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Abstract
French excavations at Susa in 1930 discovered an Egyptian talisman that is now on display in the Achaemenid gal-
 lery of  the Iran National Museum. This stone talisman, carved from a black stone is 91 mm in height, and 94 mm
 in width. It bears carved and relief  images, as well as a number of  lines in Egyptian hieroglyphs. A comparison with
 similar items, especially the Metternich Stelae in the Metropolitan Museum of  Art in New York City indicates this is a 
 cippus of  Horus, a distinct Egyptian talisman made for those who embark on large journeys in need of  protection from
 hazards of  travel and noxious beasts. After introducing the object, it has been argued that it has presumably arrived
at Susa by an Egyptian craftsman who was employed to work on the Achaemenid palatial constructions at the site. m

Keywords: Cippus of  Horus, Egypt, Achaemenid Empire, Susa.m

یک تعویذ مصری در موزۀ مّلی ایران1 
کامیار عبدی*

چکیده
در کاوش های هیأت فرانسوی در شوش به سال 1930 میالدی یک تعویذ سنگی مصری – موسوم به کیپوس حوروس – پیدا شده که اینک 
در گالری هخامنشی موزۀ ملّی ایران به نمایش گذاشته شده است. این تعویذ قطعه سنگی سیاه رنگ است که قسمت فوقانی آن به شکل گرد 
تراشیده شده و قسمت پایین آن شکسته و مفقود شده است. ارتفاع آن 91 میلی متر، پهنای پایین آن 94 میلی متر و قطر آن 18 میلی متر 
است. سوای چند خراش و لب پرشدگی، این شی وضعیت نسبتاً سالمی دارد. بر روی این شی می توان نقوش کنده و نقر شده دید، در حالی 
که بر پشت و دور لبۀ آن نقوشی به صورت کنده و نبشته هایی به هیروگلیف مصری به چشم می خورد. متن نبشته بخشی از متنی است که 
مبسوط ترین آن بر روی سنگ افراشتۀ مترنیخ در موزۀ متروپلیتن نیویورک به چشم می خورد. این کیپوس حوروس نوعی تعویذ است که 
به نظر مصریان باستان به کمک نبشته ها و نقوش روی آن مسافران را از خطرات حین سفر و مخاطرات احتمالی در سرزمین مقصد حفظ 
می کرده است. شاخصه های سبک شناختی حاکی از آن است که این کیپوس به دورۀ متأخر )حدود 600 تا 350 پیش ازمیالد( تعلق دارد، 
زمانی که با حکمرانی هخامنشیان بر مصر تقارن دارد. دربارۀ نحوۀ رسیدن این کیپوس به مصر احتمال غالب این است که آن را یک پیشه ور 
مصری که برای کار بر روی تزیینات کاخ های هخامنشی به شوش آمده با خود آورده و این شی در شوش مانده و به دست باستان شناسان 

افتاده و از معدود نشانه های حضور مصریان در شوش است. 

واژگان کلیدی: تعویذ، کیپوس حوروس، مصر باستان، شاهنشاهی هخامنشی، شوش.

 ئ1. از استاد عزیزم آقای ناصر نوروززادۀ چگینی، مدیر وقت بخش آثار تاریخی و لرستان و شادروان احمد تهرانی مقدم، مدیر وقت موزۀ ملّی ایران که این شی
 را برای بررسی و انتشار در اختیار من گذاشتند بسیار سپاسگزارم. از کرول اندروز از موزۀ بریتانیا برای شناسایی پاره ای از نقوش و از تام دوشا از موسسۀ

شرق شناسی دانشگاه شیکاگو برای کمک در شناسایی نبشته های هیروگلیف بسیار سپاسگزارم.  ئ
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مقدمه
هدف از این مقاله معرفی شی ای با خاستگاه مصری است که در 
موزۀ ملّی ایران نگهداری می شود. پس از معرفی و توصیف این 
شی به بررسی اهمیت تاریخی و فرهنگی آن خواهیم پرداخت. 
تاریخی  دوران  و  لرستان  آثار  بخش  در  گذشته  در  شی  این 
موزه نگهداری می شد، اما مدتی است که به بخش هخامنشی 
نمایشگاه موزه منتقل و در آنجا به نمایش گذاشته شده است.2 
تنها اطالعات دربارۀ این شی در پرونده ای به چشم می خورد 
که در کتابخانۀ موزه نگهداری می شود.3 بنا به این پرونده، این 
شی به احتمال در شوش کشف شده اما در نبود اطالعات بیشتر 
این انتساب قطعی نیست )رک. Qahéri 2016: 2, n. 6-7 و 98: 
2020(. شی مذکور در سال 1931 میالدی در فهرست موزه 

ثبت و به دورۀ سائی )664 تا 525 پیش ازمیالد( در تاریخ مصر 
تاریخگذاری شده است. 

