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كانال نیل ھاي ھخامنشي در نبشته سنگ     

مقامي آقاي جھانگیر قائم: نويسنده   

روايي ايران بر آن سرزمین  ي فرمان ي چیرگي ھخامنشیان را بر مصر، نخستین دوره شناسان دوره تاريخ
از آن دوره آثار فراواني . ايرانیان بر مصر در زمان ساسانیان بودروايي  ي فرمان دانند، چرا كه دومین دوره مي

ھايي روي پاپیروس به  ھاي گلي و سفالي، مھرھا و نوشته ھا، ظرف ھا، مجسمه ھا، لوح نبشته شامل سنگ
ي درخشاني از تاريخ باشكوه ھخامنشیان را نشان  ھا صفحه خط مصري برجاي مانده است كه ھر يك از آن

اين مقاله نیز با . ايسته است اين آثار از نظرھاي متفاوت مورد بررسي و پژوھش قرار گیرنددھند و ش مي
پردازد كه به فرمان داريوش بزرگ به  ھايي مي نبشته ھمین ھدف نوشته شده است و به شرح سنگ

 . مناسبت حفر كانال نیل برپا داشته بودند

پیش از میالد،  ۵١٧قلب كشور مصر، پیوند دھد، از سال فكر ساختن كانالي كه درياي سرخ را به رود نیل، در 
تا پیش از كندن اين  ١.يعني پس از لشكركشي داريوش به مصر در سال چھارم سلطنت به فكر داريوش رسید

جا از شھر صور با كشتي و يا از راه  كانال، براي رفتن به مصر بايد از راه خلیج فارس و فرات به سوريه و از آن
) پیش از میالد ۵٢٩-۵٢١(و اين ھمان راھي بود كه كمبوجیه ٢رفتند ي سینا به مصر مي جزيره بهفلسطین و ش

   ٣.پیش از میالد از آن استفاده كرده بود ۵٢۵نیز به سال 

تري افتاد  در اين سفر بود كه داريوش، كه خود نیز از ھمان راه قديمي به مصر رفته بود، به فكر يافتن راه كوتاه
ھم  ۶از سوي ديگر اھمیت سرزمین زرخیز مصر. اش مرتبط كند راتوري او را با متصرفات آفريقاييتا مركز امپ
جا را به بازارھاي قلمرو امپراتوري ايران ارتباط دھد تا كاالھاي ايراني به  تري آن كرد راه كوتاه ايجاب مي

   ٧.ھاي ديگر برسد ھاي مصر به سرزمین تر به مصر و فراورده سادگي بیش

. ي يافتن چنین راھي بررسي شود انديشه باعث شد زماني كه داريوش در مصر بود فرمان دھد درباره اين
ي نیل توجه شد و آگاھي از  و رودخانه) ي درياي سرخ شاخه(اين بود كه به طرح كانالي بین خلیج عربستان

  . در تصمیم خود استوارتر كردھاي مصر به اين كار دست زده بودند، داريوش را  ھا پیش نیز فرعون اين كه سال

ي اھمیت كندن اين  ھا نوشته است، درباره ژولیوس ژونگ در كتابي كه با عنوان داريوش يكم پادشاه پارس
  : نويسد كانال مي

ي خود  گشود، خاطر وي را به كلي فريفته دورنمايي كه حفر كانال نیل به درياي سرخ پیش چشم شاه مي" 
ھايي كه از ساحل فینیقي به درياي سرخ  اه بر اين قرار داشت كه در اينده كشتيي شم اراده... ساخته بود 

كند، بتوانند وارد نیل  العرب را طي مي ھايي كه از ايران و ھندوستان پیرامون جزيره چنین آن آيند و ھم مي
جھاني پیدا از طرف ديگر ساحل جنوبي پارس در كنار خلیج اھمیت . جا به درياي روم بروند شوند و از آن

ي  شودژ و ھمه كرد و بده بستان كاال از راه دريا میان بابل، ايران، عربستان و ھندوستان برقرار مي مي
رسیدند،  ھاي دشوار و سخت به ايران و از شرق و جنوب دور به درياي روم مي كاالھايي كه از مغرب، از راه

