ﻓراﺗر از اﺳﮑﻧدر  :ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن )ﻗﺳﻣت اول(
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :ﻋﻼﻗﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐﻼﺳﯾﮏ )روم و ﯾوﻧﺎن( و ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ از ﮐﺟﺎ ﻣﻧﺷﺎء ﮔرﻓت؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﻣن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺧود را در اواﺋل دھﮫ ﺷﺻت )ﻣﯾﻼدی( در داﻧﺷﮕﺎه ﭘواﺗﯾﮫ اﻧﺟﺎم دادم .ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾوﻧﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺷدم )در ﺟواﻧﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺧواﻧده ﺑودم و ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎدی داﺷﺗم( .در ﺳﺎل ١٩۶۵-١٩۶۴
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑرای اﮔرﮔﺎﺳﯾون )1ﯾﮏ آزﻣون ﭘر رﻗﺎﺑت ﻣﺧﺻوص آﻣوزﮔﺎران ﺳطﺢ ﺑﺎﻻ( آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐردم ,دﻏدﻏﮫ
اﺻﻠﯽ رﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن ,دﻧﯾﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺑﯽ )ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ( ﺑود .از اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺷور و ﺷوق ﻣن ﺑرای اﯾن دوره ﺗوﺳﻌﮫ
ﭘﯾدا ﮐرد .ﮐﺗﺎب روﺳﺗو ﻓﺗﺳف ) 2ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی دﻧﯾﺎی ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ 3( ١٩۴١ ,را ﺧواﻧدم و ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر
روﯾﮑرد اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﮫ ﺑر ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﺑﯾن دﻧﯾﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ و دﻧﯾﺎی ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐرد ,ﻗرار ﮔرﻓﺗم .در ﺳﺎل
 ١٩۶۵ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ اﮔرﮔﺎﺳﯾون را درﯾﺎﻓت ﮐردم ,دوره دﮐﺗرا را ﺷروع ﮐردم .ﺗﺣﻘﯾﻘم در ﻣورد آﻧﺗﯾﮕون ﯾﮑم )ﯾﮏ ﭼﺷم (
و اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎﯾم ﭘﯾر ِﻟ ِوک ﺑود .در آن زﻣﺎن ﻣن در دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻣون ﭘﻠﯾﮫ درس ﻣﯽ دادم و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩۶٧آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدم.
در آن ﺳﺎل در داﻧﺷﮕﺎه ﺗور ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺎد ﯾﺎر رﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳﺗﺧدام ﺷدم .از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد وﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای
ﮐﺎر ﮐردن روی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ام داﺷﺗم و در ﺳﺎل  ١٩٧٢در ﺑزاﻧﺳون دﻓﺎع ﮐردم.
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ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ام ﭘﯾر ِﻟ ِوک از ﻣن در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی ام ﺳوال ﮐرد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﭘروژه ھﺎﯾﯽ در ﻣورد دﯾﺎدوﺧوی
دارم ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣﺷﺧص ھﺳﺗﻧد .او ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت“ :از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﮑﻧدر در Que sais-je
)ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ' ﻣن ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧم' ( ﻧوﺷﺗﮫ ﭘل ﮐﻠوﺷﮫ 5را ﺑﺎز ﻧﮕری ﮐﻧم اﻣﺎ ﻣن وﻗت اﯾن ﮐﺎر را ﻧدارم .آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺗو
اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﺑدھﯽ؟” ﻣن ﺟواب ﻣﺛﺑت دادم .ﮐﺗﺎب ﮐﻠوﺷﮫ را ﺧواﻧدم و دﯾدم ﮐﮫ از ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم اﻧﺟﺎم دھم
ﺧﯾﻠﯽ دور اﺳت و ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺳﯾﺎر رواﯾﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﺑﮫ ﺑﻧﮕﺎه ﻧﺷر داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ﻧوﺷﺗم ﮐﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ
ﺗوان اﻧﺟﺎم دھم ﺑﺎز ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﺎﻣل اﯾن ﮐﺗﺎب اﺳت .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدم ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ ﺷد و ﮐﺗﺎب در ﺳﺎل  ١٩٧۴ﭼﺎپ ﺷد .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺷﻐول آﻣده ﮐردن اﯾن ﮐﺗﺎب و ﻣﺷﻐول ﮐﺎر ﮐردن در ﻣورد آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر و ﻓرﯾﮕﯾﮫ زﯾر ﺣﮑوﻣت آﻧﺗﯾﮕون ﺑودم ﺑﮫ
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ھﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺷدم .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﮐﺗرای ﻣن ﺳﺑب ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑر روی دوره اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ از ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺑﮫ دﯾﺎدوﺧوی ﮐﺎر
ﮐﻧم .در اﯾن زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺿﻣن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﻠوﺗﺎرک ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ/ﮔﺳﺳﺗﮕﯽ روﺑرو ﺷدم:.