این شی قطعه سنگی سیاه رنگ است که قسمت فوقانی 
آن شکسته  پایین  قسمت  و  تراشیده شده  گرد  به شکل  آن 
 18 آن  قطر  و   94 آن  پایین  پهنای   ،91 آن  ارتفاع  است. 
میلی متر است. قسمت پایین شی شکسته و مفقود شده است، 
سالمی  وضعیت  نسبتاً  لب پرشدگی  و  خراش  چند  سوای  اما 
نقر شده دید،  این شی می توان نقوش کنده و  بر روی  دارد. 
در حالی که بر پشت و دور لبۀ آن نقوشی به صورت کنده و 

نبشته هایی به هیروگلیف مصری به چشم می خورد. 
شی  این  روی  نبشته های  ترجمۀ  و  ماهیت  تشخیص 
 )Scott 1951(  4 مترنیخ  افراشتۀ  روی سنگ  مشابه  نقوش  با 
در موزۀ متروپلیتن نیویورک میسر است که کامل ترین متن 

 .)Sander-Hansen 1956( این گونه از اشیا را بر خود دارد

ئ2. شمارۀ ثبت: 103/2013

ئ3. شمارۀ پرونده 45/1931

یک از  و  دارد  ارتفاع  سانتی متر   85 حدود  مترنیخ  افراشتۀ  سنگ   د4. 
آن روی  بر  است.  شده  تراشیده  تیره  سبز  رنگ  به  مرغوب  سنگ   قطعه 
است. شده  کنده  اشیا  این گونه  متن  کامل ترین  و  نقوش   مبسوط ترین 
 سنگ افراشتۀ مترنیخ به سفارش کاهنی مصری به نام نسو-آمون در زمان
است. شده  تراشیده  پیش ازمیالد   350 در حدود  دوم  نکتانبوی   سلطنت 
 مشخص نیست که آیا این سنگ افراشته در معبدی کارگذاری یا به شکل
به نظر می رسد که در زمانی اما   ناتمام در کارگاه هنری رها شده است، 
 نامشخص به اسکندریه منتقل شده و پس از آن از سرنوشتش خبری در
اوایل سده افراشته حدود دو هزار سال بعد، در   دست نیست. این سنگ 
نزدیکی در  فرانسیسکان  صومعۀ  یک  احداث  هنگام  به  میالدی،   نوزدهم 
خدیو از طرف  سال 1828،  در  آن،  از  پس  مدتی  و  شد  پیدا   اسکندریه 
 محمد، حاکم مصر، به کلمنس فن مترنیخ، صدراعظم امپراطوری اطریش،
 هدیه داده شد. مترنیخ این سنگ افراشته را به خانۀ خود در بوهمیا منتقل
 کرد و به نمایش گذاشت، تا اواخر دهۀ 1940 که موزۀ متروپلیتن نیویورک

آن را ابتیاع کرد.  ئ

روی اثر
ردیف  می خورند.  چشم  به  ردیف  چند  در  شی  روی  نقوش 
آن  طرفین  از  مار  دو  که  است   5)behdet( بهدت  نقش  باال 
به  بهدت  نام  خورشید،  بالدار  قرص  زیر  در  سربرآورده اند. 
هیروگلیف دوبار پشت هم تکرار شده است. ردیف دوم که به 
صورت نقش کاماًل برجسته تراشیده شده گروهی از ایزدان را 
از راست به  به صورت نشسته و مومیایی شده نشان می دهد. 
چپ، دو ایزد اول و دوم شکسته و قابل تشخیص نیستند. ایزد 
سوم بر اساس تاج و شاخ های گاو که از آن بیرون زده، احتماالً 
اُزیریس  زیاد  احتمال  به  چهارم  ایزد  است.  هاطور  یا  ایزیس 
شناسایی  این  اگر  دارد.  سر  به   6)atef( آتف  تاج  که  است 
ایزد  باشد.  ایزیس  بایستی  سوم  ایزد  بنابراین  باشد،  صحیح 
پنجم شکسته و قابل تشخیص نیست اما پاهای او که به شکل 
پنجۀ درندگان است هنوز به چشم می خورد و به احتمال زیاد 
 Wasmuth 2009: .نشانگر ایزد هوروس شهر حبنو است )رک
ایزد ششم   .)Qahéri 2020: 98 et 187, n. 26 و   139, n. 25

