورش از ناح نیا

به نشاندن ایناروس پارسی و  باژباناناطراد و اخراج در زمان اردشیر انجام دادند، خویش 

 ینوعبهاخراج باژبانان پارسی  .(Diodorus,1993, book XI:462-463) دبوتخت شاهی 
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نیروهایی موسوم از سوی  کهبود  شاهنشاهی ازتابعیت  آشکاربردن عالئم و مظاهر بیناز

 (.Ruzicka, 2012: 30) صورت گرفت (Machimoi) «یماکیم»به 

 ارشایمرگ خشا و ناروسیا انیعص نیب سندگان،ینو ریسا و رودوید خالفبر دیدیتوس

 پسامتیک پسر اییلیبیایناروس توسیدید،  ۀبه نوشت .قائل نیست یارتباط

(Psammetichus/Psamtik III ) مصر  گی سرزمینیهمسادر  از لیبی بخشیبر  کهبود

در (، Klotz, 2015: 7)داشت بودن، نامی مصری بیایییل رغمبهایناروس  .کردحکومت 

 ۀیاز ناح( Demotic) کیدموت یابهیکت که یگانه منبع مصری مرتبط با شورش ایناروس

 ،دگردیبازم ناروسیسال سلطنت ا نیآن به دوم خیتاراست و ( Kharga) خرقه ۀواح

 Princeلیبیایی باکالو ) ۀقبیل ۀعنوان شاهزاد ،که ایناروس قبل از شورش دیآیبرمچنین 

of the Bakalu) داشته است را (Akyeampong & Gates, 2012: 157; Klotz, 2015: 7 .)

در ادبیات قدیم و جدید که است  هبود «لیبیایی ایناروس دوم»ایناروس مزبور معروف به 

 سهاِپتی ۀ( و نوBokennife) پسر بوکنیفه (Inaros I of Athribis) یتریببا ایناروس اول آ

(Petiese )شوداشتباه گرفته می (Jay, 2016: 131) .از  پیشحدود دو قرن یناروس اول ا

، هرحالبه. (Ryholt, 2004, pp. 384–511)ه بودضد آشوریان عصیان کردبر دومایناروس 

، (225: 1389 )کتزیاس، لیبیایی ۀیک بیگانیا بوده مصری  اصالتاً دوم ایناروس کهنیا بارۀدر

 بعدها حاکی از این است که ایناروس خرقه ۀواح ۀبیکتتوان چیزی گفت. نمی صراحتبه

 بیوغربیعج یعنوان؛ است دریافت کردهرا  (Prince of the rebels) «انیاغی رئیس»لقب 

بوده  یازیامت نیفاقد چن یعبارتبه اینداشته  یعنوان سلطنت ناروسیا دهدنشان میکه 

 ایناروس، هرحالبه .(Colburn, 2017, Chauveau, 2004: 39-46; Waters, 2014: 159) است

 گاهیپابود،  واقع (Pharos)فاروس  را که در باالی (Marea) «مَرِئا»محلی به نام  دوم

 ,Thucydides) دیشوران شاهریاردشبخش اعظم مصر را علیه  وساخت  عملیات خویش

1998, book I, 104)  برای  ناروسیا، واقع در .دشدار را عهده شورشیانی فرماندهخود و

 داشت اتکای لیبیایی خویش هاگاهیپاۀ اول بر در درجی غربی، دلتااستقرار خود در 

 .(2/1208: 1377 )بریان،

 هایانبحر و منازعات بود. یگروه کشمکش یک در شدنوارد ینوعبه ایناروس طغیان

در  تکرارشونده یاجتماع هایدهیاز پد یکیبه شکل جنگ و شورش،  یاجتماع-یاسیس

هزار نفر را نیحدّ چنددر ایگستره ،اوقاتگاهیکه  استهخامنشی  یشاهنشاه خیتار

 پور،مانیا) است یامسئله نیبارز چن ۀل نموناوّ وشیحکومت دار ی. ابتداشدیشامل م

و  یندهاآفرآن  طیّکه  میامواجه یاسیس ثباتییب ین با نوعزما نیدر ا .(54-23، 1388
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 یطورکلبه یاسیو حصول توافق س یاسیمنازعات سآمیز مسالمت حل هایوهیش

