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  چکیده:
 شکرکشی کمروجيه به مصر یکی ای مسائو مهم درباره همامنشيان اسس که هرودت به روایس آن پرداخته 

اسس. بررسی بيشتر روایات هرودت پيرامون ای  موعوع، با کمک منابد دیگر و کش يات نوی  

گيزه نهای ممتلف درباره علو تاریمی و اشناسی، یکی ای اهدار ای  جستار اسس. ارائه تلليوباستان

یگر ای  د شکرکشی کمروجه به مصر در دو حویه مطا عات مربوب به تاریخ ایران و مصر، نيز ای اهدار 

توان به هرودت پيرامون علو حمله کمروجيه به وهش ای  اسس که آیا میمقا ه اسس. پرسش اصلی پی

مصر در امور گاه گاه و بی دهنده دخا سمصر اعتماد کردس بررسی برخی روایات هرودت، نشان

شهرهای یونانی آسيای کوچک و مستعمرات همامنشيان اسس، که دیگر روایس هرودت پيرامون دو س

کند. در واقد تهم روایات هرودت پيرامون حمله کمروجيه به علو حمله کمروجيه به مصر را نقض می

جيه به حمله کمرو مصر، با تلليو دیگر روایات خود هرودت پيرامون تاریخ همامنشيان، پيش و پ  ای

توان به روایات مستقيم هرودت درباره علو و انگيزه ای   شکرکشی شود و به تنهایی نمیمصر ميسر می
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     هرودت،  شکرکشی کمروجيه، مصر، ایران کلیدواژه:

                                                           

 karamipour@ut.ac.ir       .        استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران. 9 

 )نویسنده مسئول(دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران و مدر  گروه تاریخ دانشگاه اروميه .2 

mohammadmaleki@ut.ac.ir  

 19-92-99تاریخ پذیرش نهایی:                       19 -1 -92تاریخ دریاتس مقا ه:   

 



 
 
 
 

   
 
 
 

 مصر به کمروجيه  شکرکشی ای هرودت روایات تلليو  / 006 

 

 

 

 
An Analysis of Herodotus' account of Cambyses' Campaign in Egypt 

Abstract  

Cambyses' campaign in Egypt is one of the major issues concerning the 

Achaemenids, narrated by Herodotus. Further investigation of Herodotus' 

narratives on this subject, with the help of other sources and modern 

archeological discoveries, is one of the aims of this paper. Providing 

different analyses on the historical causes and motivation of Cambyses 

campaign in Egypt in the two areas of studies about the history of Iran and 

Egypt is another aim of this article. Here the main question is, can 

Herodotus be trusted about the causes of Cambyses' invasion of Egypt? The 

examination of some of Herodotus' narratives shows the occasional 

Egyptian interference in the affairs of the Greek cities of Asia Minor and 

the Achaemenid colonies, which further contradicts Herodotus' account of 

the causes of Cambyses' invasion of Egypt. In fact, the understanding of 

Herodotus' narratives on the Cambyses' invasion of Egypt is possible by 

analyzing other accounts of Herodotus about the Achaemenid history, 

before and after the Cambyses' invasion of Egypt; and, one cannot rely 

solely on Herodotus' direct accounts of the causes and motivation of this 

campaign. 
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   مقدّمه -9

مصر به  لاد جرراتيایی در شمال شرقی قارة آتریقا قرار دارد. ای  سریمي  در 

 ,Herodotusاسس )ذکر شده 9های هرودت، به عنوان بمشی ای شره جزیره دومبندیتقسيم

Book IV, 37-41)نام گوید، در دوران ترعونی به. درباره پيشينه تاریمی مصر، هرودت می

بر  هاگيرد و در نتيجه ای  اقدام، حرشیها قرار می(، مصر مورد حمله حرشیAnosisآنوسي  )

سال با  52و مدت  ( Herodotus, Book II, 137شوند )مصر مسلط مینواحی جنوبی 

پردایند. رقابس حاکمان شمال و جنوب مصر، حاکمان مصری نواحی شما ی مصر به رقابس می

ناپذیری بر اقتصاد مصر وارد کرد و باعث شد مهاجمان آشوری ای ترصس است اده  طمات جرران

مان آورند بلکه در یتنها ناحيۀ د تا را به تصرر خود در کنند، پ  ای چند نوبس ید وخورد، نه

پال ( و آشوربانیپ.م 661-699ح  Esarhaddonپادشاهانی مانند اسرحدون )

(Ashurbanipal  699/625-661ح )کنند ، سرتاسر مصر و حتی تب را نيز تصرر پ.م

(Grayson, 1991; 124; Gryson, 1991a: 143-144) . 

عنوان تراعنه مصر، سلسلۀ بيسس و ششم را تاسي  ( بهSaisها، پادشاهان سائي  )پ  ای حرشی   

پسامتيک یکم  ( و در سایه سلطه ظا مانه آشوریان،191: 2: ج9992کنند )دریوتون، می

(Psamtik I  موس  ای  سلسله، با تقدیم هدایایی ماند پيشروی سکاها به ق 692-661ح ،)م

پسامتيک، سر  ای انقالبات  (. Herodotus, Book I, 104-105د )شوسمس مصر می

ها کند و آشوریعنوان یک ترصس مناسب، است اده میهای خارجی آشور، بهداخلی و درگيری

-192: 2، ج9992؛ دریوتون، 291-299: 9977کند )دیاکونور، را ای مصر بيرون می

ح  Cyaxaresپسامتيک در جریان اتلاد هووخشتره ) .( Arnold, 2005: 91-92؛199

گيرد عليه آشور، تصميم می پ.م( 625-659ح  Nabopolassarپ.م( و نروپلسر ) 625-595

گيری دو متلد شود. اما ای  کمک به پادشاه آشور کمک کند تا ماند سقوب آشور و قدرت

                                                           
و ایاالت جنوبی آن، سوریه، تلسطي  و سریمي  عربستان های مهمی ای قلمرو پار  شره جزیره دوم شامو قسمس 9

 امرویی بود.
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ا ای  همه شود. بو متلد تقسيم میآورد و امرراتوری آشور ميان دموتقيتی برای مصر به بار نمی

و نشيند و در ادامه سياسس پسامتيک، ترعون پيشي ، نمائمصر در مقابو اقدام دو متلد ساکس نمی

( واقد Carchemishپ.م( ترعون جدید مصر، تا کارکاميش ) 511-621ح  Nekhaoدوم )

-625ح  Nebuchadnezzar IIا نصر )کند اما در مواجهه با بمسدر ساحو ترات پيشروی می

؛ دورانس، 16-9: 2خورد )کتاب ارميان نری، پيش ای ميالد، شکسس می 625پ.م(، در سال  562

کند و به مصر های تلس تصرر مصر در سوریه را رها میو پ  ای آن، سریمي  9(265: 9ج 

(. اقدام نمائو در کارکاميش احتماال برای خنثی Wiseman, 1956: 24-25نشيند )عقب می

های رلرانه و ماجراجویانۀ برخی ای دشمنان مصر، ح ظ تعادلِ قدرتا دو سکردن اهدار توسعه

خاور نزدیک و برون رتس مصر ای انزوای سياسی بود؛ ییرا قدرت آشور در ععف و یبونی 

های مصر و بابو به وییه ای هزاره نمسس به بعد نقش اساسی داشس و حال با سقوب آشور، دو س

دانيان هریک خواهان آن بودند که به نوعی جانشي  آشور به  لاد اهدار نظامی مصریان و کل

 و  جستيکی شوند. 