   ۵."تر به مقصد خود بروند یشتوانستند با سرويس ناوگان منظم بازرگاني با سادگي ب مي

ي كندن كانالي كه درياي سرخ را به رود نیل متصل سازد، نويسندگان قديم نخستین كار را  در مورد پیشینه
 ١٣٢٢-١٢٩۴(۶اند و پس از او، رامسس دوم فرعون مصر نسبت داده) پیش از میالد ١٢٩۴-١٣١٨(به ستي اول
   ٧.اند روي آن كار كرده) یش از میالدپ ۵٩۴-۶٠٩(و سپس نخائوي دوم) پیش از میالد

كنت "جا بايد به آن اشاره كرد، اين است كه مسیر كانال نیل را با مسیر كانالي كه  ي ديگري كه در اين نكته
زيرا با . شود، نبايد يكي دانست ساخت و اينك از آن با نام كانال سوئز ياد مي ١٨۶٩به سال " دو لسپس

در واقع، . ھاي ديگري به كلي تفاوت دارند بر يكديگر منطبق ھستند، در بخشكه بخشي از اين دوكانال  آن
جا  ي تمساح يكي است ولي از آن چون از درياي سرخ به سوي شمال حركت كنید، مسیر دو كانال تا درياچه

ي نیل تا شھر بوباستي  اي از رودخانه رود و در طول شاخه به بعد، مسیر كانال داريوش به سوي غرب مي
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اما مسیر كانال لسپس از . پیوندد ي اصلي نیل مي يابد و اندكي باالتر از بوباستي به شاخه دامه ميا
  . يابد ي تمساح به بعد رو به شمال تا بندر سعید در ساحل درياي مديترانه ادامه مي درياچه

  

  .ي مصر و عربستان قديم كه مسیر كانال نیل روي آن مشخص شده است نقشه

: " ھا و چگونگي كندن آن نوشته است ي ويژگي ھرودوت كه خود اين كانال را ديده است در كتاب خود درباره
ئي نخستین كسي بود كه دست به كار كندن مجرايي . فرزند پسامتیك، نكومس بود كه در مصر سلطنت كرد

طول اين مجرا به . رفت و پس از او داريوش پارسي كار كندن آن را ادامه داد به درياي اريتره مي شد كه
عرض آن را آن اندازه زياد گرفتند كه دو كشتي جنگي با سه رديف پاروزن، . ي چھار روز دريانوردي است اندازه

اي  اين مجرا از نقطه. رسد از نیل مي آب آن. توانند در آن دريانوردي كنند رسند، مي رو به ھم مي كه از روبه
شود كه اندكي باالتر از شھر بوباستي قرار دارد و از كنار پاتاموس، كه از شھرھاي عربستان  شروع مي
  . شود گذرد و به درياي اريتره منتھي مي است، مي

دشتي است  اين مجرا ابتدا در قسمت دشت مصر، كه در جھت عربستان ادامه دارد، كنده شده و اين ھمان
ي  بنابراين، اين مجرا در مسیر پايه. روي ممفیس قرار دارد، مجاور است كه در جھت داخل با كوھي، كه روبه

در آن ) يعني باد جنوب(اي كه بادنوتوس داخلي اين كوه كنده شده و سپس از كوھستان به جنوب و ناحیه
ي كه از درياي شمال تا درياي جنوب، ھمان ا در نقطه. رود شود و به خلیج عربستان مي وزد، متوجه مي مي

از . تر است تر و راه مستقیم ، فاصله از ھمه كم)يعني اقیانوس ھند و درياي سرخ(دريايي كه اريتره نام دارد
درياي (كه سر حد مصر و سوريه است، از اين نقطه تا خلیج عربستان) امروزه رأس القصرون(كوه كازيوس

ھاست ولي مجرا بسیار درازتر است،  ترين راه اين راه مستقیم). كیلومتر ١٧٧(ھزار ستاد فاصله دارد) سرخ
نكومس در جريان كندن . ھزار مصري براي كندن آن از بین رفتند ١٢٠در زمان نكومس . زيرا پیچ و خم زياد دارد

   ٨."ي كار دست كشید مجرا از ادامه

. اند ھاي متفاوتي ذكر كرده ، نويسندگان قديم دلیلي اين كه چرا نخائو كانال نیل را ناتمام رھا كرد درباره
ھاي  ھاتفي با آن مخالفت كرد و مدعي شد كه نكومس با اين كار از پیش به سود قوم: " نويسد ھودوت مي