که نظام  میشاهد زین یبعد یهادورهبلکه در  ،وشیدار عهددر  تنهانه. دافتیمازکار

 ریدرگ ناچاربهخود  یو خارج یداخل طیدر تعامل با مح یهخامنش یایپو یاسیس

 شدتبهآن  تیامن ،شده ثباتییدچار ب ،نبود هاآن تیریمد قادر بهکه اگر  دش هاییبحران

 یاسیقدرت س کهیهنگام زآمیخشونت ها و اعمالکنشواقع،  در. شددار میخدشه

نیهماز ؛د شدنمحسوب خواه یاسیس ثباتیی، ببخوانندمستقر و حاکم را به چالش 

که با  خواهد بودپایدار و در اوج اقتدار  ،نظام سیاسیآن شود یست که گفته مرو

نباشد.  بانیگربهدست بارو خشونت بغرنجفراگیر، های و بحران هایسرکش، منازعات

 رویین کی و بود ی شاهنشاهیاسیواحد س یدرونثبات  ۀزنندبرهم ینوعبهعصیان مصر 

 دچار اخاللبه را  شاهنشاهی یارض تیتمامکه  شدتلقی مینظم  ۀزنندهمو بر زیمرکزگر

و  برندمیپیش  یختگیگسازهم یسوبهحکومت را   ساختار زیمرکزگر روهایین د.کرمی

دیگری است  تعبیرنیز  «واگرایی» .شوندیم ینیسرزم  ۀیموجب تجزاهی خواستقاللبا 

ف مشترك و از هد هاساتراپیشدن و دور کی. تفکبردکارارد بهمو گونهنیادر  توانکه می

ها و به ارزش بندیافراد پاباید گفت . ندیگو ییهای خاص را واگراهدفسمت بهحرکت 

 .  دهندیم حیترج یبر مصالح مل ی رامصالح قوم، غالباً انهیگراهنجارهای قوم

خواست  یاری انیاز آتن ،مستقر کردمصر  نیچون اقتدار خود را بر سرزمایناروس  

(Thucydides, 1998, book I, 104). در کمک از یونان،  این درخواستِ ،ایعقیده بنا به

و قبل از  .ق.م8/459 سال روزیکا، در ۀنوشتبراساس  .ق.م. اتفاق افتاد8/459سال 

طبق شکل گرفت و بر در شاهنشاهیپویشی  ،جدید دلوس ۀاتحادی متحدانرسیدن 

های شورشی را لهبه ممفیس گسیل شد تا سلس سرکوبگر ینیروی ،استراتژی سنتی پارس

دیودور،  ۀبه نوشت(. Ruzicka, 2012: 31) ندوادار کو بدون جنگ به تسلیم  زدمرعوب سا

 مصر و لیبیایناروس را به شاهی خود برگزیدند. او نیز ابتدا از ساکنان  مصرساکنان 

با استخدام  سپس. به خدمت گرفت ،سالح بودند استفاده ازافرادی را که قادر به 

تدارك موفق شد سپاه درخوری  اندکی مدتدر  ،از ملل بیگانه و مزدور کینیروهای کم

در ازای که وعده داد و فرستاد پیام به آتن  از طریق نمایندگان خودحتی او . ببیند

منافع به سود  ،شودبرقرار ب گریبار دکه آمدهای کشور آزادی مصر، در ۀمشارکت در اعاد

چنین در ظاهر  .(Diodorus,1993, book XI, 71) شود گرفتهکارمشترك دو ملت به

 نیپاداش چند ۀوعد ،آتنیانجنگی  یهانهیهزدر قبال که ایناروس  شودیماستنباط 

 دربارۀاز جانب خود برای مذاکره ی ندگانینما روازآنایناروس شاید . ی داده استبرابر
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بعید هم  .ستا آگاهی داشته ی خویشتناسب قواکه از عدم هعقد اتحاد به آتن فرستاد

، بریاناستنتاج  بنا به. بوده استه نوید دادنیز به آتنیان امتیازهای بزرگی  او نیست که

؛ اما (2/1206 :1377) است بوده هانوید همین ۀازجملبر مصر فرمانروایی مشترك  ۀوعد

بدین معنا  رد کرده و معتقد است که یقیناً چنین پیشنهادی نظریه راقاطعانه این  روزیکا

بلکه ایناروس و  ؛است با آتن بودهمصر پادشاهی تقسیم وده که ایناروس به دنبال نب

 ( یاArchȇ) راندن ایرانیان از منطقه، در آرخهاز عقب پستصمیم داشتند  یانآتن

  .(Ruzicka, 2012: 30-31) باشندشرقی و شامات سهیم  ۀقلمروی واقع در مدیتران

با مصر متحد شد و امپریالیستی خود  یهایزمنداینو  گوناگون یهازهیانگ بنا بهآتن 

امپریالیستی همچون آتن سعی  یقدرت .کرد را فراهم جنگیفراوان تدارکات  اقیاشت با

و در عمل جهان را بین خود و  دهدقرار  رپوششیزهای بیشتری را د تا سرزمینکرمی

آن  یانحصارطلب خصلت آتن، تیسیالیامپر تیماهۀ کنندنییتععامل . کندایران تقسیم 

های گوناگونی آتن از شیوه واقع در .دش آشکارمانند دلوس یی هاهیاتحاد قالبکه در بود 

اساس همین . بربردیمخویش بهره  ۀسودجویان یهایازمندینرسیدن به اوج  برای

در شاهنشاهی بحران یا کمک به آن به ایجاد آشوب، که  بودماهیت سودجویانه 

به  ،در آن ایجاد جنگ یاو سیاسی  تا در پرتو گسستن نظام دیازیدست میهخامنشی 

 آید. نائل منافع مادی بیشتر 

خود و به کشتی متعلق  دویستیاری  اآتنیان در این زمان ب ،توسیدید ۀبه نوشت

درخواست کمک  محضبهآنان . (book I, 104 ,1998) بودند نبرد درمتحدان، با قبرس 

قبرس را  ،(Miltiades) پسر میلتیاد ،(Cimon) کیمونیا  نسیموبه فرماندهی ایناروس، 

 ;Thucydides,1998, book I, 109.1) نیل رسیدند ۀاز راه دریا به رودخان ،ترك کرده

Roisman & Yardley, 2011: 285-286 .) ژوستن نیز از اعزام ناوگان آتنی به مصر خبر

را در اختیار ممفیس  دوسومنیل و  آتنیان شط. (Justin, 1994, book III,6.1) داده است

و  (White Fortress) «قصر سپید»آن را یونانیان شهر که  ۀبرای تسخیر بقی، گرفته

 پرداختندنبرد  ، بهدندینامیم (White Walls/Ineb-hedj)« سفید حصار»آن را مصریان 

(Waters, 2014: 159 .)را از طغیان و نیز مصریانی که خود  مادها، پارسیان ،این بخش در

بنابراین،  ؛(Thucydides,1998, book I, 104) سنگر گرفته بودند ،به دور داشته بودند

و یاران مصری پارسیان  مدافعان ی آتنیان،هاتیموفقشدن محاصره و ترطوالنی باوجود

ایناروس موفق نشده بود  شودیمگفته  .ندندممفیس به پارسیان وفادار ما در قصر سپید

در این وفاداری  ،داد هایآتنقولی که ایناروس به ن را با خود همراه کند. مصریا ۀهم
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را  به آتنیان نوعی تقسیم قدرت دیودور، ایناروس ۀبه عقید رایز ؛نبود ریتأثیبا هیمصر