نند های آخر آشور، دوباره به مابنابرای  مصریان خواهان آن بودند که با است اده ای ععف سال    

وی و رهای ماورای ترات احيا کنند؛ اما سقوب آشور گذشته، سلطه و ن وذ خود را بر سریمي 

کارآمدن دو س تایه ن   نوبابلی، که مدعی مریهای پيشي  امرراتوری آشور بود، برای ح ظ 

ر را ای شود و مصهای آن سوی ترات نه تنها ماند تلق  ای  خواسته مصریان میسلطه بر سریمي 

وابسته پادشاهی  عنوانکند بلکه مصر را تا پایان عمر دو س نوبابلی بهسوریه و تلسطي  بيرون می

. ا رته در ای  رابطه باید (Cline & Graham, 2011: 82-83آورد )به دو س بابو درمی

ا نصر و تمليه سوریه همچنان به دخا س در گ س که مصر نيز پ  ای شکسس نمائو ای بمس

ها های ماورای ترات و حمایس ای قيام شاهان یهودی، که اقتدار بابو را بر ای  سریمي سریمي 

                                                           
 Bertman, 2005: 95-Arnold, 2005: 91 ; 92؛ 915-911: 9، ج9995پيرنيا، . همينطور بنگرید به 9



 

(. هرودت به اقدامات آپری  Gardiner, 1961: 360-361داد )کرد، ادامه میمیترعيف 

(Apries  572-591ح )کند و ای  بدی  معنی اسس که تعا يس تراعنه در تنيقيه اشاره می پ.م

های ماورای ترات و ح ظ مناتد مصر در منطقه همچنان ادامه برای گسترش و ن وذ در سریمي 

. بنابرای  پ  ای سقوب امرراتوری آشور (Herodotus: Book II, 161داشته اسس )

ند و تنها کها ادامه پيدا میهای سوریه و تلسطي  تا مدتکشمکش بابو با مصر بر سر سریمي 

ار کامو تواند اقتدپ  ای روی کار آمدن آماسي  و کنار رتت  آپری  در مصر اسس که بابو می

بر مصر، که سرسرردگی بابو را پذیرتته بود، تلميو کند. های ماورای ترات و خود را بر سریمي 

آید؛ و پ  ای پيش ای ميالد روی کار می 552در همي  یمان در ایران سلسله همامنشيان در سال 

پيش ای ميالد، کشور  يدی و سر  در سال  516گذار ای  سلسله، کورش، در سال مدتی بنيان

آورد؛ و عدم سکوت مصر در قرال صرر خود درمیپيش ای ميالد، سریمي  بابو را به ت 591

های وقس آنها در امور سریمي اقدامات همامنشيان و کارشکنی آنها و مداخالت وقس و بی

 شود بلکه رویارویی همامنشيان با مصرماورای ترات نه تنها موجب انزوای بيش ای پيش مصر می

  کند.  ناپذیر میرا اجتناب

 

 بیان مسئله تحقیق  -1-1

وان تبا در نظر گرتت  ای  مقدمات، ای  جستار به دنرال پاسخ به ای  پرسش اسس که آیا می       

به هرودت پيرامون علو حمله کمروجيه به مصر اعتماد کردس و یا به عرارت دیگر آیا حمله 

کمروجيه به مصر یک تصميم ای پيش تعيي  شده بود و به دنرال یک هدر خاصی شکو گرتته 

و یا تنها در نتيجه یک تصميم شمصی توسط کمروجيه برای ارعای اميال درونی و انتقام  شده بود

شمصی ای مصریان که هرودت روایس کرده اسس انجام گرتته اسسس تلليو روایات هرودت 

يم دهنده آن اسس که  شکرکشی کمروجيه به مصر یک تصمپيرامون حمله کمروجيه به مصر نشان

و  علس و انگيزه کمروجيهکند نروده اسس بلکه هرودت روایس می جویانه شمصی کهانتقام

های حمله او با در نظر گرتت  حواد  و رخدادهای دوران کورش و حتی به پيشينه تاریمی یمينه

ه رلرانه های توسعارتراب نيسس. سياسسها، نيز بیها و بابلیها، یعنی آشوریاسالر همامنشی
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رد دهد که عملکيه برتمس همامنشيان تکيه ید، نشان میداریوش یکم، که پ  ای کمروج

تصميم ای پيش تعيي  شده اسس و به دنرال هدر خاصی شکو کمروجيه در تسمير مصر یک 

  و گيرد، بلکه به حواد  پکه نه تنها همه دوران ترمانروایی کمروجيه را دربر می گرتته بود

  شود.پيش ای  رخداد نيز مربوب می

  

  یق پیشینۀ تحق -1-2

درباره پيشينه تلقي ، اثر مستقلی در ای  باره نوشته نشده اسس. اما با ای  وجود بسياری ای 

ملققي  تاریخ همامنشی در البه الی آثار خود، هنگام بلث درباره تاریخ همامنشيان و بمصوه 

به  نيز  تلقي ای  در اند وتت  مصر ای روایات هرودت پيرامون کمروجيه و تت  مصر سم  رانده

ده، اشاره م يد بوبرای نقد روایات هرودت پيرامون حمله کمروجيه به مصر که آنها  برخی ای آثار

 .رتته اسس

 ضرورت و اهمیت تحقیق  -1-3

در  و هرودت تنها منرد جامد ان کردر ای  باره باید بيباب اهميس و عرورت پیوهش د در

ستقيم و یا م سس که منابد بعد ای وییات  شکرکشی کمروجيه به مصر ادرباره روا عي  حال مهم

وایات اند و ای  روایات و راست اده کردهپيرامون  شکرکشی به مصر  ای روایات آن غير مستقيم

ند. امورخان پ  ای وی به عنوان مستندات تاریمی، تاریخ  شکرکشی کمروجيه به مصر را رقم یده

س های اخير، اهميهرودت در سده شناسی در رد برخی روایسکش يات نوی  تاریمی و باستان

اثرات  تعم  و تأمو در روایات هرودت را دو چندان کرده اسس؛ و ایآنجایی که روایات هرودت

ه سا های متمادی برجای گذاشت نسرس به کمروجيه در رول مهمی در نگرش ملققي  ای  حویه

الیم اسس روایات هرودت پيرامون ای  موعوع به دقس تلليو شود؛ و اهميس ای  تلقي   اسس،

در ای  امر نه ته اسس که ملق  نه تنها ای منابد دیگر در ارتراب با ای  موعوع بهره برده اسس 



 

بلکه ای دیگر روایات خود هرودت برای پذیرش و یا رد روایات درباره ای  موعوع  بهره گرتته 

 اسس.  