خرقه ای  در  پیچیده  شکل  به  معموالً  که  است  آتوم  احتماالً 
به نمایش درمی آید. ایزد ششم ظاهراً نیت است که ِدشرت یا 
تاج قرمزرنگ مصر سفلی را به سر دارد. ایزد هشتم که تاجی 
به شکل قرص خورشید دارد احتماالً ِسخمت یا خونسو است. 
ایزد نهم نیز شکسته و غیرقابل تشخیص است اما در کل به 
ایزد اول شباهت دارد. برخالف تمام ایزدان ردیف دوم که به 
صورت روبه رو به تصویر درآمده اند، ایزد اول و آخر به صورت 
بر  نگاه می کنند. عالوه  داخل  به  که  تراشیده شده اند  نیمرخ 
این، پدیده ای چون دم از پشت آنان خارج شده است، اما به 

دلیل شکستگی شناسایی آنها میّسر نیست.   
از  بلند  تیغه ای  را  برجسته  کاماًل  نقوش  از  ردیف  این 
قسمت زیرین جدا می کند. زیر این تیغه تاج کوتاه ایزد بِس به 
چشم می خورد. صورت ایزد بِس نمایان ترین شکل بر روی این 
شی است. چهرۀ بِس به صورت کاماًل برجسته تراشیده شده، 
به طوری که از شی بیرون زده است. سِر بس تقریباً مدور است 
و گوش هایی بزرگ دارد. ابروان او و چین های روی پیشانی اش 
با نقوش کندۀ مواج ترسیم شده اند. زیر ابروان چشمان بس را 

 د5. بهدت قرص خورشید بالدار خاص ایزد َرع در شهر او اِدفو در مصر علیا
است.ئ

 ئ6. آتف نوعی تاج خاص مصری است که از ترکیب تاج سفید مصر علیا و پرهای
 بلند شتر مرغ تشکیل شده است. بسیاری از ایزدان و در دورۀ بطالسه و رومی
 و فراعنه نیز با تاج آتف به سر به تصویر کشیده شده اند، اما این تاج بیشتر با
آیین ایزد اُزیریس مربوط است. بیش از بیست نوع تاج آتف شناسایی شده

)Abdel-Moneim 1937 رک.د(
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می بینیم که به صورت بیضی شکل کنده شده اند و دور آنها را 
پلک هایش به صورت برجسته گرفته اند. گونه های بس گوشتالو 
و برجسته اند. قسمت زیرین چهرۀ بس از سبیلی خوش تراش و 

ریشی با تره های موی مواج تشکیل شده است.  
صورت  به  نقش  چند  بس  برجستۀ  چهرۀ  طرفین  در 
کنده به چشم می خورند که روی همگی به سوی چهرۀ بس 
است. قسمت چپ شکسته است و فقط دستۀ یک تعلیمی واز  
)was(7 دیده می شود که احتماالً در اصل در دست یک ایزد 
بوده است. نقش دوم از سمت راست ایزد َرع را نشان می دهد 
که مارهایی روی سرش دیده می شوند. نقش سوم، بر اساس 
تاجش که قرصی با پرهای بلند دارد، ایزد آمون-َرع است. در 
سمت چپ، از راست به چپ ابتدا ایزد آمون-َرع، دوباره با تاج 
شاخصش  به چشم می خورد و پس از او گروهی که به دلیل 
شکستگی شناسایی آنان ممکن نیست. اما بر اساس پوشش و 