طبق عادت و براین شورش را  توانینم ،نیبنابرا .(book XI,71 ,1993) ه بودوعده داد

 معقولنا ۀوعد چراکه ؛دکرتعبیر  کردن مصریملّرای تالش ب ،خانرسم معمول مورّ

 ,Diodorus, 1993, book XI) بود آورعذابی از مصریان برخبرای  ایناروس به آتنیان،

امکان  هایآتنی نظامی به هاتیموفقنخستین  کهتوسیدید مبنی بر این ۀنوشتاین  .(110

نیست؛ ، چندان درست واقع در ،(book I, 109.1 ,1998) داد تا خود را ارباب مصر کنند

 ۀسلطوانست بیش از بخشی از مصر را زیر ایناروس نتیدید شخص توس ۀزیرا به نوشت

در اثری از شورش دلتا محصور بود و  ۀمنطق بهشورش فقط  واقع در. (Ibid) بگیردخود 

  .دشن مشاهدهجای دیگری 
 

 در مصرآتن مختلف راهبردي  يهاهيالو  هامحرک، هانهیزمشیپ. 3

به اوج خود  ارشایخشادر زمان بود،  آغازشدهقبل  هاسالاز ی ایران و یونان که هاجنگ

، برخی مورخان باستانۀ شد. به نوشت ترانینما آثارشنیز اردشیر اول  ۀدر دور ورسیده 

که ممکن است پارس ییآنجاتا مصمم بودند هایونانبه اوضاع موجود، ایناروس و یتوجهبا

 را هایآتن اهداف از یکی اساس، همین بر. (Diodorus,1993,book XI, 71) نندکرا تضعیف 

آوردن دستبا بهد قصد داشتن هایآتن :جست کاتدر این ن توانیم ،مصریان به کمک از

شرقی دست  ۀترانیمدی افزایش تسلط بر سواحل عنخود، ی ۀطلبانامیال جاه بهقبرس، 

ای که جزیره ؛به مصر بود دستیابیبرای  تیبااهمی ارهیجزنظامی  ازنظرند. قبرس یاب

از طرف ند. دکریاد  «پایگاه مقدم هلنیسم» عنوان با از آن برخی پژوهشگرانبعدها 

که  گذاشتیمرو مصری نیز پیش -حمایت از مصر فرصتی برای اتحاد یونانی ،دیگر

 دکریمنان تضمین بازرگانی سودمند بود و تأمین غلّه را برای سرزمین اصلی یو ازلحاظ

غذایی بسیار  ۀذکر است که گندم در یونان باستان ماد شایان .(90: 1390 )بروسیوس،

تاریخ  شد. در طیّارزشمندی در چارچوب راهبردهای اقتصادی آتنیان محسوب می

 ؛کرددیگر فرق می ۀای به ناحیاز ناحیه ،کردندیونان باستان، غذاهایی که مردم تناول می

 های مشترك خاصی در یونان وجود داشته است. زمانیرسد غذاها و فرآوردهمیرنظاما به

. در شدندمیبرخوردار  تریبیشاشت، آتنیان از تنوع غذایی که مواد غذایی اولیه وجود د

ۀ گندم از نوع دو گونشامل عمده نیز  شد. غالتمقداری غله تولید می« میلت»شهر 

. همچنین جو بودو ( Emmer or hulled wheat)« انهدود»، (Einkorn wheat)« دانهتک»

را به یونان ( Durum wheat) «الجزایری»ای گندم معروف به فنیقیان گونه، گذشته در
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انواع خورش، آش،  ۀدهندغلظت عنوانبهز این غالت انیز کرده بودند. یونانیان وارد 

آرد آسیاب صورتبهه عمدتاً اما غل ؛کردندو نظایر آن استفاده می رد جو دو سرآشورباى 

برای درك  .(Adamson & Segan, 2008: 8)شد می استفادهانواع نان  ۀشده برای تهی

های جنگ ۀآتنیان کافی است نظری به دور دیدگاهغذایی از  ۀاهمیت استراتژیک این ماد

خود  متحدانتدارکات گندم  نیتأم ۀپلوپونزی بیفکنیم. در این دوره، آتنیان از عهد

 در (Methone) ونهمت شهر به خطاب ق.م.423-424 یهاسالای که در برآمدند. کتیبه

برای این شهر کوچک ، گویای اهمیت گندم صادراتی از شده نوشته مقدونیه نزدیکی

 شهر کوچکی در جنوب غربی مقدونیه در سواحل خلیج ترمایک متهون . اهالی آتن است

(Gulf Thermaic)   .شهر مشکالتی برای این  ،پادشاه مقدونیه یکاس،زمانی که پردبود

ی شدند تا در این ماجرا مقامات آتن  دست به دامنایجاد کرد، مردم این سرزمین 

دند ، به او دستور داسفیرانی را نزد پردیکاس فرستادهند. متعاقباً آتنیان مداخله ک

و هرگز قشون  دنون ایجاد نکهممانعتی برای تجارت زمینی و دریایی شهر مت گونهچیه

 .(Michell, 2014: 268) خود را به سمت این ناحیه گسیل ندارد

 برای: آتنی که این است ،شودباید مطرح که  پرسشی، پیشینبه توضیحات توجهبا

و  در امور یک شهر کوچک در نزدیکی مقدونیه مداخله ،به گندمخویش نیاز تجاری 

که دارای تولیدات فراوانی تواند از مصر میآیا  ،کندمی ای اتخاذسرسختانهبسیار مواضع 

ها بسیار قبل از آمدن هخامنشیان با آن مصری که آتنیهمان کند؟  یپوشچشماست، 

دانشمندانی نیز هستند که  البته ؛اندکردهوارد می غله آنجا ازروابط تجاری داشته و 

ارت غله برای اقتصاد تج تیاهمبارۀ کنونی درپژوهشگران  نیزباستانی و  نامؤلفمعتقدند 

 .اندآمیز سخن گفتهاغراق صورتبهپونتوس و دریای سیاه  ۀاز ناحی ویژه، بهآتن

چهارم پیش از  ۀبا مصر که قدمت آن به هزارخود را آتنیان تصمیم داشتند مناسبات 

 مناسبات. رندببۀ خویش سلطرا تحت سرزمین نحوی آن یا به کنند احیارسید، میالد می

 خصوصبهو  فنیقی هایدربنای در ابتدا از طریق اژه باو فرستادگان مصری  رتجامیان 

برای  ایعامل بازدارندهدریای مدیترانه و گرفت صورت میلبنان  (Byblos Port)بیبلوس 

ق.م. مصر با 1500. در حدود سال شدتلقی نمیالجزایر اژه میان مصر و مجمعمناسبات 

 سوریهمختلفی نظیر  نواحیو شد جهانی تبدیل  یقدرتها، به هیکسوس ۀسیطررهایی از 

گرفت و نفوذ خود را دستفنیقی را به بندرهای ۀادار یبه زیر سلطه برد. ناوگان مصر را

ای برای دستیابی به های بازرگانی اژه، کشتیپسنیازا. تا قبرس گسترانید احتماالً

 ؛داشته باشند مراودهها با مصری مستقیم طوربهبودند  ناگزیر سوریه و فلسطینبازارهای 
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حضور . در اوایل قرن هفتم ق.م.زمینه صورت گرفت همیناحتماالً توافقاتی نیز در 

که  بازرگانانیکردند و ها در مصر از طریق مزدورانی که در سپاه مصر خدمت مییونانی

 د.شتر برپا ساخته بودند، ملموس های خود را در شهرهای گوناگون مصرپایگاه

های آتنیان برای تسلط بر شاید یکی از شیوهاز فتح مصر توسط کمبوجیه،  قبل

 .ه استنمایی محور تهدید از جانب شاهنشاهی ایران بودمنابع سرزمین مصر، بزرگ

 ،تیقوم کیتیاستفاده از ابزار ژئوپل ای ن آتنوهمچ یخارج یدولت ۀمداخل، هرحالبه

ه داشت داخل شاهنشاهی نینشیونانیامع مصر یا جو ۀامعجشدن یدر قوم اساسینقش 

 انیم وندیآن پ یدانست که ط یامرحله توانیمشدن را یقوم ،یندیآفر چنین در .است

در معرض  ییگراحفظ هم امکانو  شدمی فیتضعبا ساتراپی شاهنشاهی هخامنشی 

در  تنهانهکه یونانیان ز پژوهشگران را عقیده بر این است برخی ا رفت.گیم قرار مخاطره

از زمان کمبوجیه به مصریان حتی یعنی  ،از آن ترشیپزمان اردشیر اول، بلکه خیلی 

مصر را در اختیار  بازرگانیو  جلوگیری کننددر مصر ایران  ۀاز سلطرساندند تا یاری می

 عنوانبه اهیس یایدر ۀدر کران را خود یقرن ششم، بازارها انیکه در پا هایونانیبگیرند. 