شی پیوهش حاعر به دنرال رتد ابهام پيرامون علو و انگيزه  شکرکبنابرای ، برپایه چني  نگرشی، 

های کمروجيه به مصر، مطاب  روایات هرودت، نه تنها به پيشينه تاریمی مصر و روابطش با قدرت

و ا تلليکند، بلکه بشکو گرتته در خاور نزدیک و ظهور همامنشيان به رهرری کورش، توجه می

س، نيز ارتراب با مصر نيسعملکرد کمروجيه در مصر و چرایی بسياری ای کارهای داریوش، که بی

شناسی، به اندایه کاتی برای تهم روایات هرودت، به کمک دیگر منابد و کش يات نوی  باستان

   پرداید تا ابهامات پيرامون ای  موعوع برررر گردد. می

  

 مصرزمینه تاریخی روابط ایران و  -2

ها، پسامتيک یکم را یاری در دورة تراعنۀ سائي ، یونانيان که احتماالا در اخراج آشوری   

ها گيرند و پسامتيک با پی بردن به اریش نظامی آنکردند، مورد توجه تراعنه مصر قرار میمی

 (Daphneدتاع دتنه )آید و دتاع ای مریهای بای و بیدر صدد ایجاد قوای منظمی ای ایشان برمی

، 9992گذارد )دریوتون، دادند، میرا به عهدة آنان، که عمده نيروی دریایی مصر را تشکيو می

(. به دنرال سربایان مزدور یونانی، بایرگانان یونانی نيز در شهرهای ممتلف د تا 122-129: 2ج

ا وند و بششد، مستقر می، که به سرک یونانی اداره می(Naucratisخصوه در نائوکراتي  )به

کنند. همي  پيشرتس تجارت به وسيله یونانيان، های یونانی روابط تجاری برقرار میسریمي 

هرودت، قصد ترعون مصر ای ای  کار  دارد.نمائوی دوم را به پاکسایی کانال دریای سرخ وامی

اتمام  هکند، که کار ناتمام او را داریوش یکم بتجاری ذکر میهای باربریرا سهو س تردد کشتی

. ای  ترعون ای همان ابتدای حکومتش با یونانيان و (Herodotus, Book II, 158رساند )می

توانسس کند تا ای خطرات احتما ی آنها، که در آینده میها مناسرات دوستانه برقرار میتنيقی

 متوجه مصر بشود، جلوگيری کند. پ  ای نمائو، پسامتيک دوم و آپری  به ترتيب به سلطنس

 572ها در حدود سال شوند؛ ای  شورشهای جنوب کشور مواجه میرسند که با شورشمصر می
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  نام آماسيپيش ای ميالد منجر به برکناری آپری  و روی کار آمدن یک اتسر شورشی به

(Amasis II  می 526-572ح )شود.پ.م 

ا جایی کند، تنه برقرار میياهای دور پيوندهای نزدیکی با تاریخ خاورممصر ای همان گذشته     

اید گ س رخدادها و حواد  ای  منطقه تاثير مستقيمی در عملکرد حاکمان ای  ناحيه ایجاد که ب

گيری شاهنشاهی نوبنياد کند. در یمان روی کار آمدن همامنشيان، مصر همواره در مقابو اوجمی

( و خواهان 72: 2، ج9975کند )بوی ، همامنشی، پنهان و آشکار ای هي  کارشکنی دری  نمی

ان ها ای چنگال حاکمگذار آن با سياسس رهایی ملسشود که بنيانتوقف قدرت همامنشيان می

های متصرتی توانسس به آسانی ظا م و مسترد و ترویج آیادی اندیشه و عمو در سریمي 

د سقوب واق های مجاور با سریمي  مصر را به ترعيس ای شاهنشاهی همامنشی متقاعد کند. درقدرت

های همامنشيان در ای  دوره با واکنش آماسي  ترعون  يدی به دسس کورش و کشورگشائی

شود، به ای  صورت که آماسي  برای تقویس مواعد خود و همينطور برای مصر همراه می

( پ.م 522-599ح  Polycratesجلوگيری ای پيشرتس همامنشيان در دریای اژه ای پو يکرات  )

کند مقابله با ایرانيان در تصرر سواحو شرقی مدیترانه، درخواسس کمک می ساموسی برای

(. با توجه به ای  توعيلات و با در نظر  ;17Herodotus: Book II, 182: 9979)کورت، 

ها گرتت  اشارات هرودت به اتلاد مصر با  يدی و بابو در هنگام درگيری کورش با ای  دو س

(Herodotus: Book I, 77 ) سلطه آماسي  بر قرر  و اتلادش با یونانيان کوری  و

(Herodotus: Book II, 181-182)عنوان هدر همامنشيان در یمان کورش ، تت  مصر به

 وقوع ادهنده تر  وی ای حمله قریبشود و برخی اقدامات آماسي  در ای  رابطه، نشانتلقی می

ا ی که روایات دیگر هرودت (، در ح15: 9999کنند ) وید، کورش به مصر ت سير می

(Herodotus: Book III, 1-3  به وعوح، بر مسئله انتقام شمصی کمروجيه ای آماسي ،)

عنوان د يو حمله کمروجيه به مصر، سم  رانده شده اسس. واقعيس ای  اسس که ترعون مصر، به

ه تنها ار ناهدار پيدا و پنهانی در پشس  شکرکشی همامنشيان به مصر وجود دارد که ای  اهد



 

باید در سياسس شاهنشاهی همامنشی در روایات هرودت جستجو کرد، بلکه به پ  یمينه تاریمی 

مصر بمصوه توجه وییه آماسي  به یونانيان، که هرودت بدان اشاره کرده اسس، نيز توجه 

 شود.