)(Eum. 8; see Antigone le Borgne, 1973, p.80-89

ﺑرای اوﻟﯾن ﺑر در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑودم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم در ﻣورد ﻧظرﯾﮫ روﺳﺗوﻓﺗﺳف ﺑﺣث ﮐﻧم .ﺑﻌدھﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در ﻣورد اﯾن ﻣﺷﮑل
ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺻﺣﺑت ﮐردم ).( Rois, tributs et paysans, 1982, pp. 95-135
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ  ,ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﮔردﯾم ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﮐﻠﯽ دھﮫ  ,٧٠ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧدم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﻌد از ﻓﺗوﺣﺎت اﺳﮑﻧدر ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرده و ﮔذری ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از ﻓﺎز آ ﺑﮫ ﻓﺎز ب اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﻓﺎز آ ﭼﮫ ﺑوده ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﻧﮫ
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ )ﻋﻠﯾرﻏم ﮐﺗﺎب ﺳودﻣﻧد اوﻟﻣﺳﺗد ' ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرس  ( 6'١٩۴٨و ﻧﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ در ﻣورد اﺳﮑﻧدر ﮐﺗﺎب ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .ﭼون ﺟواﺑﯽ ﺑرای ﺳؤاﻟم ﭘﯾدا ﻧﮑردم ,ﺷﺧﺻﺎ ﺷروع ﮐﺎردم ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن
در ﻣورد ﻓﺎز آ .ﺑﮫ اﯾن طرﯾق ﺑود ﮐﮫ آرام آرام وارد ﺣوزه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺷدم ,از طرﯾق ﮐﺎر ﮐردن در ﻣورد اﺳﮑﻧدر.
از ﺳﺎل  ١٩٧۵-١٩٧۴ﺷروع ﮐردم ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن روی اﯾن ﻣطﺎﻟب در ﺿﻣن آﻣده ﮐردن ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن
"راھزﻧﺎن ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرس" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .اﯾن ﺗﺣﻘﯾق در ﺳﺎل  ١٩٧۶ﭼﺎپ ﺷد :
Dialogues d’histoire ancienne
1

Agregation
Rostovtzeff
3
Social and Economic History of the Hellenistic World, 1941
4
Diadochi
5
Paul Cloché
6
History of the Persian empire
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ﻧظرﯾﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن راھزﻧﺎن ﺣﺗﯽ اﻗﺎﻣت ﮔﺎه ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ  ,ﺣﺗﯽ ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ,را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣن ﺑﺎ رﺟوع ﺑﮫ
ﺷواھد ﻧوﺷﺗﺎری ﻧﺷﺎن دادم ﮐﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎه دﯾدﮔﺎھﯽ اﺷﺗﺑﺎه و ﺟﺎﻧﺑداراﻧﮫ ﺑﮫ رواﺑط ﺳﺎﮐﻧﺎن زاﮔرس و ﺷﺎه ﺑزرگ در دوران
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت .رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس رد و ﺑدل ھدﯾﮫ و ﻓرھﻧﮓ )ﻓرھﻧﮓ دوﺳﺗﯽ/ﻣﺑﺎدﻟﮫ ای ( ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑود .در اﯾن زﻣﺎن
ﺑود ﮐﮫ ﻣن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻋﺑور ﮐردم )اﻟﺑﺗﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻧﺎر ﻧﮕذاﺷﺗم( و ﺷروع ﮐردم ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن روی ﻟوح ھﺎی
ﺳﻧﮕﯽ ﭘرﺳﭘوﻟﯾس )ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑرای اﮐﺛر ﻣورﺧﺎن ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑود( .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد
ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧٠از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗور ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردم ﻧﺳﺧﮫ ای از ﮐﺗﺎب  ١٩۶٩رﯾﭼﺎرد ھﻼک )7ﻟوح ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دژ
ﭘرﺳﭘوﻟﯾس( 8را ﺧرﯾداری ﮐﻧد و ﮐﺗﺎﺑدار ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻌﺟب ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻋﻼﻗﮫ دارم .از آن زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ,اﺳﮑﻧدر ,و دﯾﺎدوﺧوی ﯾﮑﯽ ﺷدﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٩وارد ﮐﻠژ دو ﻓراﻧس 9ﺷدم ,ﻧﺎم
ﮐرﺳﯽ ﺧود را "ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻣدن دﻧﯾﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ و اﻣﭘراﺗوری اﺳﮑﻧدر " ﻧﺎم ﮔذاری ﮐردم.