اجابت  مساعدت یبرارا  ایناروسدعوت  لیم باکمالبودند،  دادهازدستب غله محل کس

، روابط برانداخته یطورکلبهبر مصر را  نایرانیکه تسلط ا ندبود دواریام های. آتندندکر

 :Dandamaev, 1989) دنکن نیتأم طریقاین  از را خود ۀغل واردات و احیا را آن با یبازرگان

محلی، به دنبال  یقیام گذاری دربا سرمایه متحدانشانآتنیان و  ،حالنیدرع .(238-239

 را مشروعیت آتنیان رخدادیچنین  ؛مصر بودند بربه حکومت هخامنشیان  دادنپایان

 داد. قرار می مجددمورد تأکید  ق.م.( 478-474) دلوس ۀبر رهبری اتحادیمبنی 

 یمانیپشهر بود و  سیصداز  کل از حدوداً بیشمتش( Delian League) دلوس ۀاتحادی

 (Aristides) «آریستیدس»آتنی به نام  یمدارسیاستبه ابتکار که  شدتلقی می ینظام

 تیضددر  یهمگان یدفاع از آزاد هدفبا تهدیدات امنیتی و با  یجمعدسته ۀمقابل یبرا

ه بدون منظور تشکیل دادند کنیمزبور را بد ۀاتحادی انیآتن شد. جادیاهخامنشی  رانیا با

 یشخو اتیماندن در برابر تعرّض دشمن، به حخاطر از خطر تجاوز نظامی و تنها ۀدغدغ

 ماراتن نبرد درق.م. زمانی که یونانیان اردوگاه ایرانیان را 490در سال ادامه دهند. 

را به حفظ آن  آریستیدسه، نفیسی در چادرها یافت خزاینتصرف کردند،  ق.م.(490)

ها شد. نصیب آتنینبرد م بیشتر غنای از نبرد پالته و پسق.م. 479به سال  .گماشتندبر

رف عمومی ابه مص ،کنندصرف مخارج شخصی برای ن ثروت را آاینکه  یجابه هانیا

 برای دفاعرا  ایدم خواست که ساالنه مبلغ یا اعانهحکومت آتن از مرهمچنین  .رساندند
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 بدانیمجالب است بپردازند.  در معبد آپولون دلوس ۀخزانصندوق مشترك  عمومی به

 متفاوت بودنیز پرداختی آنان  ۀشد که اعانمالی تقسیم می ۀبه پنج منطقمزبور  ۀاتحادی

(Meritt, 1925: 247-273) . توانست در مدت داد، نقدی کشتی می ۀاعان یجابهچون آتن

 رود را بخ یعمالً هژمونو  گیردخود را زیر سلطه  متحدانقدرت دریایی،  براثر کوتاهی

ملل کوچک در  ۀیاتحادکنفدراسیون یا  نینخست دلوساحتماالً  .دکن لیتحم هیاتحاد

و مقررات  یبازرگان یهامانیبا انعقاد پ که رودیمشمارهب خیبزرگ در تار یبرابر دولت

 ینوعبه آتن ترتیب،بدین داد. ادامه خود مسیر به هیاتحاد یاعضا نیب ییایدر

اتوری امپر»را  آن توانمی که دش تبدیل «دریایی قدرت» یا (thalassocracy) «تاالسوکراسی»

دریایی آتن در مفهوم نظامی و بازرگانی آن  یبرتربر  ؛ اصطالحی کهنیز نامید« دریایی

امپراتوری  ۀطریق توسعابله با تاالسوکراسی فنیقی ازاز لزوم مقنیز  هرودتکند. اشاره می

از آن  امر حکایتاین  .(Herodotus, 1920, book III, 122) بود گفتهدریایی یونان سخن 

 ،بدیع ۀبه عقید. ی تفاوت قائل بودندیونانیان بین قدرت دریایی و قدرت زمیندارد که 

 بسیار نزدیک به ایندهدر آیدریایی آتن امپراتوری که اسپارت نهایتاً متوجه شد 

 .(122: 1384) خواهد شدتبدیل تمامی یونان  اسپارت و تهدیدی برای

 در شورش مصر بود.دلوس  دخالت اتحادیۀو علل دالیل  نیترمهممسائل اقتصادی از 

طرف آتن از ،آن پیدایش نخست روز از اگر حتی مصر شورش ،نظرانصاحب از یکی نظر به

های آتنی امپریالیست هایتحریک ۀنتیج و خواسته حتم طوربه بود، نشده حمایت و هدایت

یعنی  ؛آوردن چیزی بودند که بعدها اسکندر و روم کسب کردندستدبود که درصدد به

که  رفتمیشماربهآتن  یاقتصادحیات روح  ،بازرگانی واقع در. (همان) نیل ۀدر ۀانبار غل

های یونان به فواید و دولت کهییازآنجاخورد. در آن سودجویی با کشورگشایی پیوند می

از اقتصاد توانست ، آتن یک قرن طیّ ،بودندالمللی کار پی برده مزایای تقسیم بین

 ق.م. رونق430تا  480از سال بازرگانی آن  و کندترقی المللی به اقتصاد بین خانگی

( Piraeus)سواحل پیرایئوس  یهابندرگاه رو در اندك زمانی،؛ ازهمینیابد شایان توجهی

 ۀناحیتاجران از . نددش تبدیلور و توزیع کاال بین شرق و غرب صدبه مرکز خرید، 

و در  دندبرمیبه خارج را آتیک  یهاکارگاهمزارع و تولیدی  انواع محصوالتایئوس، رپی

از عاج و  ،حبشهسرزمین از  ؛و شیشه غالت ،همچون مصر یهایسرزمیناز  ،مقابل

رو به اضمحالل  در قرن پنجم، شهرهای ایونیاما  .دندکروارد می مس و چوب ،قبرس

و  هخامنشیاندر دوران جنگ  ،گذشتکه زمانی از آن نقاط می ه تجارتیزیرا را ؛نهادند

آنچه از محصوالت و . دکرعبور ( Caria) و کاریا (Propontis) ، از پروپونتیسازآنپس
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یا و ، از طریق ایتالودب زائدجمعیت، بر احتیاجات و گنجایش سرزمین اصلی یونان 