های آن ( سریمي Herodotus: Book I, 188-191بعد ای تت  بابو توسط کورش، )     

رود ترات در شرق مدیترانه، که در حویه ترمانروایی بابو قرار داشتند، در حویة حکومس ررر 

ها، تنيقيه اسس که ای سا يان متمادی تراعنه مصری آمدند. یکی ای ای  سریمي همامنشيان در

خواهان سلطه برآنجا بودند. ای  سریمي  در قرن هشتم پيش ای ميالد تلس تسلط حکومس آشور 

 :Bertman, 2005ر اوایو قرن ششم پيش ای ميالد در حویة حکومتی بابو بود )درآمد و د

های ممتلف آشور، مصر، (. ای  سریمي  بر سر راه  شکرکشی992: 9، ج9995؛ پيرنيا، 95-96

ررتی بابو و یهودیان و غيره قرار داشس؛ و چني  موقعيتی باعث شد که نسرس به تات  و مرلوب بی

ها یمانی که تلس انقياد کورش درآمدند، هم دو س همامنشی صاحب ای  تنيقیاختيار کنند. بنابر

ها نيز با پيوست  ؛ و هم تنيقی(Olmstead,1948: 56ای شد )نيروی دریایی مجهز و پيشرتته

شان جارتتوجهی دسس پيدا کنند و تهای قابوبه کورش، توانستند ای  لاد اقتصادی به پيشرتس

ها نتيجه (. دوستی و ترعيس تنيقی917: 9996گسترش دهند )داندامایف، را تا حوا ی شرق دور 

های عاقالنه و هوشمندانه کورش بود؛ ییرا بعد ای سقوب سارد و بابو، مصر برای مستقيم سياسس

ها را ییر سلطه خود درآورد و یا حداقو با ها شدیداا متمایو بود تا تنيقیرهایی ای خطر همامنشی

ی برقرار کند؛ تا بتواند در آینده در خط مقدم جرهه در مقابو کورش، ای آنها به آنها رابطه دوست

ان شدن ای  نيس مصریتر جلوی عملین د خود است اده کند. اما کورش با هوشمندی هرچه تمام

نگریسس عنوان دروایة تت  آسيا میهای دور به تنيقيه بهرا گرتس. اتزون بر ای ، مصر ای گذشته

 های آشور و بابو درگير بود و ای هر ترصتی که پيشتصاحب ای  سریمي  با امرراتوریو بر سر 

ملی اش را عخواسس است اده کند تا نقشهشدند، میآمد و دو س آشور و بابو دچار ععف میمی

که یونانيان  ایرویه مصر ای مزدوران یونانی در ای  دوره اسس به گونهکند. نکته دیگر است اده بی

( Herodotus: Book II, 178-179ای ای تجارت مصر را قرره کرده بودند )عمده بمش

و بنابرای  ای  احتمال وجود دارد که یونانيان بعد ای سقوب سارد که باعث تنزل سط  تجارت 
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آنها شده بود و همينطور با توجه به ععف بابو، آماسي  ترعون مصر را ترغيب کرده بودند تا به 

ه رقرای تجاری ها را، ککند و تنيقیها پيشدستی می، اما کورش همامنشی بر آنآسيا  شکر بکشد

ها کورش را بر مصر، که متلد آورد و تنيقیو دریانوردی یونانيان بودند، تلس امر خود درمی

(. در توجيه اهميس استراتییک تنيقيه و 2: 9959دهند )داندامایف، رقرای آنان بودند، ترجي  می

ها، ش و کمروجيه در ای  باره همي  ب  که مصر پيش ای ای  در دوران آشوریعملکرد کور

گيرد، ها صورت میگيرد و ای  حمله که بدون حرور تنيقیوقتی مورد حمله اسرحدون قرار می

و تنها یمانی اسرحدون موت  شد بر مصر دسس پيدا  9شاه آشور نتوانسس بر مصر دسس پيدا کند

ا رته الیم اسس یادآوری شود  2ها را با خود همراه کند.توانسته بود تنيقیکند که پيش ای حمله، 

که شاهان آشوری قدرت تصرر دائم ای  کشور را نداشتند، چرا که چند ماه بعد ای تصرر شهر 

کنند. ای ميان گيرند و پادگان آشوری را قتو عام میمم ي ، مصریان دوباره آن را پ  می

پيش ای ميالد برای  669تواند سلطه آشوریان را در سال وربانيرال میپادشاهان آشوری تنها آش

ا هها و پ  ای آنچند سال بر مصر تلميو و شهر تب را غارت و ویران کند. سياسس آشوری

های ماورای ترات ای چنگ مصر، توسط کورش همامنشی نيز دنرال ها برای ح ظ سریمي بابلی

یاالت همجوار توسط کورش نشان ای عزم وی برای تصرر شود، چنان که تصرر تنيقيه و امی

                                                           
( ترعون نوبيایی Taharqaقرو ای ميالد در مقابو راهارقا ) 679 شکرکشی اسرحدون به مصر در سال نمستر   9

 مصر به شکسس انجاميد که در دو مت  ییر ثرس شده اسس:  

 :Grayson, 1975: 84) "سال ه تم در روی پنجم ای ماه آدر ارتش آشوردر مصر شکسس خورد"

Chronicle 1: iv 16 )" سال ه تم در روی هشتم ماه آدر ارتش آشور به شاميلهSha-amile رسيد" 

(Grayson, 1975: 126: Chronicle 14: 20) 
 انجام گرتس که شرح ای   شکرکشی در دو مت  679دومي   شکرکشی اسرحدون عليه مصر در آغای سال  2

(Chronicle 1: iv 23- 27; Chronicle 14: 25-26 ثرس شده اسس. سه ماه پ  ای آغای  شکرکشی در )

سوم ، شانزدهم و هيجدهم همي  ماه مطاب  شوند و دررویهای روی سوم ماه تموی ارتش آشور بر مصریان پيروی می

 (.Grayson, 1975: 85اتتد )متون آشوری سه با در مصر توسط سراه آشور قتو و عام مصریان ات اق می



 

دهد مصر دارد، تا جایی که به اشتراه کسن    شکرکشی و تت  مصر را به او نسرس می

(Xenophon, 2000: Book VIII, 6. 20 اما ارالعات کسن   در ای  باره با اسناد ،)

 ود و ای آنجا که عمر او ک ارتوان گ س که کورش خواهان تت  مصر بهمموانی ندارد و تنها می

دهد، بنابرای  وظي ه  شکرکشی به مصر بر عهده جانشينش کمروجيه ملول ای  کار مهم را نمی

 شود. می

شوند براسا  کتيرۀ بيستون، کمروجيه و بردیا، تریندان کورش، هر دو ای یک مادر متو د می     