   ٩."كند وحشي كار مي

مھندسان در حین كار منتقل شدند كه سطح : " علت را اين گونه بیان كرده است كه)  Diodore( ديودور
چه راه باز شود، آب شوردريا، رود نیل و  ي سرخ از دلتاي نیل و مصر باالتر است و تصور كردند كه چناندريا

با وجود اين، كانال  ١٠. دانند ي كار مي ي زياد كندن كانال را مانع ادامه برخي نیز ھزينه. مصر را غرق خواھد كرد
پذيرفت و اقیانوس ھند از راه درياي سرخ به  ھا به ھمت داريوش بزرگ پايان ي سختي و دشواري نیل با ھمه

  . ھا ارتباط اسیا با آفريقا و اروپا از اين راه برقرار بود رود نیل پیوست و سال

   ھا نبشته پنج سنگ
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ھايي با يكديگر داشت، در  ھاي آن ھا تفاوت نوشته، كه متن داريوش پس از پايان كار، فرمان داد پنج سنگ
ھاي مصري، پارسي، عیالمي و بابلي مطالبي  ھا به خط ال برپا كنند و روي آنچھار جا در طول مسیر كان

نوشته را يكي و بدون تفاوت  البته، پیرنیا در تاريخ خود متن ھر سه سنگ. پیرامون كندن كانال ثبت كنند
اما  ١١."اند اي است از داريوش در پنج نسخه كه در نزديكي كانال يافته نوشته سنگ: " دانسته و نوشته است

  . چنان كه در ادامه خواھیم گفت، اين سخن چندان درست نیست

  و بر بلندترين جا به نحوي برپاداشته) به سوي درياي سرخ(نبشته را در ساحل راست كانال اين پنج سنگ
از نظر بزرگي سكوي زيرين   ھا نبشته سنگ. ديدند ھا را مي گذشتند، آن ھايي كه از كانال مي بودند كه كشتي

اما متاسفانه دست روزگار يكي از . نظیر و شايان توجه و اھمیت ھستند و نوع مصالح و شكل و اندازه كم
خوشبختانه . ھايي شكسته بر جاي نمانده است ھا را به كلي از میان برده و از چھار ديگر ھم جز قطعه آن

خوانده شده است و در شناس گردآوري و  ھا به كوشش باستان شناسان و دانشمندان زبان اين شكسته
  . اي در دسترس قرار گرفته است كه از شكوه تمدن ايران باستان حكايت دارند نتیجه سندھاي باارزش و زنده

  : ھاي كانال نیل به ترتیب، در مسیر كانال به سوي درياي سرخ، عبارت ھستند از نبشته سنگ

  المسخوته  ھاي تل نبشته سنگ. ٢و  ١

  اوم  ھاي سراپه نبشته سنگ. ٣

  يا شالوف  ي قبره  نبشته سنگ. ۴

  ي سوئز  نبشته سنگ. ۵

كه جاي نصب آن معلوم است، آگاھي ديگري  اوم جز اين ي سراپه نبشته ھا، از سنگ نوشته از میان اين سنگ
میخي پارسي، میخي عیالمي و (ھاي شالوف و سوئز به دو خط ھیروگلیف و میخي  نبشته سنگ. نداريم

  . ھا كنده شده است ھاي میخي بر يك روي سنگ و خط مصري به روي ديگر آن كه خط بوده) میخي بابلي

ھاي  نوشته ھايي از سنگ كه خود قطعه)  Golenischeff( نیشف ھاي گله المسخوته بر اساس پژوھش در تل
 نبشته، يكي به ي كانال، شامل دو سنگ نوشته ھاي خويش پیدا كرده است، سنگ المسخوته را در كاوش تل

   ١٢.خط مصري و ديگري به خط میخي بوده است

   المسخوته ھاي تل  نبشته سنگ

ھاي اين شھر امروزه به  خرابه. روي شھر پتاموس بر ساحل كانال برپا شده بود ھا روبه نبشته اين سنگ
ھا از سنگ خاراي  نبشته اين سنگ. اسماعیلیه قرار داردالمسخوته معروف است و در ھفده كیلومتري  تل

اي كه  نخستین قطعه. متر از كانال قديم قرار داشتند ٣۵٠ي  اي به فاصله سرخ ساخته شده بودند و برفراز تپه
كارگران ) خورشیدي ١٢۴٣(میالدي ١٨۶۴ھا پیدا شده به خط میخي است و در سال  نوشته از اين سنگ