ق.م. به میزان پنج درصد، بر صادرات  413د. مالیاتی که در شسیسیل به خارج فرستاده 

 )دورانت،د ش تاالن 1200 بر بالغ ، کالًگرفتو واردات شهرهای امپراتوری آتن تعلق 

اوضاع داخلی آتن  ،ان و یونانایر یهاجنگ ۀپس از خاتم بنابراین ؛(870-842 :1378

 روزروزبهآتن  هک بود آن ،دکرمی تهدید را خوشبختی این که طریخ یافت. محسوسی رونق

اصراری  ؛دشکی میبیشتر متّ ،دکروارد می لیسیو س ایتالیا ه،یاز مصر، سوربه غالتی که 

در سواحل  آناستعمارطلبی مداوم  ،داردانل و دریای سیاه داشت ۀظ تنگدر حفآتن که 

به مصر در های نافرجام نیز لشکرکشی ها قرار گرفته بودند،که بر سر راه تنگه و جزایری

همین اتکا و احتیاج  براثر. بودسبب  ه همینهمه ب ،ق.م. 415و سیسیل در  ق.م. 460

ری وبه امپراتنهایتاً  ،بود تساوی حقوق ۀپایبرای که اتحادیهرا  دلوسی ۀاتحادیکه آتن  بود

  .(Meiggs, 1963: 1-36 & 1943: 21-34 ك:.ن) دتبدیل کرآتن 
 

 کوب يا مصالح قومي؛ سطوح میاني سرشورش مصر يشناسبیآس. 4

با سرکوب  نیو همچن نییپا ۀبا درجسرکوب برخی اندیشمندان سیاسی،  ۀعقیدبه 

در اول داریوش  هایکامیابینمونه،  رایب ؛کندمی جلوگیریمخالفان  جیاز بس شدّت زیاد

سردمداران  یجمعدستههای با نبردهای مداوم و اعدام ی داخلیهاشورش سرکوب

های ها در سرزمینشورش فرونشانی ،درمجموع آمد.دستبه انهآو حامیان  هاشورش

های مردمان آن قلبهزار قربانی داشت که صدحدود از سوی داریوش اصلی هخامنشی 

متوسط از  ای یانیدر سطوح ماما ؛ (182 :1380)هینتس، را برای مدتی طوالنی لرزاندزمان 

 در .شوند جیبس مخالفاند تا شویمها و منابع الزم فراهم است که فرصت میسرکوب رژ

 میرژیک  طیشراتحت انیشورش یجمع یهاانجام کنش یانتظار برامورد یایمزا، واقع

شورش مصریان شود،  نگریستهاین دید به موضوع اگر از  .ستزیاد ابسیار سرکوبگر مهین

 شده گفتهشورش مصریان علت  بارۀدر .خواهد بود توجیهقابل حدودیتادر زمان اردشیر 

 ازجمله ؛دیرس هایمصر به هاپارس حضور جهتبه که سرشاری منافع باوجوداست 

که تخت  کردندیمادعا  هایمصر بازهم ،شدیی که با حضور داریوش آورده هاشکشیپ

رسیدن اخبار شکست ماراتن شاید است.  برپاشدهو همدان با ثروت مصر  شوشجمشید، 

طرف  از .(227 :1381 )داندامایف، ه استنبود ریتأثیبمصریان ی قیام ریگشکلنیز در 

حکومت  هایمصر که شودچنین استنباط می باستانمورخان های از نوشته ،دیگر

هخامنشیان نیز  ۀدورکه در  دانستندیمآسمانی  یمردمان آسیایی را بر خود مجازات
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 اقدامات زیادی هایرمصداریوش برای استمالت  نکهیا باوجود مینیبیما ریز ؛بود گونهنیا

خودشان را برتر از سایر  اآنها ریز ؛در سال آخر سلطنت او شوریدند آنان همزباانجام داد، 

 .(784-787 :1390 )پیرنیا، ندستدانیمملل 

، یتیقومتنوع  ۀمسئل ،شورش مصریان مطرح کرد ۀتوان در زمینمیکه دلیل دیگری 

 کندی بارا ثبات و انتظام اجتماعی د رونکه  و هخامنشی استدر قلمرو دینی زبانی 

های د. اگر وفاداریداانسجام شاهنشاهی را کاهش می ۀدرج خودخودبهد و کرمواجه می

بیو  بحراناش ثمرهنتوانند ثبات نسبی در جامعه حاکم کنند،  یمحلای و قبیله -قومی

یا محدود  یِاجتماع هایجنبش صورتبهخود را اوقات  گاهیکه  خواهد بود ایثباتی

جامعه افراد شود که ناشی می آنجا از، فقدان انسجام درمجموع. دسازمی نمایان گسترده

 دندهاقتصادی ترجیح  -سیاسیی و کالن را بر مصالح ملّ یمحلمصالح محدود قومی و 

های یا اینکه حاکمان جامعه بنا به دالیل مختلف درصدد احترام ظاهری به فرهنگ

حصر . نداشته باشند مسئلهاین و از صمیم دل اعتقادی به  برآیند مختلفهای سرزمین

بود های دیگری آریایی و نوعی اعتقاد به سیستم کاستی ملهم از دین، از جنبه اجتماعی

طی آن یندی است که آفرشود. حصر اجتماعی بتوانست موجب نارضایتی مصریان که می

که آنان را از دیگران  ندیآیبرمایی همرزحفظ  ددرصدآن ا توسل به ب و طبقات هاگروه

 زمان داریوش تنانهفتامتیازات  بارۀدرسیاسی  ۀجنبچنین حصری را از  .سازد متمایز

؛ بودنیز دیگر جامعه های اجتماعی تسرّی به بخشکه قابل دید توانیم وضوحبه اول

انسجام  ۀش درجدالیل دیگر کاه ازجملهها نیز ی در ساتراپیامکانات متنوع اقتصادالبته 

ثروت و دسترسی مناسب به امکانات  ۀرشد اقتصادی و توزیع عادالن .ندشاهنشاهی بود

طبق نظر بخشد. عالیق ملی را بر تمایالت محلی اولویت می نفسهیف ،شاهنشاهیدر یک 

 ن،یسنگ یهااتی، مالاردشیر اول ۀمصر در دور شورش یاصل ۀزیانگ ،سیسیلی ودورید

 یهابه پرستشگاهمذهبی یا همان توهین و  یدر امور ادارتالل اخ و نوعی اغتشاش

 ;book XI, 71, 74-75, 77 ,1967-1933) است بوده در مصر یرانیمقامات ا یاز سو یمحل

XII, 3dbook) .چه ثنوی و چه ) اعتقاداتشانایرانیان باستان بنا به  که عقیده بر این است