(Kent, 1953: 117 و هرودت مادر آنها را کاساندان )کند دختر ترناسر  ذکر می

(Herodotus: Book II, 1)ن شود و بدوعنوان جانشي  معرتی می. کمروجيه ای ررر پدر به

پيش  522تا  592رسد و به مدت هشس سال ای سال برخورد با کمتری  مما  تی به پادشاهی می

های و شورش هاکند. در منابعی که بر جا مانده نيز ذکری ای ناآرامیای ميالد سلطنس می

های همامنشيان در یمان دستيابی کمروجيه به سلطنس نشده اسس. برادر کمروجيه، بردیا، سریمي 

 (Cadusians)به گ ته کسن   ای جانب پدر)کورش(، حکومس ماد، ارمنستان و کادوسيان 

(Xen, VIII. 7.11) ( و به گ ته کتزیا  حکومس بدون خراج باکتریاBactrians ،)

(  را به عهده Carmanians( و کارمانيا )Parthians(، پارتيا )Choramniansکوروسيما )

اش )استوانه(، نام (. کورش در بيانيه91: 9971؛ توتيو ، Ctesias, VII-XI. 8گيرد )می

خواهد تا همواره ای خدایان خود آورد و ای مردم و کاهنان میکمروجيه را در کنار نام خود می

ی درای رلب کنند. کورش پ  ای هشس ماه حرور در بابو، یمانی که آن برای او و پسرش یندگ

عنوان پادشاه بابو بر سریمي  خواهد ترک کند، کمروجيه را بهتری میجا را برای کارهای مهم

 کند بلکهگزیند. در واقد کورش نه تنها او را مأمور ادارة سریمي  بابو میرودان برمیميان

 :Grayson, 1975کند )ی سال نو بابليان را نيز به او ملول میهامسئو يس برگزاری جش 

(. احتماال موتقيس کمروجيه در اجرای ای  ماموریس به قدری مهم بوده اسس  که کورش 111

او را، که مطاب  اسناد بابلی ای عنوان شاه بابو برخوردار بود، در هنگام غيرس خود در مرکز، نيابس 

بنابرای  سياسس و درایس کمروجيه در اداره  (.71: 9912کوک، سلطنس و سمس و يعهدی دهد )

 در تاثير نرود و احتماالعنوان جانشي  بیبابو در دوران حيات کورش احتماال در انتماب او به
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ا ای کرد و نيابس سلطنس ریمان درگيری کورش با اقوام شرقی، کمروجيه، که بابو را اداره می

رض گرتت  ماموریس کورش در تت  مصر، مقدمات و اسراب جانب کورش برعهده داشس، با ت

   شکرکشی به مصر را نيز بر عهده داشته اسس. 

  

 علل لشکرکشی کمبوجیه به مصر -3

در مورد اقدامات کمروجيه، پيش ای تت  مصر، هرودت و منابد دیگر ارالعات چندانی در      

صورت سربسته علس انلطاب و  دهند. در ای  رابطه کسن   بهگر قرار نمیاختيار پیوهش

 Xenophon, 2000: Bookکند )گرتتاری پارسيان را به کار نرست  تعا يم کورش ذکر می

VIII, 7. 5کس به دسس کمروجيه، پيش ای حر(. داریوش نيز در کتيرۀ بيستون ای قتو بردیا به

بعد ای تت  که هرودت قتو بردیا را (. در صورتیKent, 1953: 117دهد )ررر مصر خرر می

. ا رته هرودت علس حمله کمروجيه به مصر را (Herodotus: Book III, 30داند )مصر می

ه کمروجيه کگوید وقتیکند و میپيرامون خواستگاری کمروجيه ای دختر آماسي  گزارش می

تهمد آماسي  دختر آپری  ترعون پيشي  مصر را به جای دختر خود به دربار کمروجه ترستاده می

ند کشود و به مصر  شکرکشی میکارانه آماسي  خشمگي  میس، ای عملکرد تریباس

(Herodotus: Book III, 1-5)رسد که ای  روایس درباره علس اصلی و واقعی . به نظر می

. تواند علس اصلی حمله کمروجيه باشدحمله کمروجيه به مصر ساخته راویان هرودت اسس و نمی

خصوه تنها با در نظر گرتت  همه جوانب امور و بررسی حوادثی که  بنابرای  اظهارنظر در ای 

ه صورت سربستاتتد و هرودت بدان بهیمان و یا پيش و پ  ای آن در مصر و ایران ات اق میهم

پذیر اسس. بنابرای  به نظر منطقی نيسس که علس ای  اقدام مهم کمروجيه اشاره کرده اسس امکان

ه مصر دارد به ای  قريو علو پيش پا اتتاده که هرودت ای قول راویان را که ریشه در رتتار گذشت

، در کندکند منتسب کنيم. مصر در گذشته، همانطور که هرودت بدان اشاره میخود ذکر می

جریان تسمير سریمي   يدی و بابو، با اتلاد با پادشاهان ای  دو سریمي  و ارسال نيروی نظامی 



 

مقابو همامنشيان ذات اصلی خود را، که دشمنی با همامنشيان  برای کمک به ای  کشورها در

بود، نشان داده بود و ای  اقدام مصریان در واقد به معنای اعالن دشمنی آشکار با همامنشيان در 

شود و به معنای آن اسس که مصر ای شعار دادن و تهدید پا را تراتر گذاشته دنيای آن روی تلقی می

ه کند بلکه مرادرت ببه کمک نظامی به دشمنان شاهنشاهی همامنشی می و عمالا نه تنها اقدام

های ماورای ترات نيز ای در جهس ترعيف قدرت همامنشيان بر سریمي اقدامات کارشکنانه

 شهرهای آسيای کوچک،ها موجرات ترغيب شورش در دو ساتلاد با یونانی و ای رری  کندمی

 کند.  د، تراهم میکه تلس سلطه و ن وذ همامنشيان بودن

اتزون بر ای ، قدمس تاریمی و ثروت چشمگير ای  سریمي ، که هرودت در کتاب دوم خود      

ر ای  اندایی بکند، احتماال عامو دیگر در تلریک کمروجيه برای دسسبه ت صيو ذکر می

ادی صخصوه اینکه کمروجيه در مدت اقامس در بابو بر اهميس اقتشود. بهسریمي  ملسوب می

خواسس با تصرر مصر و سواحو جنوبی مدیترانه، استراتیی رودان پی برده بود و میمصر و ميان

ای ههای آسيای کوچک، تنيقيه، قرر ، مصر و مهاجرنشي ملاصرة یونان را ای رری  پایگاه

. بنابرای  تت  مصر، اتزون بر (22: 9911پيگو وسکایا و دیگران، ساحلی آتریقا تکميو کند )