، )خورشیدي ١٢۶٨(میالدي ١٨٨٩چندي پس از آن، يعني در سال . را پیدا كردند  شركت كانال سوئز آن
 ١٢٨۵(میالدي ١٩٠٧ھاي ديگري به خط مصري و يك قطعه ھم میخي پیدا كرد كه در سال  نیشف قطعه گله

 ھا فقط ھشت قطعه به زبان مصري نبشته بنابراين، از اين سنگ. ي قاھره بردند ھا را به موزه آن) خورشیدي
دھند و جايگاه  ي اصلي را تشكیل مي نبشته ي آن، سه چھارم كل سنگ به دست آمده كه ھفت قطعه

ھاي به دست آمده مشخص مي شود كه بلندي  ي ھشتم ھنوز مشخص نیست و از روي قطعه قطعه
  . متر بوده است سانتي ٧٧متر و ضخامت آن  ١٠/٢متر و پھناي آن  ١۵/٣ي اصلي  نبشته سنگ



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

  

  .شناس فرانسوي المسخوته از كتاب پوزنر، باستان ي تل نبشته طرح سنگ

( ي پوزنر نبشته در كتاب نخستین استیالي ايرانیان بر مصر نوشته ي متن اين سنگ شرح جامع و ترجمه
Posener  (ايران باستان آورده است و از اين چه است كه پیرنیا در  به زبان فرانسوي آمده است و شبیه آن
  : آوريم نبشته مي ي ايران باستان را در معرفي اين سنگ ھايي از نوشته رو، بخش

اند، يعني صورت او زير قرص پردار آفتاب  ي مصري داريوش را مانند فرعون مصر نشان داده نوشته در سنگ" 
اند و نیز  را زير اسم او به ھم ربط داده( سفليمصر علیا و مصر (ي نیل، دو بخش مصر است و خدايان دو نیمه

ھا،  ھايي كه تابع داريوش بودند، با تصوير مردم آن جا مانند مراسمي كه براي فرعون داشتند، نام ملت در اين
ھستند ) داريوش= تريوش آن(ي اين مردان پیرو فرعون مصر اند بگويند كه ھمه كه خواسته توضیح آن. اند نوشته

  . ھاي مصر بودند ترين فرعون ي ھیجدھو برتر است كه باشكوه ھاي سلسله ونو او از فرع

ھاي مصر ديده مي شود، اين است كه  اي مردمان تابع در زمان فرعون ھا و صورت تفاوتي كه میان اين صورت
ن اي اي ھايشان بسته بود و رشته كردند كه دست ھا مردم تابع را به شكل اسیري تصوير مي در زمان فرعون

توانستند مردمان آريايي را  ولي چون نمي. ي محكم، بسته است دار، يعني قلعه دانه اسران را به شكل بیضي
مردم تابع مانند اسیري : به ايت شكل درآورند تغییري در نشان دادن مردمان تابع حاصل شد كه چنین است

زده و در حال خشوع و خضوع در باالي قید، زانو به زمین  باشند، بلكه بي  ھاي او را بسته نیستند كه دست
   ١٣."اند بیضي قرار گرفته

بر اين شرح بايد افزود، در باالي نام داريوش كه درون بیضي كنده شده است، تصوير تاجي نیز نقش شده 
  : ي اين خدايان چنین نوشته شده است ي نیل، خطابه ي خدايان دو نیمه است و در دو طرف تصويرھا

و " بخشم را به تو مي) ھا قدرت(ھا ي كمان ي كشورھاي بیگانه و ھمه ھا، ھمه ي زمین ھمه"در سمت چپ، 
ھاي درياي اژه را به تو واگذار  ي ساكنان جزيره ي مردمان و ھمه ھا، ھمه ي انسان ھمه"در سمت راست، 

  " . كنم مي

  : استدر پشت سر تصوير نیز سخناني ھر يك از خدايان در ھفت ستون به اين شرح ثبت شده 
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شود،  ھا كه از من ناشي مي ي شادي ھمه. بخشم زندگي كامل، خوشبختي و تندرستي را به تو مي"
ي چیزھاي خوب كه من  ھا، ھمه ي خوراكي پذيريد، ھمه مي" رع"چه كه خداوند بزرگ  ھا نظیر آن ي ھديه ھمه