؛ دانستندو المکان می ه از مادهمنزّو  یمادّریغخداوند را موجودی مجرّد،  (یوحدان

. نگریستندمی انشانیخداهای حقارت به مذهب مصریان و پیکره ۀرو با دیدهمیناز

 یرانیمقامات ا یاز سوگاهی مواقع که  گویدمیسخن  یریتحقاز  وضوحبهدیودور نیز 

 ,book I, 44.3 & book XI ,1993د )شمی ابرازمصریان  یمحل یهابه پرستشگاهنسبت

اردشیر  ۀدر دور هایمصراین را افزود که  توانیم عالوه بر مواردی که گفته شد،. (71.3
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از بحران در هر حوزه  روهمیناز ؛ساتراپ پارسی شوریدند ،هخامنشبدرفتاری  ۀبهانبه 

ند کارکردهای ننتوا هاشود که آن حوزهمی پدیدار زمانی ،ام سیاسی یا اقتصادیظن

 د. نرا انجام ده خویش رانتظامورد
 

 خارجي منشأداخلي با  چالشسازي اثريب براياردشیر تمهیدات . 5

جنگ »بلکه  نداشت،« همگانی یاعتراض»جنبۀ اول صرفاً قیام مصریان در زمان اردشیر 

 عموماًو فعاالن سیاسی کنشگران  ی،در بعد جنگ داخل. شدمحسوب مینیز  «داخلی

منظور حکومتی است که در و در اینجا  ؛پرورانندیمسررا در نیگزیجا هایطرح حکومت

ساتراپ  یجابهو فرد دیگری را  بندایدستآن مصریان به استقالل کامل از شاهنشاهی 

 تنها یجمعفعاالن  و کنشگران ،اما در بعد اعتراض همگانی ؛ورندآ سرکارهخامنشی بر 

 لحاظبه. موردنظرندحکومت  یبراندازطرح  به دنبالکمتر  و اندمعترض فعلی یتبه وضع

 ؛ندیابمی زیتما گریکدیاز  کامل طوربهاز جنگ  نوعدو  نیا زیخشونت نشدت عمل و 

 یاسیس ثباتییبشدت عمل و  بیشترین میزان یو جنگ داخل کمترین همگانیاعتراض 

جنگ داخلی  ۀهای زمان داریوش اول نیز از جنبذکر است شورش شایان. را در پی دارد

 ۀجنب هاآناکثر آن بود که  ویی زمان هاتمامی شورش ۀبارزترین مشخص. اندیررسبقابل

خود  ۀدر پی حفظ ظواهر پادشاهی گذشته در منطقشان و رهبران ندای داشتسلسله

کوروش بزرگ که  یمحل ۀگذاشتند تا آنان را به سلسلیک نام سلطنتی بر خود می، دهبو

 جاهمهسعی داشت در نیز در این جنگ داخلی  اروسنیابود، پیوند دهد.  برداشتهمیاناز

ی برای تجدید استقالل ابرنامه ۀدهندنشانخود خود را پسر پسامتیک معرفی کند. این 

  که پیش از کشورگشایی کمبوجیه وجود داشت.استقاللی  همان؛ بودمصر 

( Sais) سیشهر سائ از کهن یسلطنت ۀسلسل کی احفاد از ایناروس احتماالً ،هرحالبه

 بعددیودور،  ۀنوشت بنا بهرفت. گی لیبیایی مصر جای میهاسلسلهبود و قیام او در بافت 

ممفیس پناه بردند.  ۀقلعبه  ،زمانی که پارسیان شکست خوردند ،از آغاز شورش ایناروس

را بود و عموی خودش  وشیدار پسر که به فرماندهی هخامنشرا اول سپاهی  ریاردش

 ۀبه نوشت .(Diodorus, 1993, book XI,74.1) گسیل داشت برای سرکوبی شورش

-486ی هاسالدر پایان  او را ، هخامنش همان کسی است که خشایارشاهرودت

، حالنیباا (.Herodotus, 1920, book XII, 7) بود گماردهبه مقام ساتراپ مصر ق.م. 484

 یاختالفات اساس از یکی ؛مراحل مختلف شورش وجود داردبارۀ چند مورد اختالف در

 او را اشتباهبهاست که  یخاص هخامنش کیاز  (225: 1389) اسیمربوط به گزارش کتز
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 یفرمانده همان کسی که ؛او برادر خشایارشا است آنکهحالنامیده،  اول ریبرادر اردش

ایناروس  ارتش .بود دارعهدهمصر  یریگبازپس یبرارا  انیرانیناموفق ا اتیعمل نینخست

واقع در  (Papremis ) سیرمپپ در، بود شده تیتقوواحدهای اعزامی آتن  ۀلیسوبهکه 

 ,Herodotus) داددستود را ازو هخامنش در این ماجرا جان خ شدپیروز ، دلتای رودخانه

1920, book XII, 7; Diodorus, 1993, book XI, 74)روی  .م.ق459در سال  این اتفاق  ؛

شاه بزرگ را تمسخر  طریق نیفرستادند تا از ا ریاردش یاو را برا کریپ هایمصر .داد

اتفاق، گویا سربازان ایرانی از ترس نبردی دیگر اجازه دادند تا ایناروس  نیا از پس ند.کن

که  هرودت (.Ruzicka, 2012: 31) ورندآممفیس را بدون پیکار به تصرف در متحدانشو 

که نوشته چنین ، کرد دنید سیپرمپ ۀیآن در ناح محل، از از این نبرد بعدسال  ستیب

 استشده  دهیانپوش شدهکشته انسرباز یهاجمجمهبقایای از هم جنگ هنوز  دانیم

(Herodotus, 1920, book III, 12) . 