ح ظ سلطه بر  شود کههای کورش میزایای اقتصادی، بدان سرب جزو اهدار و برنامهم

کند؛ ییرا مصر خود ای مدعيان جدی سلطه بر ای  های ماورای ترات را ترمي  میسریمي 

ها بود و پيش ای ای  نيز به خارر همي  کار مورد هجوم آشوریان در یمان اسرحدون و سریمي 

ه بود. با ای  همه تاکيد م  در ای  مقا ه بيشتر حول ملور یونان، که هرودت جانشينانش قرار گرتت

کند، اسس ییرا آنها با آگاهی ای ای  همه مزایای اقتصادی و به صورت سربسته به آن اشاره می

استراتییکی مصر ای سا ها پيش ای حمله کمروجيه، بمصوه در دوران آماسي  در مصر نه تنها 

تجارت و بایرگانی مصر به دسس آورده بودند بلکه رابطه نزدیک آنها با  ای درجایگاه وییه

ترعون مصر بسياری ای تصميمات مصریان را تلس شعاع خود قرار داده بود؛ ظهور همامنشيان 

ای ههای آسيای کوچک بود و تجارت یونانيان را با مهاجرنشي که توأم با ن وذ ایران در سریمي 

 تری  نيروهای معارض با همامنشيان در تلریکعنوان مهمانداخته بود، بهایونی و تنيقی به خطر 

ترعون مصر بيشتری  نقش را داشتند و به همي  د يو ملو ن وذ یونانيان در مصر و ممانعس ای خطر 
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آتی آنها برای همامنشيان با وجود مصر تلس ن وذ یونان، یکی ای دالیو اساسی حمله کمروجيه 

 به مصر اسس. 

یمان با روی کار آمدن کورش در ایا س هرودت در توصيف مصر دوره آماسي ، که هم    

های ماد،  يدی و بابو اسس، به رون  و شکوتایی سریمي  مصر و ثروت پار  و تسمير دو س

. مصر در ای  دوره برای (Herodotus: Book II, 177کند )قابو مالحظۀ مردم آن اشاره می

خارجی، اتزون بر نيروهای نظامی و ناوگان قدرتمند برجای مانده ای  مقابله با هرگونه تهاجم

(، سایمان نظامی و دتاعی خود را ای ا لاق Herodotus: Book II, 159دوران نمائو دوم )

تقویس کرد (، Caria( و کاریا )Ioniaنيروهای مزدور سراسر خاور نزدیک، ای جمله ایونيا )

  (.71: 9999)بریان، 

ها در سراه آماسي  به دوران پسامتيک یکم، برای ها و کاریایییمان حرور مزدوران ایونی   

گردد. مزدوران یونانی ای آن یمان به بعد جایگاه مهمی در اش بر سراسر مصر، برمیتثريس سلطه

کنند. آماسي  شهر نائوکراتي  را برای سکونس نزد تراعنه مصر به وییه آماسي  کسب می

هایی که پيش ای ای  در نزدیکی بوباستي  ها و کاریاییکند و یونانیتأسي  می ایشان

(Bubastisسکونس داده شده بودند را به مم ي  منتقو می )کند و عليرغم وجود مصریان، آنان 

عالوه بر ای  آماسي   .(Herodotus: Book II, 154گيرد )کار میعنوان ملاتظ خود بهرا به

اقامس  کند و حتی به مساتران یونانی، که قصدی یونانی هدایای بيشماری ارسال میهابه پرستشگاه

-Herodotus: Book II, 178داد )هایی در اختيار آنها قرار میدائم در مصر نداشتند، یمي 

: 9999داند )بریان، (. بریان همي  عمو آماسي  را موجب نارعایتی سربایان مصری ای او می182

ن مجموع ای  اعمال آماسي ، در قرال مهاجران یونانی، ای عوامو سلب حمایس ( و کا يکا71

: 9997ن، کند )کا يکاها به دربار ایران ذکر میمردمی ای ای  ترعون و پناهندگی بسياری ای مصری

ها در ای  دوره، باعث  ن وذ بيش ای حد یونانيان اعتمادی آماسي  به مصریرسد بیبه نظر می (.69



 

-ر مصر شده بود و مصریان که ای توجه ترعون به یونانيان آیرده شده بودند، به رری چشمدر امو

دم و اعتمادی دوسویه ای جانب مرگيری تاصله آنها با آماسي  اتزایش یاتس. بنابرای ، ای  بی

ترعون یمينه ن وذ بيش ای حد یونانيان در امور مصر تراهم کرد و دشمنی یونانيان تاجرپيشه با 

 د.  تاثير نرومنشيان در ترغيب آماسي  به دشمنی با ایران در چني  شرایطی نيز بیهما

سال سلطنس بدون هي  پيشامدی  11در چني  اوعاع و شرایطی آماسي  ترعون مصر پ  ای     

پيش ای ميالد، در هنگام تهاجم  شکریان  525درگذشس و تریندش پسامتيک سوم، در سال 

 :Herodotusاو شد و در دهانه پلوییوم منتظر حمله کمروجيه بود ) کمروجيه به مصر، جانشي 

Book III, 10 کمروجيه، پيش ای حمله به مصر، تدارک مقدمات کار حمله به مصر، در .)

پيش ای ميالد آمادة حرکس به ررر مصر شد  525، تراهم کرد و در اوایو سال 526اواخر سال 

ها، در ها و قررسیحرور داورلرانه ناوگان تينيقی .(919: 9911؛ قائمی، 999: 9917مشکور، )

دهنده انقياد ای  دو ، نشان(Herodotus: Book III, 19 شکرکشی کمروجيه به مصر )

پيش ای ميالد، ناوگان دریایی پار  را، به  525سریمي  پيش ای تسمير مصر اسس که، در سال 

کمروجيه با قرار  (.erodotus: Book III, 1Hدادند )همراه یونانيان ایونيه و ائو يد، تشکيو می

گرتت  در را  ای  اقوام دریانورد و ناوگان مجهز دریانوردی مصر، که پ  ای پيرویی بر مصر 

برای کمروجيه ميسر شد، در نزد بسياری ای مورخان نمستي  ترمانروایی اسس که در  زوم ایجاد 

 که ترماندهی آنان را خود پارسيان بر عهده داشتند نيروی دریایی ای ميان اقوام دریانورد تابد ایران،

(، اقدام به تاسي  نيروی دریایی ایران کرد. بریان تاسي  ناوگان سلطنتی 17: 9979)کورت، 

داند که تراعنه مصری خود را به ناوگان دریایی پار  توسط کمروجيه را به ای  د يو مهم می