حالت بدنش شاید نقش دوم به ایزدبانویی متعلق باشد.  
چند  اما  است،  رفته  بین  از  و  شکسته  پایین تر  ردیف 
نقش هنوز تا حدودی مشخص اند. از راست به چپ، احتماالً 
 ئ7. عصا یا تعلیمی واز نمادی مربوط به مصر باستان است که سر آن به شکل
 کلۀ مسّبک یک حیوان و انتهای آن به شکل یک چنگال دو شاخه است. این
 عصا نماد اقتدار یا استیال بوده و معموالً در دست ایزدانی چون ست یا آنوبیس
 به چشم می خورد. در دوره های متأخر عصای واز نماد کنترل بر نیروهای هرج

و مرج یا موجودات پلید مرتبط با ایزد ست بوده است.ئ

سمت  در  می خورند.  چشم  به  خنوم  ایزد  و  ِخپری  سوسک 
پر  دو  با  تاجی  و  حوروس  شاهین  می توان  بس  چهرۀ  چپ 
مین  یا  آمون-َرع  ایزد  به  احتماالً  که  کرد  مشاهده  را  بلند 
تعلق دارد که شکسته است. پشت تاج بلند بقایای دو نگارۀ 
شکسته به چشم می خورد. اولی، در کنار تاج بلند یا سکوی 
چپ  سمت  نگارۀ   8.)djed( ِجد  ستون  یک  یا  است  نذورات 
شامل یک حلقۀ ِشن )shen(9 در پایین و یک عقرب در باالی 

آن است )تصویر 1(.  

پشت اثر
رج  چند  و  افقی  ردیف  چهار  در  کنده  نقوش  شی  پشت  بر 
عمودی از نگاره های هیروگلیف به چشم می خورند که یازده 
تا از آنها هنوز باقی مانده اند. اما فقط چهار مورد قابل خواندن 

هستند )تصویر 2(. 
در ردیف افقی اول از باال از چپ به راست این خدایان به 
چشم می خورند: آمونـ  َرع - هوراختی به شکل قوچی چهارسر 
 – پران  مگس  و  عصا  و  برگرفته  در  را  او  خورشید  قرص  که 

 ئ8. ستون جد نمادی در مذهب مصر باستان به معنی استواری است. این
نماد معموالً با ایزدان طاح و اُزیریس ارتباط داشته است.ئ

 ئ9. حلقۀ ِشن در خط هیروگلیف به معنی احاطه کردن و در نمادشناسی
مصر باستان به معنی حمایت ابدی است.ئ

تصویر 1. روی اثر )حق انتشار: موزه ملی ایران؛ عکس از ندا تهرانی و نیما فکورزاده(
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در  ضربدر  حالت  به  دست  در  را   – سلطنتی  اقتدار  نمادهای 
مقابل سینه گرفته است. نقش َرع را دو بازوی ایستاده در میان 
گرفته اند که نماد کا )Ka(10  هستند. در هر دو طرف این نقش 
مرکزی نقش دو بابون به چشم می خورد که در حال تجلیل از 
خورشید در حال طلوع هستند. در ردیف دوم، از راست به چپ 
تاج مصر علیا و  می توان شاهین حوروس را مشاهده کرد که 
سفلی را به سر دارد. پس از او ایزدبانو ایزیس و ایزدبانو نفتیس، 
حوروس با تاج بالدار، احتماالً ایزد سوبک و پس از آن ایزدی 
ناشناس به چشم می خورد که پدیدارهای مواجی از پشت سرش 
نمی توان  که  تاجی  با  ناشناس  ایزدبانویی  سپس  شده،  خارج 
با تاج مصر علیا و سفلی و  تشخیص داد. در نهایت، حوروس 
تمامی  نیست.  تشخیص  قابل  و  آسیب دیده  که  دیگر  ایزدی 
خدایان در این ردیف در دست خود اشیایی حمل می کنند که 

می تواند تیروکمان، عصا، زوبین، یا خنجر باشد. 
در ردیف سوم، از راست به چپ این خدایان را می بینیم: 
پردار.  بلند  تاج  و  پاپیروس در دست  بلند  با عصای  آنوکیس 
بر اساس نقش بعدی تقویت می شود  تا حدی  این شناسایی 
خنوم(  ایزد  )نماد  قوچ  یک  روی  بر  زده  را چمبره  ماری  که 

 د10. کا نمادی به شکل دو بازوی افراشته یکی از سه حالت روح انسان  )کا، با و
آخ( است. کا به معنی شبح، با به معنی روحیه و آخ به معنی روح جاودانی.  ئ