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺻﺣﺑت اﯾن ﻣوﺿوع ﺷد  ,ﻣن از اﺳم ﮐرﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻌﺟب ﺷده ﺑودم و ﺑرداﺷﺗم اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن اﺳم
ﻧﺷﺎن دھﻧده دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت .آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻧﺎم ﮔذاری ﺳﻌﯽ در ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن ﻣرزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
طور ﺳﻧﺗﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺧﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد داﺷﺗﯾد؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﺻد در ﺻد ,ﻣن دوﺳت دارم ﺧودم را در ﻧﻘش ﯾﮏ ”) “Passeurﮐرﺟﯽ ﺑﺎن( ﺑﺑﯾﻧم ﭼرا ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮔذر ﺑﯾن
دﻧﯾﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ,ﺑررﺳﯽ ,و ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣوزه
ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺟدا و ﻣﺗﻔﺎوت از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودﻧد .اﻻن وﺿﻌﯾت ﻋوض ﺷده اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺑل
و ﯾﺎ ﻣﺻر ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ  .اﻣروزه ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دوره ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﮫ طور ﺳﻧﺗﯽ ' دوره ﭘﯾش از ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ'
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ) ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺳؤال ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت و رﻧﮓ و ﺑوی ﻏﺎﯾﯽ دارد (.ھﻧوز اﻣﺎ راه
درازی در ﭘﯾش دارﯾم ﻣﺧﺻوﺻﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ در ﻣورد دﻧﯾﺎی ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ .ﺗﻣﺎم اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﮑﻧدر ﺷروع
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣرﮔش .ﻧﺎﮔﮭﺎن دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد و داﻧش آﻣوزان ھﯾﭻ اﯾده ای ﻧدارﻧد ﮐﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ از ﮐﺟﺎ آﻣده و
ﭘﯾش از آن ﭼﮫ ﺑوده اﺳت.

ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :درﺳﺗﮫ .وﻗﺗﯽ ﮐﻼﺳﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ "روم" و ﯾﺎ "ﯾوﻧﺎن" را ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﮐﻧم ,ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷدت ﮐﻼﻓﮫ ام ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳرﻋت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﭘژوھﺷﮕری و ﺑﮫ روز ﺷدن ﻣﺗون درﺳﯽ اﺳت .آﯾﺎ ﻧظری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
دارﯾد ؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﻧﺎﺷران ﺗﺎ ﺣدی در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻘﺻﯾر دار ھﺳﺗﻧد ﭼرا ﮐﮫ دوﺳت دارﻧد ﺑدون ھﯾﭻ وﻗﻔﮫ ای از ھﻣﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی
ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺑرای آﻧﮭﺎ دﻧﯾﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن و ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ وﺟود دارد وﻟﯽ دﻧﯾﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﻏﺎﯾب اﺳت.
ﻣﻌﻠﻣﺎن ھم ﺗﺎ ﺣدی ﻣﻘﺻر ھﺳﺗﻧد ﭼرا ﮐﮫ در اﮐﺛر داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ  ,اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎ ھم وﺟود دارد ,ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾوﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺗﺎن .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم اﯾن ﮐﺎر آﺳﺎن ﻧﯾﺳت ,وﻟﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد
ﮐﺗﺎﺑﯽ ﭼﺎپ ﮐﻧد ,دﯾدﮔﺎه ﭘژوھش ﮔراﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎﺷر ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد .در ﻣورد ﻣﺗون درﺳﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﻧﯾﺎی ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن را ھم داﺧل ﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اھﻣﯾت ﺗداوم را ﻧﺷﺎن دھﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
داﻧش آﻣوزان ﻣﺎھﯾت و رﯾﺗم ﺗﻐﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺎی ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه آورد را ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﻠوز ﺑودم ) (-١٩٧۴ ١٩٩٩ﻣﻘﺎوﻣت ﺷدﯾدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن روش اﺣﺳﺎس ﮐردم .داﻧﺷﺟوﯾﺎن
زﯾﺎدی ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻟﯽ ﺑﻌﺿﯽ از ھﻣﮑﺎران ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣرﮐز ﺑر روی روم ﯾﺎ ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺷد و
ﻧﮫ ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ "ﻣﺎ" رﺑطﯽ ﻧدارﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﺗﻐﯾﯾر دادن اﯾن طرز ﻓﮑر ﺧﯾﻠﯽ دﺷوار اﺳت .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن
اﻣﯾدوارم ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﮐوﭼﮫ اﻣﯾدم ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت واﻗﻌﯾت ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود .اﻻن وظﯾﻔﮫ ﻧﺳل ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾر را
ﺑﮫ وﺟود آورﯾد.