بنابرای  کمروجيه، با آگاهی ای تالش تراعنه  (.92: 9999قابو توجهی مجهز کرده بودند )بریان، 

  های منتهی به تتها، در سالبرای ایجاد و تقویس یک نيروی دریایی مجهز به کمک یونانی

ریا و یمان ای دمصر، دسس به تاسي  یک ناوگان دریایی ید تا در تهاجم خود به مصر نه تنها هم

ای   تراعنه مصر را خنثی کند، بلکه ای پتانسيو هایخشکی مصر را ملاصره و تصرر کند و نقشه

با  شهرهای یونانی، است اده کند. پ ها، ای جمله دو سنيروی دریایی برای تسمير دیگر سریمي 

ای  توصيف یکی ای علو حمله کمروجيه به مصر و ایجاد نيروی دریایی توسط او، نه تنها تسمير 
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که ای ناوگان دریایی مجهزی برخوردار بودند،  شهرهای یونانی،مصر اسس، بلکه تسمير دو س

 نيز اسس. 

گزارش هرودت، درباره کمک متلدان مصری به ایران، در جریان تسمير مصر توسط      

های اخير (، در بسياری ای آثار ملققي  دههHerodotus: Book III, 4,7کمروجيه )

(Bresciani, 1985: 502; Vasunia, 2001: 26)سس. کمک ای  ، منعک  شده ا

تماال کند تنها احمتلدان به کمروجيه که هرودت آن را ای عوامو مهم موتقيس کمروجيه ذکر می

ک ایتی کمروجيه اسس که هرودت ای بند چهارده سایی ممارب برای قروالندن بیبرای آماده

خود  عاتانداید تا خواننده را با ا قاکتاب سوم خود سناریوی دیوانگی کمروجيه را به راه می

همرا کند. در غير ای  صورت کمروجيه ای رری  اسناد بابلی با مسير حمله به مصر آگاهی کاتی 

داشس و تمامی مقدمات آن را تراهم کرده بود و به همي  د يو برای حمله به مصر، او ای مسيری 

رتته بود؛ ر گاست اده کرد که در گذشته بارها ای جانب تراعنه و پادشاهان آشور مورد است اده قرا

پيش ای ميالد سراه آشور را با کمک اعراب ساک  ای  نواحی بی  679و اسرحدون نيز در سال 

کمروجيه  .(991: 9959؛ آذری، 197و  127: 9992دریوتون، آب و علف به مم ي  رسانده بود )

، پ  ای درودان داشتننيز اعراب ای  نواحی را که سهم بسزایی در تسهيو روابط ميان نيو و ميان

(، به اراعس خود درآورده بود تا ای 965-961: 9997تت  بابو و پيش ای حمله به مصر )کا يکان، 

برای رسيدن به سرحدات مصر است اده کند. اتزون بر ای   ها،ها و بابلیآنها به مانند آشوری

ه پا  ب خوشرتتاری همامنشيان، با اتراع خود بمصوه اعراب ای  نواحی، باعث شد که اعراب،

های ای  برخورد خوب آنها، در حمله همامنشيان به مصر و پ  ای آن در ایجاد امنيس و راه

(. بنابرای  مطاب  روایس هرودت، کمروجيه 992: 9979رسانند )کورت، بيابانی، به کمروجيه یاری 

 شود و در مدت سه روی ای ای رری  غزه در ساحو مدیترانه وارد کویر )صلرای سينا( می

نشي ، که وظي ۀ تأمي  آب مورد نيای سراهيان را به عهده صلاری را به کمک همي  اعراب بادیه

( واقد در مصب اول شعره رود Pelusiumکند؛ سر  سراه ایران به پلوییوم )داشتند، ری می



 

در ای  ناحيه، پسامتيک سوم،  .(Herodotus: Book III, 4-7رسد )نيو ای ررر مشرق می

رعون جدید، به همراه سربایان مصری و مزدوران کاریایی و یونانی، برای مقابله با عنوان تبه

کند چني  ای شواهد و قراینی که هرودت ارائه می .(Ibid, 10-11کمروجيه اردو یده بودند )

گيرد که ای هر دو ررر آید که در پلوییوم نررد شدیدی بي  نيروهای دو ررر درمیبرمی

ند شونشينی میماند و در نهایس مصریان مجرور به عقببر جای می درگير، تل ات ییادی

(13-Herodotus: Book III, 12).  پيش ای ميالد  525سر  در ادامه جنگ در سال

شود خورد و پ  ای ملاصره شهر مم ي ، دستگير میپسامتيک سوم در پلوییوم شکسس می

(Herodotus: Book III, 14-15; Posener, 1936: 173 هرودت، با چشم .) پوشی

تجربگی کردن ای توان باالی قوای نظامی کمروجيه و درایس و کاردانی او در تت  ای  سریمي ، بی

نها ذکر نشينی آعنوان عامو شکسس مصریان و عقبهایی که به او شد را، بهپسامتيک و خيانس

عان مروجيه اسس. ییرا اذکند. شاید انگيزه هرودت ای ای  کار تراهم کردن مقدمات تمریب کمی

روجيه های بعدی او درباره کمبه مدیریس سياسی نظامی باالی کمروجيه توسط هرودت با گزارش

 کند. مناتات پيدا می

ای  نکته نظرات هرودت درباره علس شکسس مصریان، در دید بسياری ای ملققي  ای  حویه نيز   

؛ 951: 9996؛ داندامایف، 99: 9999)بریان،  شود بسياری ای آنهاشود و باعث میموثر واقد می

(، بر ; 925Gyles, 1959: 36: 9، ج9999؛ یری  کوب، 999-996: 9916دیاکونور، 

عنوان عامو موثر در شکسس مصریان، های آماسي ، بهنارعایتی اشرار و نظاميان ای سياسس

گان دریایی مصر، با (، ترمانده ناوUdjahorresnetتاکيد شود و ای همکاری اوجاهورساناس )

های هرودت ای علو شکسس مصریان و پيرویی کمروجيه کمروجيه، در راستای تایيد گزارش

أثير نيسس؛ و تت سير کنند. ا رته تلوالت درونی مصر بر پيرویی کمروجيه و شکسس تراعنه بی

جاتی را ن احتماال ای  تلوالت درونی مصر در نتيجه اقدامات موثر کمروجيه بود که هرگونه راه

بر تراعنه مصر بسس و ای  همان نکته مهمی اسس که بسياری ایملققي  در نتيجه تاثيرپذیری ای 

ای  اند. بنابرای دیدگاههای من ی هرودت درباره کمروجيه خواسته یا ناخواسته توجه نکرده

ان يمنصران مصری و بسياری ای متلدان مصر که ای تراعنه بریدند و به همامنشهمکاری صاحب
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رایی که گتوان آنها را در نتيجه درایس و کاردانی کمروجيه ت سير کنيم و ای یکجانرهپيوستند می

 عادت بسياری ای ملققي  غربی شده و عاتتی برای مورخ اسس پرهيز کنيم.  