  " مدھ منشأ آن ھستم و سرانجام پادشاھي مصر علیا و سفلي را جاودانه به تو مي

   ١۴.ھا نقش شده است سپس زير پاي خدايان، تصوير مردمان تابع امپراتوري ايران با نام كشورھاي آن

شود و چون متن خوانده شده به  ھاي زيادي دارد، آغاز مي نبشته، كه افتادگي پس از اين، متن سنگ
ديگر به كتاب ايران باستان ي پوزنز به شرحي كه پیرنیا در كتاب خود نوشته، بسیار نزديك است، بار  وسیله

  : كنیم بسنده مي

... ي چیزھايي را كه خدا شروع كرد  ي نیث، خانم سائیس، است انجام داد ھمه ي الھه داريوش كه زاده" 
وقتي در شكم مادر قرار داشت و ھنوز بر زمین نیامده . آقاي ھمه چیز كه قرص افتاب را احاطه كرده است

دست خود را با كمان به سوي او برد تا دشمنانش او را ... امر كرد به او ... ست نیث او را پسر خود دان. بود
ي  او دشمنان خود را در ھمه. او قوي شوكت است... كرد " رع" كه از براي پسر خود  برافكنند چنان

 شاه مصر علیا و سفلي، داريوش كه تا ابد پاينده است، شاھنشاه بزرگ، پسر. كند ھا نابود مي سرزمین
ي بیگانگان با  ھمه. گیر است قوي و جھان). يعني پسر نیث است(او پسر اوست. ويشتاسب ھخامنشي

  ." كنند آورند و براي او كار مي ھاي خود ره به او مي ھديه

شود و  ھاي آن خوانده نمي نبشته خراب شده است و بسیاري از عبارت از اين جا به بعد، متن سنگ
چه از آن بر  ولي روي ھم رفته آن. اند اند و نامفھوم شده ود را از دست دادهي خ ھاي آن اغلب رابطه جمله

بار ھم نام  يك. ھا كرده است ھايي از آن آيد چنین است كه داريوش حكیمان مصر را فراخوانده وپرسش مي
خواھند براي شناسايي  ھايي است كه مي نبشته آمده است و سپس گفت و گو از كشتي كوروش در سنگ

   ١۵.رياھا بفرستندبه د

   اوم ي سراپه نبشته سنگ

نبشته به خط  شناس فرانسوي، بیست و پنج قطعه از اين سنگ ، باستان) Clarmont Ganeau( كالرمن ژنوئه
ي تمساح و  اوم، بین درياچه ، در جايي به نام سراپه)خورشیدي ١٢۶۴(میالدي ١٨٨۴مصري را در سال 

اوم  ھاي تاريخي سراپه ي ويرانه مانده از آن را به اشتباه باقيي شور، به دست آورد و در آغ درياچه
ي لوور پاريس برده شد، ولي دو سال بعد به كلي  به موزه ١٨٨۶ھاي شكسته در سال  قطعه. دانستند مي

   ١۶.ھا به دست نیامده است مفقود شد و ديگر نشاني از آن

   ي قبره يا شالوف نبشته سنگ

. اند خاراي سرخ ساخته شده و بخشي از آن را كنون در اسماعیلیه برپا داشتهنبشته نیز از سنگ  اين سنگ
نبشته به خط مصري و روي ديگر آن به سه خط میخي پارسي، عیالمي و بابلي بوده و در  يك روي اين سنگ

نبشته ھم در  اين سنگ. ي شور قرار داشته اشت ي شالوف و در نزديكي درياچه جايي در سه كیلومتري قريه
. متر بوده است سانتي ٧٨متر و ضخامت  ۵/٢متر، پھناي  ٣المسخوته و به بلندي  ي تل نبشته ي سنگ اندازه

) خورشیدي ١٢۴۵(میالدي ١٨۶۶نبشته را در سال  ھاي اين سنگ قطعه)  de Lesseps( مھندس دولسپس
ري و بقیه به خط ي كوچك و بزرگ از آن را به دست آورد كه ھفده قطعه به خط مص قطعه ٣۵كشف كرد و 