که  می دهد  نشان  را  بابون  یک  بعدی  نقش  می دهد.  نشان 
روی یک گاو نر نشسته است. قسمت وسط ردیف سوم لب پر 
شده و نقوش آن قابل تشخیص نیست. پس از قسمت خراب 
بعد  دارد.  به دست  عصا  یک  که  ببینیم  را  خدایی  می توانیم 
بعدی  نقش  می خورد.  به چشم  نفرتُم  آبی  نیلوفر  نقش  او  از 
روی  بر  که  است  سفلی  و  علیا  مصر  تاج  با  حوروس  شاهین 
 یک حواصیل – یکی از نمادهای ایزد ست — ایستاده است 
)بنگرید: Ritner 1993: 132(. آخرین نقش در ردیف سوم تقریباً 
به طور کامل لب پر شده و فقط بقایای یک عصای سلطنتی به 

چشم می خورد. 
به  مار  دو  با  ِهکا  چپ،  به  راست  از  چهارم،  ردیف  در 
تصویر درآمده که به صورت ضربدر آنها را گرفته است. پشت 
او تصویری کوچکتر از َرع به چشم می خورد که با نقش مرکزی 
ردیف اول با قرص خورشید و بازوان کا همخوانی دارد. پس 
که  به چشم می خورد  نگاره های هیروگلیف  ردیف  دو  این  از 
ایزد  R’ nb p.t “َرع،  قرائت کرد:  بدین شکل  را  آنها  می توان 
کائنات”. دقیقاً پشت این عبارت نقش ایزدی با قرص خورشید 
به چشم می خورد که احتماالً شکل دیگری از َرع است. پس از 
آن نقش ایزدبانویی به چشم می خورد که دو عقرب و چهار مار را 
گرفته و کنار آن عبارت Es.t wr(.t)’ mw.t-nt “ایزیس، ]ایزدبانوی[ 

تصویر 2. پشت اثر )حق انتشار: موزه ملی ایران؛ عکس از ندا تهرانی و نیما فکورزاده(
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بزرگوار، مادر ایزد ]حوروس[”11 به چشم می خورد. پس از آن، 
نقش حوروس اعظم )حاروئریس( به چشم می خورد که عصای 
سلطنتی و نشانۀ آنخ )ankh(12 به دست دارد. پس از او نقش  
به چشم  بلند  پردار  تاج  با  افراشته  رجلیت  آلت  با  مین  ایزد 
می خورد که تعلیمی و مگس پران را پشت سر خود نگاهداشته 
است. در کنار او ایزدبانویی ناشناس به چشم می خورد که تاج 
مشحصی به سر ندارد اما یک عصای سلطنتی و نشان آنخ در 
دست دارد. آخرین نقش در این ردیف ایزد آنوریس است که 

نیزه ای در دست دارد.   
هیروگلیف  متن  ردیف  یازده  حداقل  چهارم،  ردیف  زیر 
آن  اول  ردیف  چهار  فقط  که  شده  کنده  عمودی  صورت  به 
می شود.  آغاز  متن  وسط  از  هم  ان  که  خواندن هستند  قابل 
نسخۀ کامل این نبشته ها را می توان در سنگ افراشتۀ مترنیخ 
یافت که بر اساس آن چنین خوانده می شوند )سنگ افراشتۀ 

مترنیخ، متن ب، سطور 44 تا 47(:
درون )آن...(   .1

ماهی ....  .2
3.  ای ....

Sand- .کاریست که کرده ای ای دشمن پلید.... )رک  .4
)Daressy 1903 .همچنین رک er-Hansen 1956: 34

مشابه تمامی این نقوش  بر روی سنگ افراشتۀ مترنیخ نیز 
به چشم می خورد. اما در ترتیب آنها تفاوت هایی به چشم می خورد 
قاب  َرع درون  نقش  مثال،  برای   .)Scott 1951: 210-217 .رک(
با نقش بابون های نیایشگر در ردیف باالی پشت شی در سنگ 
افراشتۀ مترنیخ در ردیف اول روی آن آمده اند. فقط نقش بهدت 
در این شی است که در سنگ افراشتۀ مترنیخ دیده نمی شود 
اما در نمونه های کوچکتر مثل سنگ افراشته های شماره 9401، 
9419، 9429، 9321، و 9428.9 در موزۀ قاهره به چشم می آیند 
)رک. Daressy 1903: pls. 1 & 9-10(. در زمینۀ اهمیت ترتیب 
نقوش بر روی سنگ افراشتۀ مترنیخ چند کار پژوهشی انجام شده 
است )مثال رک. Sternberg-El Hotabi 1987: 25-70(، اما چنین 
به نظر می رسد که بین مصرشناسان اتفاق نظر وجود ندارد که چرا 

طراحان این اشیا نقوش را به این ترتیب چیده اند. 