شان اها ی سيرن ها و به ترعيس ای ایپيرویی قارد کمروجيه بر تراعنه مصری، باعث تسليم  يرييایی

. بنابرای  در نتيجه اقدام موثر کمروجيه، عالوه (Herodotus: Book III, 13شود )برکه میو  

بر مصر مستعمرات تجاری یونان در شمال آتریقا که بسيار ثروتمند بودند، نيز تلس ترمانروایی 

ها و اها ی سيرن و . ای  اقدام داورلرانه  يريایی(Olmstead,1948: 88آیند )ها درمیپارسی

چون و چرای کمروجيه در  شکرکشی به مصر و ملاصره رکه به نوبه خود نشان ای موتقيس بیب

شهرهای یونانی اسس که کمروجيه پ  ای تت  مصر بدان دسس یاتس و حتی اقدام اقتصادی دو س

(، که بنا به گزارش هرودت  شکرکشی Herodotus: Book III, 17او در حمله به کارتاژ )

(، نيز Herodotus: Book III, 19يو عدم همکاری تنيقيان منت ی شد )بر عد آنها به د 

 توان در راستای همي  هدر کمروجيه ت سير کرد.  می

های آمون و حرشه گزارش هرودت درباره ناکارامدی  شکرکشی کمروجيه به واحه

(Herodotus: Book III, 26که شواهد باستان ،)ن، اکند )بریشناسی خالر آن را تایيد می

(، نشان ای عدیس راویان هرودت 997: 9، ج9999؛ یری  کوب، 19: 9979؛ کورت، 91: 9999

دهنده آن اسس که کمروجيه کامال های او در مصر دارد. ییرا شواهد نشانای کمروجيه و موتقيس

به هدر خود رسيده اسس و نسرس به تاتلان آشوری و بابلی که نتوانستند سلطه مستقيم خود را 

طه های پيرامون آن را تسمير و سلح ظ کنند، کمروجيه توانسس مصر و سریمي  ریمي  مصربر س

 مستقيم خود و جانشينانش را بر مصر ترمي  کند.

های متون قانونی و اداری مصر نيز ثرات اقتصادی و تداوم یندگی رویمره مصریان را در سال       

( و Posener, 1936: 169; Gyles, 1959:69کند )نمستي  حکومس کمروجيه تأیيد می



 

 ,Herodotusنيز همه ادعاهای نویسندگان کالسيک ) 9شواهد معاصر به دسس آمده ای مصر

III, 28, 29-31; Diodorus, I,95 درباره خشونس کمروجيه نسرس به معابد، خدایان و )

، را رد مصریانخصوه ادعای آنها در مورد کشت  آپي ، گاو نر مقد  مقابر سلطنتی مصر به

(. احتماال اقدام کمروجيه در کاهش درآمدهای هنگ س، که Posener, 1936: 171کند )می

(، در Bresciani, 1965: 312-13کردند )تراعنه سائي  به معابد مصری پرداخس می

دار کردن چهره کمروجيه توسط روحانيون مصری که عمده روایات هرودت درباره خدشه

 یبان آنها روایس شده، بی تأثير نروده اسس.      خشونس کمروجيه ای 

  

 نتیجه

شی  شکرک بررسی بيشتر روایات هرودت پيراموندهد که های ای  تلقي  نشان میداده

ود و به روایات شميسر می شناسیبا کمک منابد دیگر و کش يات نوی  باستان کمروجيه به مصر

 های ممتلف درباره علوتلليوماد کرد. بنابرای  توان اعتهرودت در ای  باره به تنهایی نمی

 تاریمی و انگيزه  شکرکشی کمروجه به مصر در دو حویه مطا عات مربوب به تاریخ ایران و مصر،

دت تهم روایات هرو نيایمند منابد نوی  و ت سير دیگر روایات هرودت اسس. به عرارت دیگر

ن، ایات خود هرودت پيرامون تاریخ همامنشياپيرامون حمله کمروجيه به مصر، با تلليو دیگر رو

                                                           
( در اواسط Marietteکشف سراپيوم در صلرای سقاره در چند مایلی پایتمس باستانی مم ي ، توسط ماریس ) 9

های اخير اسس که پرده ای ای جمله کش يات مهم باستان شناسی سال (،Depuydt, 1995: 120قرن نویدهم )

دارک مکشد. ای  اکتشار به همراه دیگر چهره تاریک تاریخ مصر دوره کمروجيه و جانشينانش در مصر می

مت اوتی ای  مجسمۀ یکی ای بزرگان مصری به نام اوجاهورسنس، تصویرمصری مربوب به آن رویگار، ای قريو 

 ,Posener, 1936: 171; Klasens, 1946: 339-49; Brescianiکند )ه ما منعک  میکمروجيه ب

شناسی به دسس آمده ای مصر باستان، کمروجيه نه تنها به آداب و بر اسا  ای  شواهد باستان(. 504-05 :1985

ی انی که ارسوم متعارر پيش ای خود در جامعه مصر مرادرت کرده اسس بلکه بر خالر روایات هرودت و مورخ

اند، کمروجيه در مقام ترعون مصر عليا و س لی، به همۀ مناسک و شعائر سریمي  باستانی مصر، وی روایس کرده

 برای جا بای کردن در دل مصریان، پایرند بوده اسس.
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توان به روایات مستقيم هرودت درباره علو و انگيزه ای   شکرکشی شود و به تنهایی نمیميسر می

ه ک دهدکمروجيه به مصر نشان میتلليو روایات هرودت پيرامون حمله ییرا  اعتماد کرد.

 ند نيسسککه هرودت روایس می شمصیجویانه  شکرکشی کمروجيه به مصر یک تصميم انتقام

های حمله او نه تنها ریشه در حواد  و رخدادهای دوران علس و انگيزه کمروجيه و یمينهبلکه 

ای هها، دارد، بلکه همچنان که سياسسها و بابلیکورش و حتی به پيشتر ای آن، یعنی آشوری

دهد، ان تکيه ید، نشان میرلرانه داریوش یکم، که پ  ای کمروجيه برتمس همامنشيتوسعه

تصميم ای پيش تعيي  شده اسس و به دنرال هدر خاصی عملکرد کمروجيه در تسمير مصر یک 

 در دوران ترمانروایی کمروجيه انجام شده اسس.

  

 منابع 
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