نبشته مفقود شد و از جست و  ھاي كوچك سنگ اما قطعه. ھا را به شالوف منتقل كردند میخي بود و آن
تر را نیز بارديگر به  اي به دست نیامد و پانزده قطعه بزرگ ھا انجام شد، نتیجه جوھايي كه براي پیدا كردن آن

( دا ھاي كله در پي كاوش) خورشیدي ١٢٩٠-١٢٩١(میالدي ١٩١١-١٩١٣خاك سپردند تا اين كه در سال 
Cledat  (ھا را به اسماعیلیه بردند ھا با چند تاي ديگر، از زير خاك بیرون آمد و آن اين قطعه .  
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اي كه روي قطعه سنگ گچي قرار گرفته، گذارده شده  اي سنگي از سنگ ماسه نبشته روي پايه اين سنگ
ي  نبشته ي سنگ نبشته نیز به ھمان شیوه آيد كه اين سنگ ھا چنین برمي از تركیب قطعه سنگ. است

  . ھايي داشته است ي تفاوت نبشته المسخوته تھیه شده بوده، ولي متن اصلي آن با آن سنگ تل

شود، ولي از  ھايي از آن به طور كامل خوانده نمي نبشته به سبب محو شدن بخش متن اصلي اين سنگ
  : آيد ھا به دست مي اين نكته چه كه پنز توانسته است بخواند، آن

ھا و شھرھاي مصر بازديد كرده و فرمان داده است مھندسان براي كندن كانال به كار  داريوش از ناحیه
 ٢۴چه داريوش فرمان داده بود انجام شده است و  آن. ھا را روي آن به حركت درآورند مشغول شوند و كشتي

سپس سخن از . راه اين كانال، به سوي ايران فرستاده شده استكشتي با كاالھاي فراوان از مصر، از  ٣٢يا 
سپس داريوش فرمان داده است . اند  تھنمیت و سخناني است كه شاھزادگان و مھندسان به داريوش گفته

اين چنین كاري بزرگ كه تا آن :" نوشته آمده است چه را كه شده روي سنگ ثبت نمايند و در پايان سنگ آن
   ١٧."ي داريوش، كه خدايش جاودان دارد، صورت حقیقت پذيرفت بود، به فرمان وارادهروز انجام نشده 

   ي سوئز نبشته سنگ

نبشته در مسیر كانال نیل است، در شش كیلومتري شمال سوئز و در  نبشته، كه آخرين سنگ اين سنگ
ر مغرب مجراي قديمي كانال قرار متر و د ۴۵٠اي به بلندي  ھاي كانال، برفراز تپه نزديكي اردوگاه نگھبانان كرانه

اي كه از آن به دست  ترين قطعه نبشته نیز از سنگ خاراي سرخ بوده و بزرگ جنس اين سنگ. داشته است
 ١٠/٢متر در  ١۵/٣، به درازاي )ي اصلي نبشته سوم پھناي سنگ حدود يك(متر سانتي ۶٢-٧٣آمده، به پھناي 

  . متر بوده است سانتي ٧۴و به ضخامت 

دآ  به دست كله) خورشیدي ١٢٩٠-١٢٩١(میالدي ١٩١١-١٩١٢نوشته در سال  ن قطعه از اين سنگنخستی
به دست ) خورشیدي ١٣١٢(١٩٣٣ھاي ديگري به خط مصري و میخي در سال  كشف شد و پس از آن قطعه

  . پوزنر به دست آمد

از فرمان داريوش براي  ي شالوف است و در آن نبشته ھايي شبیه سنگ نبشته نیز با تفاوت مضمون اين سنگ
   ١٨.ھا حكايت شده است كندن كانال و روانه كردن كشتي

  

  .اند ي اصلي شالوف كه در میدان اسماعیلیه برپاداشته نوشته ھاي سنگ عكسي از قطعه

   نتیجه

ھا وجود داشته  ھاي اندكي در آن تفاوتي زيادي يكسان بوده و  ھا تا اندازه نوشته مطالب ھیروگلیفي سنگ
چه بخواھیم  ي مطالب را گسیخته است و چنان ھا وجود دارد كه رشته ھايي در برخي متن افتادگي. است