لبة اثر
همان گونه که در باال اشاره کردیم، لبۀ این شی نیز با نبشته ای 

     .ئ11. برای نقش دیگر ایزدبانوانی که مار یا دیگر حیوانات زهردار در دست
.Ritner 1998 دارند رک.د

ئ12. نشان آنخ نمادی کلید شکل به معنی حیات است.ئ

به خط هیروگلیف منقور شده است. این نبشته ها نیز با متن 
دارند  مطابقت  مترنیخ  افراشتۀ  سنگ  روی  بر  ب  استاندارد 
)Daressy 19.3: 8 &12(. ستونی که با شمارۀ 1 مشخص شده 
با متن استاندارد بر روی سنگ افراشتۀ مترنیخ قدری تفاوت 
دارد و با عبارت “واژگانی که بیان می شوند” آغاز می شود که 
نبشته  از  آنچه  می خورد.  به چشم  دعا  یا  ورد  هر  ابتدای  در 
باقی مانده چنین است: »ای سالخورده ای که خود را در زمان 
)مقرر( برنا می سازد، سالخوردۀ جوان شده، اذن ده که ]ایزد[ 
Sander-( می کنم.«  صدایش  که  هنگامی  آید  من  نزد  تات 
Hansen 1956: 30 & 33 line, 38( در ستونی که با شمارۀ 2 

مشخص شده چنین آمده: »اگر فردی به کسی حمله کند که 
به چشم گریان هوروس  است که  آن  مانند  است،  درون آب 
 Ibid., p.( »...دشمن )حمله شود. به عقب، جانوران آبزی، )این
lines 39-40 ,33(  ستونی که با شمارۀ 3 مشخص شده با شاخص 

واژۀ قبلی آغاز شده و سپس در آن چنین آمده است: »چهرۀ 
خود را در مقابل چهرۀ افرادی که در آب هستند و به طرف آنچه 
مجسم کننده اُزیریس هست نگیرید. َرع به سوی بَلَم خود رفته 
است.« )Ibid., p. 33, line 41( ستون آخر، با این که آسیب فراوان 
دیده، اما به احتمال قریب به یقین حاوی این جمله بوده است: 
»گلوهای شما را سخمت فشرده است. زبان شما را تات بریده 
 Ibid., pp. 32-33,( .]است. ]چشمان شما را هکا کور کرده است

lines 42-43( )تصویر 3(

این شی چیست؟
مشاهداتی که در باال دربارۀ نقوش و نبشته های روی شی شرح 
تعویذ  یک  این شی  که  می رساند  نتیجه  این  به  را  ما  دادیم 

مصری موسوم به کیپوس )cippus( حوروس است. 
مصریان باستان بر این عقیده بودند که حوروس کودک 
)حارپوکراتس( به کمک پاره ای اوراد در برابر موجودات موذی، 
 Borghouts( به خصوص مار، عقرب، و تمساح محفوظ می ماند
افراشته  سنگ  شکل  به  تعویذ  نوعی  آنان  بنابراین،   .)1978

ساختند که کیپوس خوانده می شدند و به کمک اوراد و نقوشی 
 Ritner( که روی آنها نقر شده بود افراد را محافظت می کرد
1989(. بنا به اندازه و شکلشان کیپوس ها را در معابد یا منازل 

نمونه های کوچکتری وجود  قرار می دادند. همچنین  شخصی 
نمونه هایی  می آویختند.  گردن  از  و  داشتند  سوراخ  که  دارد 
چون شی مورد بررسی ما احتماالً در جیب لباس یا کیسه ای 