 پیادههزار  چهارصد سپاه پارس در این نبردتعداد ، (225: 1389) در گزارش کتزیاس

 ،پارس ناوگانفروند کشتی  ز هشتادا .آشکار است یکه اغراق شده ذکرکشتی  هشتاد و

 Ctesias,book) دشناو نیز غرق  سی یان افتاد ومصربه دست  خدمها بفروند آن  بیست

XIV-XVII). از طرد مأموران  پسبود. شورشیان  نیسنگایران تلفات سپاه ، درهرحال

 ،امقی سپسگرفتند. دستدلتا را به کنترلو کشتن هخامنش،  ی مالیاتآورجمع ،ایرانی

نام به  گرید یرهبر شورش کو طولی نکشید که پس از مدتی، ی فراگرفتنیل را نیز  ۀدر

قیام کرد و به  سیاز شهر سائ (Amyrtee) «هرتیآم»یا  (Amyrtaeus) «وسیرتائیام»

مصر علیا در  ۀمنطقساتراپی مصر و نیز  تختیپاکنترل ممفیس،  اما ؛ملحق شد ناروسیا

اسنادی از سال پنجم و دهم پادشاهی اردشیر در آن  دست پارسیان باقی ماند که

ممتاز است که شورش مصر  جهتنیازاتوسیدید  گزارش .(285 :1381 ف،یدانداما) اندافتهی

 در که آتن، شودیممعلوم  نیچن. دهدمیسیاست آتن قرار  ترگستردهرا در چارچوب 

 -دولت ۀرسیده و دایر خودنهایی  ۀبه مرحل ارتپاسبا  اشرابطههمان زمان که قطع 

ه دادمیادامه  به عملیات دریایی خویش همچنان ،شهرهای جنگجو رو به گسترش بود

در خود یونان،  دشدهیناپدای است که فهرست طویل سربازان آتنی . این نکتهاست

 ،انیبر) دهدمینشان  وضوحبهق.م. آن را 459-460ی هاسالفنیقیه و مصر در قبرس، 

1377 :2/1207). 

جدید ممالک  اوضاعبه توجهبا ،دیخود را شن یخبر شکست قوا ریکه اردش یزمان

 /Megabazus) وسزیمگاب، ال که مشغول تشکیل ارتش تازه بوددر همان ح ،مختلف
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Megabyzus بغبوخشه( یا همان (OP. Baghabuxša)  را با پول زیادی به اسپارت اعزام

 حمله به آتیک رایرا ب( Peloponnesus) تصمیم بر این بود که اهالی پلوپونز د.کر

(Attica ) بود، دفاع از شهرشان هم که شده یبرا هایآتن بیترتنیتا بدکنند تشویق 

به گزارش  را نداد. موردنظر ۀجینتی اردشیر هاکوششاین  .مجبور به بازگشت شوند

ه اسپارت ب یبا پول فراوان مگابیزوس.م. ق458سال در  ،(book I, 109 ,1998) دیدیتوس

 هایآتن نکهیتا ا کنندحمله  کیآت به اًمیکه مستق دکر هیتوص هایبه اسپارت ی. ودیرس

را  هایرانیا یاسپارت طال ان. رهبرفرابخوانندخود را از مصر  دریاییمجبور شوند ناوگان 

 .م.ق457 سال بجنگند. در هایآتن هیعل هایرانیدادند تا در کنار ا تیو رضا رفتندیپذ

در  (Tanagra) تاناگرا ۀیدر ناح یدر جنگ ،همتحد شد (Theban) بستِاهالی با  هایرتاسپا

 هاینگذشت که آتن دیریاما  ؛دندکربر دشمن وارد  ینیشکست سنگ ،(Boeotia) ایبئوس

 یدر اسپارت رو یدیشد ۀزلزل گر،ید یحمله کرده، آنان را شکست دادند. از سو سبر تب

باعث شد که  حادثهدو  نیا .دست به شورش زدند زین انهآبردگان  تیداد و جمع

 ؛نشدهزینه جنگ  برای ،داده بودند هایرانیکه ا یکنند. پول یاحساس ناامن هایاسپارت

به بازگشت  مگابیزوس. گردید صرفاسپارت  ۀزلزلناشی از  یهایخراب میترمبرای بلکه 

 همه آناز د. او باش دهیم رسانکامل به انجا طوربهاش را بدون آنکه برنامه ؛دشمجبور 

 از آن را بازگرداند یبود، فقط توانست اندک به اسپارت برده شکه با خود ییطال

(Dandamaev, 1989: 239). 

بار  نینفس برآمد. اتازه یرویدر تدارك ن ،ه بودشد دیامکه از کمک اسپارت نا ریاردش

 یبه فرمانده ،رجسته بودندزوس را که از سرداران بیو مگاب (Artabazus) ارتبازوس

و بود  رومندینانی یسپاه یدارامگابیزوس  داشت. لیمنصوب کرد و آنان را به مصر گس

، ارتش و جهیدرنت ؛بود شده دادهقرار  وی اریدر اخت یقیفن ییایناوگان در کی زین

وس به فرماندهی مگابیز زمانهمبودند،  افتهی میتعلقبرس و مصر ناوگانی که در کلیکیه، 

 یی که بههایپارس ،مدت نیا درافتادند. راهساتراپ سوریه و ارتبازوس والی کلیکیه به

ممفیس  پادگان .بودند هایمصر و هایآتن ۀمحاصر در همچنان بودند، برده پناه دیسف قلعه

به  ،این زمان در. دادندعملیاتی را ترتیب  متحدانشانو آتنیان و  کردهمچنان پایداری 

و به ممفیس ت بود ارتش پارس از طریق دریا و رودخانه محاصره را شکس هر طریقی

این معنا که مصریان  به ؛پیش آمد نظراختالفمیان آتنیان و مصریان  ،آن از پسرسید. 