المسخوته و بخش  ي تل نبشته تري در دست داشته باشیم، بايد بخش نخست سنگ متن به نسبت كامل
  . ي شالوف را تركیب كنیم نوشته پاياني سنگ
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اند، بايد گفت  ھايي باھم داشته ھا نیز تفاوت ھاي كانال نیل، كه آن نوشته ھاي میخي سنگ ي متن درباره اما
نوشته به سه  ھاي ھیروگلیفي نیست، بلكه چون روي يك سطح سنگ ھا به تفصیل متن مضون اين كتیبه

صه آمده است و متن كامل اند، به ناچار مطالب به طور خال زبان و خط پارسي، عیالمي و بابلي نوشته شده
( ي رولف نارمن شارپ ھاي شاھنشاھان ھخامنشي نوشته ھا چنین است كه در كتاب فرمان پارسي آن

Ralph Norman Sharp  (آمده است :  

خداي بزرگي است اھورامزدا، كه آن آسمان را آفريد، كه اين زمین را آفريد، كه مردم را آفريد، كه شادي  .١بند
اد، كه داريوش را شاه كرد، كه به داريوش شاه شھرياري را كه بزرگ و داراي اسبان خوب و مردم را قرار د

  . مردان خوب است، ارزاني فرمود

من داريوش شاه بزرگ، شاه شاھان، شاه كشورھاي داراي ھمه گونه مردم، شاه در اين سرزمین دور . ٢بند
  و دراز، پسر ويشتاسب ھخامنشي 

از . فرمان كندن اين ترعه را دادم. من پارسي ھستم از پارس مصر را گرفتم: داريوش شاه گويد .٣بند
پس از آن اين ترعه كنده شد، . رود اي به نام نیل كه در مصر جاري است تا دريايي كه از پارس مي رودخانه

كه من  ھا از مصر از میان اين ترعه به سوي پارس روانه شدند، چنان كه فرمان دادم و كشتي چنان
  . خواستم مي

   نوشت پي

   ۵۶٧ي  باستان، جلد اول، صفحه  ي پیرنیا، ايران مشیرالدوله. ١

   ١٧۶ي  سامي، تمدن ھخامنشي، جلد اول، صفحه علي. ٢

ي  و سامي، تمدن ھخامنشي، جلد اول، صفحه ٢٠٧ي  دكتر بھمنش، تاريخ قديم مصر، جلد دوم، صفحه. ٣
   ۴٨٨ي  جلد اول، صفحهباستان،   الدوله پیرنیا، ايران و مشیر ١٧۶

سامي، تمدن  و علي ١٠۵ي  زاده، صفحه ي دكتر منشي ژولیوس ژونگ، داريوش يكم پادشاه فارس، ترجمه. ۴
   ١٧۶ي  ھخامنشي، جلد اول، صفحه

   ١٠٧و  ١٠۶ي  زاده، صفحه ي دكتر منشي ژولیوس ژونگ، داريوش يكم پادشاه فارس، ترجمه. ۵

   ١٨١ي  اول، صفحهسامي، تمدن ھخامنشي، جلد  علي. ۶

   ۴٢و جلد چھارم، بند  ١٨۵ي دكتر ھدايتي، بند  ھرودوت، جلد دوم، ترجمه. ٧

   ١٨۵ي دكتر ھدايتي، بند  ھرودوت، جلد دوم، ترجمه. ٨

   ٢۴٣ي  ي دكتر ھدايتي، صفحه ھرودوت، جلد دوم، ترجمه. ٩

   ١٧٧و  ١٧۶ي  سامي، تمدن ھخامنشي، جلد اول، صفحه علي. ١٠

   ۵۶٨ي  باستان، جلد اول، صفحه  ي پیرنیا، ايران ولهمشیرالد. ١١

   ۵٠و  ۴٩، ۴٨ھاي  ي فرانسوي، صفحه پوزنز، نسخه. ١٢

   ۵۶٩ي  باستان، جلد اول، صفحه  ي پیرنیا، ايران مشیرالدوله. ١٣
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   ۵٩تا  ۵١ھاي  ي فرانسوي، صفحه پوزنز، نسخه. ١۴

   ۵٩ھاي  ي فرانسوي، صفحه پوزنز، نسخه. ١۵

   ۴٨ھاي  ي فرانسوي، صفحه نسخه پوزنز،. ١۶

   ٧۶و  ٧۵ھاي  ي فرانسوي، صفحه پوزنز، نسخه. ١٧

   ٨٧تا  ٨٢ھاي  ي فرانسوي، صفحه پوزنز، نسخه. ١٨
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