همراه فرد حمل می شد.
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باور بر این بود که آبی که روی کیپوس می ریختند و در 
خود  به  را  کیپوس  جادویی  نیروهای  می کردند  جمع  ظرفی 
جذب می کرد و اگر با این آب غسل می کردند می توانست فرد 
را در مقابل موجودات موذی حفظ کند و اگر آن را می نوشیدند  
بی اثر کند، همان گونه که  را  می توانست زهر حیوانات موذی 
 Ibid., p.( حوروس، که عقرب او را نیش زده بود، شفا یافت
آبی که روی کیپوس می ریختند گاهی در ظرف هایی   .)110

ذخیره می کردند و از سوی طبیب ها به بیماران تجویز می شد 
تا آنان را اگر به دست موجودات موذی گزیده شده اند شفا دهد 

.)Scott 1951: 203(
قدیمی ترین نمونه های کیپوس مربوط به دورۀ پادشاهی 
اما در  این سو( هستند،  به  )از حدود 1200 پیش ازمیالد  نو 
که  بود  پیش ازمیالد(  چهارم  تا  دهم  )سده های  متآخر  دورۀ 
زمان  تا  آنها  کاربرد  و  کرد  پیدا  رواج  بسیار  کیپوس  ساخت 
یافت.13 همان  ادامه  این سو(  به  )از 30 پیش ازمیالد  رومیان 

ئ13. در زمینۀ تغییرات سبک شناختی کیپوس ها طی این بازۀ زمانی رک.ئ

Sternberg-El Hotabi 1999.

گونه که اشاره کردیم بزرگترین و مبسوط ترین کیپوس سنگ 
افراشتۀ مترنیخ است که در موزۀ متروپلیتن نیویورک نگهداری 

می شود )رک پانوشت 4 باال(.

این کیپوس در شوش چه می کند؟
حال که کارکرد این کیپوس را شرح دادیم، به این پرسش مهم 
بپردازیم که این کیپوس چگونه و در چه زمانی به ایران راه 
یافته است. متأسفانه، بافت دقیق باستان شناختی این کیپوس 
نامعلوم است. همان گونه که اشاره کردیم، بنا به مدارک موزۀ 
ملّی ایران این کیپوس در شوش پیدا شده بدون آن که درستی 
این امر قابل بررسی باشد. بنا به گزارش کلّی روالن دو مکنم، 
هیأت فرانسوی در سال 1930 در محدودۀ موسوم به دونژن 
de Mecque- )در شوش یک سنگ افراشتۀ مصری یافته است 
از  افراشتۀ مصری دیگری  nem 1980: 38(. از آنجا که سنگ 

شوش پیدا نشده می توان فرض را بر این نهاد که این اشارۀ 
به آن پرداختیم.  این مقاله  به کیپوسی است که در  مختصر 
اما در گزارش های کاوش آن سال ها به این کشف مهم هیچ 

تصویر 3. لبه های اثر )حق انتشار: موزه ملی ایران؛ عکس از ندا تهرانی و نیما فکورزاده(
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این  اشاره ای نشده است )de Mecquenem 1934(. در توجیه 
امر باید اشاره کرد که این کیپوس فقط چند سال پس از زمانی 
لغو  ایران  باستان شناسی  بر  فرانسویان  انحصار  که  کشف شد 
شد و بنا به قوانین جدید عتیقات هیأت های باستان شناختی، 
از جمله فرانسویان، موظف بودند نیمی از یافته های خود را به 
 .)Abdi 2001( موزۀ جدید التاسیس ایران باستان تحویل دهند
که جزو  را  اشیایی  فرانسویان  که  کرد  می توان چنین مطرح 
سهمیۀ آنان نبوده در گزارش های کاوش خود منتشر نکردند 
و بدین ترتیب بود که این کیپوس منتشرنشده به موزۀ ایران 

باستان رسید.   
است  آن  از  حاکی  خط شناختی  و  سبکی  مشخصات 
ششم  و  بیست  سلسله های  زمان  به  کیپوس  این  قدمت  که 
تا سی ام مصر )حدود 600 تا 350 پیش ازمیالد( بازمی گردد 
با  زمانی  دورۀ  این   .)Sternberg-El Hotabi 1999: 89-112(
مطابقت  نزدیک  خاور  بر  هخامنشی  شاهنشاهی  حکمرانی 
به تصرف هخامنشیان  دارد. مصر در سال 525 پیش ازمیالد 
درآمد و سوای دورۀ شورش سلسله ای بومی از 404 تا 343 
پیش ازمیالد تا سقوط شاهنشاهی در سال 331 پیش ازمیالد 