موفق  ی از آنهااهعدّ ،توافق کرده بسآتشسر به اطاعت نهادند و آتنیان با مگابیزوس به 

شد  ترکامل زمانی هایآتن شکست ۀفاجع. نان بازگردندطریق صحرای لیبی به یو ازشدند 



 1398/139و زمستان  زيی، پا2،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

و  شد شکستهدرهم یکلبهغربی دلتا تقریباً  ۀدهانکه یک ستون دیگر ناوگان آتن در 

 ,Thucydides, 1998) مصر پایان پذیرفت در شماجرای عظیم آتن و متحدانترتیب، بدین

book I, 110). کوك، رانده شدند رونیب سیممفاز به بهای گزاف و فاجعه باری  انیونانی( 

 شرطبهاو  جهیدرنت ؛ایناروس یگانه چاره را در آن دید که تسلیم شود .(230: 1393

ارتبازوس  ند.را به شوش انتقال داد هاآن و شدیونانی تسلیم  پنجاهبودن به همراه اماندر

 بازگردند خویش اجازه دادند که به سرزمیننیز ی از یونانیان اعدهو مگابیزوس به 

(Diodorus, 1993, book XI, 74.5-75.4,77.1-5)اطرافیانش انتیخایناروس در پی اما  ؛ 

 ,Thucydides) شدبه صلیب کشیده نهایتاً و داده شد و به پارسیان تحویل  ریدستگ

1998, book I, 109.2-110.4).  زوسیمگاب پیشنهادی شروط بنا بهایناروس  شودیمگفته 

فرمان قتل ایناروس را صادر  ،هپا گذاشت ریشروط را ز نیااردشیر اما  ؛بود شده میتسل

 ،از رهبران شورشدیگر  یکی وسیرتائیام .( Waters, 2014: 160؛226: 1389 کتزیاس،) دکر

باتالق  راۀ مزبور یناح رایز ؛درکماکان حفظ ک یغرب یدلتا ۀیناح درموضع خود را 

: 1383 )کوك، ورندآبه تصرف در یراحتبهرا  آن توانستندیبود که نم برگرفتهدر یعیوس

ق.م. به یکی از 454، بار دیگر در سال سالهششیک قیام  از مصر پس ترتیب،بدین .(302

ق.م تقریباً  پنجم ۀدی پایانی سهاسالهای دولت پارس مبدل شد و تا اواخر ساتراپی

 تیشخص عنوانبه ناروسیابعدها  (.Thucydides, 1998, book I, 110.1) ندماآرام باقی 

 زندهدر قالب شخصیتی ادبی بعدی  یهازمان یمصر یدر مجموعه قطعات ادب تاریخی،

 کیکه به خط دموت یدوران روم ۀپراکند یهارونوشتقطعات در  نیا شتریب ؛شد

 ۀشاهزاد این چطور که ستین واضح چندان دانشمندان یبرا .اندمانده یباق ،اندشدهنوشته

ممکن  البته ؛است دهمبدل شقهرمان  به یبعد یهازمان یدر قطعات ادب ،هیمافرو یاغی

 باشدمرتبط نیز  یدوران هلن ۀانیگرایمل یهایلفاظ از یبا بخش یامر نیاست چن

(Akyeampong & Gates, 2012: 158;Jay,2016: 127-210). 
 

 جهینت. 7

 آمدهشیپشرایط  شد. شورشی در مصر آغاز ق.م.460حدود سال، در زمان اردشیر اول

مالی هخامنشی در  -اداری نظام مقطعی هاییبدرفتاری ایران و یونان و هاجنگپس از 

 بها . بنکردرا فراهم این شورش  گیریشکل یهابهانه ،دستنیازاو عواملی ساتراپی مصر 

 عنوانبهدولت آتن کردند.  مزبور پشتیبانیآتنیان نیز از شورش  ،دالیلی که گفته شد

 دنیایدر  یمؤثرهمچنین جایگاه  آفرینی وسعی داشت از نقش ،یکی از بازیگران قدرت
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؛ هخامنشیان بود برابر نوعی امپریالیسم در در پی گسترش حتی ؛آن روز برخوردار باشد

هایی نظیر تفرقه در ساتراپی ۀتشدید جریان تجزیه، گسترش افزایش دامنرو از همیناز

 یامنطقهفرایا  ایمنطقه اهداف به رسیدن برای که بود قدرتی آتن د.کرمی استقبال مصر

 ،های شورشی وابسته به خودآمدن حکومتکارخود و برتری ژئوپلیتیکی از طریق روی

میان تا از همگرایی  شورش ایجاد کندهایی همچون مصر میان ساتراپیدر  کردمیسعی 

 مصردخالت آتن در شورش  ند.شاهنشاهی جلوگیری ک ۀاندیش ۀپایها برساتراپیبرخی 

یورش ایرانیان به  نیدومبدین معنا که پس از  ؛توجیه استدیگری نیز قابل ۀاز جنب

معتقد  نهازیرا آ ؛درصدد ستیز با ایرانیان برآمدند ،ها نیروی مضاعفی گرفتهیونان، آتنی

اوضاع فعلی در  تداومامید چندانی به آنان اند. بودند که موقتاً ایرانیان را عقب نشانده

خواستند به ایران مجالی برای تهاجم و جنگ و می ندبا هخامنشیان نداشت مناسباتشان

خواستند همواره ایرانیان را به حفظ سواحل دریاها و می هاتنیتعرضی جدید ندهند. آ

و از طرف دیگر با دخالت در این  رندساتراپی مصر مشغول دا ازجمله ان،متصرفاتش

را برای  یگروهتصمیم گرفتند تا  نهاآ کات و قلمرو نفوذ خود بیفزایند.بر مستمل ،قضیه

نظامی برای  ۀکمک به شورشیان مصر اعزام بدارند که حکایت از مطلوبیت نیروی پرهزین

 نظامی-سیاسی ۀاما جریان حوادث نشان داد که مداخل ؛دستیابی به اهداف سیاسی است

محدود صورت  بلکه در مقیاس سیاسی ،یا متوسطنه در مقیاس وسیع  ،مصردر آتن 

محلی، به  یگذاری در قیامبا سرمایه متحدانشانآتنیان و سیاسی،  ۀاز جنب ه است.گرفت

بودند.  امپراتوری خویش ۀو توسعبخشیدن به حکومت هخامنشیان در مصر پایاندنبال 

نست نفوذ توامی ،و یا حتی مصر مستقلیونان  متحدوابسته و  مصرِنیز از بعد اقتصادی 

 امکانات بسیاری از ،ود ساختهشرقی دریای مدیترانه محد ۀدر حوض را هخامنشیان

 ۀیاول یهاتیموفق رغمبه ورد.آ ارمغان به متحدانشان و آتنیان برای را تجاری سودپر

سرکوبی شورش مذکور،  باوجود .یافت پایان، عملیات مصریان با شکست شورشیان

ترین کارکرد نظام سیاسی را عبارت از ثبات یا اسی اصلیاندیشمندان سی کهییازآنجا

های قاعدتاً کنش ،انددانستهاز طرف حکومت دادن ارتکاب خشونت غیرضروری جلوه

خشونت همراه با وقتی  ویژهبهرا  یی همچون مصرهادر ساتراپیاعتراضی  جمعیدسته

ثباتی ناپذیر مفهوم بییجزء جدایهمچنین و  مستقر سیاسی ناکارآمدی نهاد ۀنشان ،باشد

 اند.کرده تلقیزمانی خاص  ۀدر این برهسیاسی 
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