در اختیار هخامنشیان بود.
جوامع  بین  گسترده  ارتباط  شاهد  هخامنشی  دورۀ 
شاهنشاهی  اتباع  پارسی  صلح  لوای  تحت  بود.  خاورنزدیک 
می توانستند به آسانی و آرامش خاطر به گوشه و کنار قلمرو 
یا  مصری  اشیای  زیاد  شمار  کنند.  سفر  هخامنشیان  وسیع 
شده اند  یافت  شاهنشاهی  کنار  و  گوشه  در  که  “مصرمآبانه” 

شاهدی بر این ارتباط گسترده اند. نمونه ای در همین زمینه، 
 Johnson 1975:( کیپوس دیگری است که در نیپور پیدا شده
150-143( که می دانیم از مراکز مهم هخامنشی در بین النهرین 

در این دوره است که مردمی از ملیت های گوناگون، از جمله 
مصریان، در آن می زیستند. 

عاج  قطعات  شامل  شوش  از  مصری  اشیای  مجموعه 
)Amiet 1972: 167-191 , 319-337(، تعویذهایی به شکل کلۀ 
ایزد بِس )Abdi 1999(، چشمان واجت )wadjet(14 و کیپوس 
مورد بحث در این مقاله است. می توان چند سناریوی احتمالی 
را مطرح کرد که این اشیای مصری، شامل کیپوس ما چگونه 
به ایران راه یافته اند. این کیپوس نمونه ای چندان فاخر نیست 
مصر  از  خود  با  هخامنشیان  که  بدانیم  غنایمی  از  را  آن  که 
نمی توان  را  آن  دلیل  همین  به  دقیقاً  باشند.  آورده  ایران  به 
 ئ14. واِجت یا چشم حوروس نوعی چشم زخم مصری برای حفظت از افراد

در حین سفربود.ئ

هخامنشی  شاهنشاه  برای  مصری  هیأتی  سوی  از  هدیه ای 
این است  به نظر می رسد  دانست. محتمل ترین سناریوی که 
شوش  به  خود  با  مصری  عادی  فرد  یک  را  کیپوس  این  که 
سپاه  در  مصری  سرباز  یک  می توانسته  فرد  این  است.  آورده 
ایران شوش  عازم  از مصر  که  پیکی  یا  باشد  بوده  هخامنشی 

شده است. 
نبشتۀ  را در  اما سرنخی در زمینۀ محتمل ترین سناریو 
سنگ پارسی باستان بنای داریوش در کاخ هخامنشی شوش 
)DSf( شاهدیم: »...پیشه  ورانی که دیوارها ]ی کاخ[ را تزیین 
کردند مادها و مصریان بودند.« )Kent 1953: 144( بر اساس 
این نبشته و دیگر مدارک و شواهد می دانیم که شاهنشاهان 
هخامنشی مواد الزم و پیشه وران برای کار در کاخ های باشکوه 
در  پایتخت هایشان  به  شاهنشاهی  کنار  و  گوشه  از  را  خود 
باال  نبشتۀ  که  همان گونه  می آوردند.  تخت جمشید  و  شوش 
نشان می دهد گروهی از پیشه ورانی که هخامنشیان به ایران 
آوردند مصری بودند. می توان فرض را بر این نهاد که مصریان 
خرافاتی و بیگانه هراس که از طرف دستگاه اداری هخامنشی 
از مصر برای کار به ایران اعزام شده بودند پیش از ترک مصر 
جمله  از  گوناگون،  اندازه های  و  شکل ها  به  تعویذ  تعدادی 
همین کیپوس، را در مصر تهیه کرده و با خود همراه آوردند تا 
آنان را از خطرات احتمالی حین سفری طوالنی به سرزمینی 
و  آسیب  از  طوالنی  مدتی  برای  آنجا  در  زندگی  و  ناشناخته 
گزند محفوظ بدارند. این اشیا یا در ایران گم شده، جامانده یا 
ندانیم که  به همراه صاحبانشان دفن شده اند. شاید ما هرگز 
پارس چه  اقامتشان در  و  بودند و طی سفر  این مصریان که 
چیزهایی را تجربه کردند، اما مهارت آنان در تزیین کاخ های 
هخامنشی و همین یافته های ریز نشانی از حضور آنان در مرکز 

شاهنشاهی هخامنشی است.
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