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ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :ﺑر ﮔردﯾم ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻧﺎﺷر و ﻣﺣﻘق .اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم آن ﻋده از ﻣﺎ ﮐﮫ ﺷﻐل داﺋﻣﯽ و ﻣطﻣﺋن دارﯾم ﮐﻣﺗر
اﺣﺳﺎس ﺧطر و آﺳﯾب ﭘذﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺟوان ﺗر و ﺑدون ﺷﻐل ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس آﺳﯾب ﭘذﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﯾﺎ ﺑﻧﺎﺑراﯾن
واﻗﻌﯾت ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗر وظﯾﻔﮫ ﺑزرﮔﺗری ﺑر ﮔردن دارﻧد؟

ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﺻد در ﺻد ,اﻣﺎ ﭘژوھﺷﮕران ارﺷدﺗر ﺑﺎﯾد اول ﻣﺗوﺟﮫ ﻣوﺿوع ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن
ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ,ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﻓراﻧﺳوی Les mondes hellénistiques
ﻧوﺷﺗﮫ  Clancier, Coloru and Gorreﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١٧ﭼﺎپ ﺷد( اﻣﺎ اﯾن ﺗﻐﯾرات آراﻣﺗر از اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣورد
ﭘﺳﻧد ﻣن ﺑﺎﺷﻧد .ھﻧوز ﮔﺳﺳﺗﯽ ﺑﯾن دﻧﯾﺎی اژه و ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ وﺟود دارد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ) ژان آﻧدره ,رﯾﻣوﻧد دﺳﮑﺎت 10و
ﻣن(  Rencontres d’histoire économique de Saint-Bertrand de Commingesرا در اواﯾل دھﮫ ١٩٩٠
ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐردﯾم  ,از ﭘژوھﺷﮕران ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص روم ,ﯾوﻧﺎن ,و ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑودﻧد دﻋوت ﮐردﯾم .ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت و
ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﺑود ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن روش ﺗوﺳط دﯾﮕران در ﺣوزه ھﺎی دﯾﮕر ھم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد )ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل در ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﻣن در ﺳﺎل  ٢٠٠٠در ﻣورد ﻗﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐردم ,ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾوﻧﺎن ,ﻣﺻر ,ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ,
ﺟﻐراﻓﯾداﻧﺎن ,و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ,ﺷرﮐت ﮐردﻧد( .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾر ﮐﺎرم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم ,ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﻔﺗﺧرم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﭘل
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﻣﮏ ﮐرده ام  .ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧزﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑودﻧد )و ﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺑﺳﯾﺎر ﺳطﺣﯽ و ﮐﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر داﺷﺗﻧد(.

ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ,ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ,و ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﮔذر از
اﯾن ﻣواﻧﻊ ﻣوﺛر ﺑﺎﺷﻧد؟ ﻣن اﻟﺑﺗﮫ دارم ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  Achemenetﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐردﯾد ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم.

ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :در ﺳﺎل  ١٩٩٩وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎرس ﺑودم ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﻓﺗﺎدم .در آن زﻣﺎن ﻣﺷﻐول ﮐﺎر ﺑر روی
 ,Bulletin d’histoire achéménideﺑودم و ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت و ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ را در آﻧﺟﺎ
ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﮐردم .ﺿﻣن ﺟﻣﻊ آوری اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﭼطور ھر ﺳﺎل از ﺳراﺳر اﻣﭘراﺗوری  ,از ﺳﻣرﻗﻧد ﺗﺎ
ﺳﺎرد ,اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾدی در ﻣورد ھﺧﻣﺎﻧﺷﯾﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد .اﯾده ای ﮐﮫ در واﻗﻊ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت واﺿﺢ ﺑود ﺑﮫ ذھﻧم ﺧطور
ﮐرد :اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﻧﮭﺎ راه ﺟﻣﻊ آوری و در دﺳﺗرس ﻗرار دادن ﺗﻣﺎم اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑود .در ﺳﻔر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دھﮫ  ٨٠ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ
داﺷﺗم ﺑﺎ اﯾﻧﺗرﻧت آﺷﻧﺎ ﺷده ﺑودم .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم از ﻣن ﭘرﺳﯾده ﺑود" :دوﺳت داری ﺟﮕر ﻏﺎز ﺳﻔﺎرش
ﺑدھﯽ؟ ﻣن از ﺳﺎﯾت ﯾﺎھو ) (yahooاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧم " .در آن زﻣﺎن ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺣرف را اﺻﻼ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدم .ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ
ﺑرﮔﺷﺗم و ﺑﺎ ﺧودم ﻓﮑر ﮐردم ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﯾﮏ آدرس اﯾﻣﯾل اﺣﺗﯾﺎج دارم .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ آﻧزﻣﺎن در ﺗوﻟوز ﺑودم و داﻧﺷﮕﺎه
ﻋﻠوم ﯾﮏ ﺳرور ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر داﺷت .اوﻟﯾن آدرس اﯾﻣﯾل ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻗرار ﺑود(briant@cict.fr) :
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :و ﺳﺎﯾت  Achemenet؟

ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :وﻗﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٩ﺑﮫ ﮐﻠژ دو ﻓراﻧس رﻓﺗم ,ﮐﺳﯽ را ﭘﯾدا ﮐردم ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑود در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﮑﺎری داﺷﺗم  ,ﻓراﻧﺳﯾس ﯾواﻧس ,11ﮐﮫ روی ﻟوح ھﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﺷﺗﺎق ﺑود ﺑﺎ ﻣن
ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد .اوﻟﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺳﺎﯾت در ژوﯾﺋﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠٠در ﺿﻣن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﺷور ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﮐﻠژ دو ﻓراﻧس
Jean Andreau, Raymond Descat
Francis Joannès
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درﺳت ﺷد .ﺑﻌد از آن ھﻣﮑﺎران ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎﯾﻣﺎن ھم ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
 ١٧ Achemenetﺳﺎﻟﮫ اﺳت.
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :ﭘس ﻧوﺟوان اﺳت؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :دﻗﯾﻘﺎ ! اﯾده اوﻟﯾﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ اوﻟﯾﮫ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت را در اﯾﻧﺗرﻧت در دﺳﺗرس
ﻋﻣوم ﻗرار دھﯾم .ﺗﻣﺎم ﻣﺗون ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف )آراﻣﯽ ,ﺑﺎﺑﻠﯽ ,اﯾﻼﻣﯽ  ,ﯾوﻧﺎﻧﯽ ,و ﻏﯾره ( ﺳﮑﮫ ھﺎ و ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد ﻧﻣﺎد
ﺷﻧﺎﺳﯽ .ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺷروع ﮐردﯾم و ﺑﮫ ﻟطف ھﻣﮑﺎران ﺑﮫ آن اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد .ﻣن ﻣوﻓق ﺷدم اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﮐﻠژ دو ﻓراﻧس و  CNRSﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐﻧم .ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎز ﺳﺎزی ﮐﺎﻣل ﺳﺎﯾت ) (-٢٠١٠ ٢٠١٢ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ :
Collège de France, the Iran Heritage Foundation, the Soudavar Memorial Foundation, and the
Fondation Bettencourt- Schueller
اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ ﺟﻣﻊ آوری و ﺗﺣﻠﯾل و ﺑررﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھﻣﮑﺎران از ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑود 12.در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﻣن ﮐﻠﯾد ﭘروژه را ﺑﮫ ھﻣﮑﺎر ﺟواﻧم داﻣﯾن آﮔوت 13داده ام ,ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﻣﺻر در ھزاره اول ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﯾﺷل ﭼﺎوو 14ﺧط ﻧوﺷﺗﮫ دﻣوﺗﯾﮏ ﻋﯾن ﻣﻧﺎور 15را ﺑر روی ﺳﺎﯾت  Achemenetﻗرار داد .ﻣن
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳﺧﮫ اوﻟﯾﮫ) ( editio princepsدر دﺳﺗرس ﻋﻣوم اﺳت .ﺑﮫ زودی ﺳﺎﯾت ﺑر روی ﺳرور
 CNRSﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت 16.ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﮐﮫ ﮐرﺳﯽ ﻣن در ﮐﻠژ دو ﻓراﻧس در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٩٩و ,٢٠١٢
ﺗﻧﮭﺎ ﮐرﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎھﯽ در ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻌﯾت داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻗﺎﺑل
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮐرﺳﯽ اﻣروزه در  EPHEﭘﺎرس اﺳت .در  ۶ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮏ ھﻣﮑﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد ھﻠﻧدی )ووﺗر
ھﻧﮑﻠﻣن( 17ﺑﮫ آﻣوزش ﺳﻣﯾﻧﺎر ھﺎﯾﯽ در ﻣورد دﻧﯾﺎی اﯾﻼﻣﯽ ﻣﺷﻐول ﺑوده اﺳت و ﺑر روی ﭼﺎپ ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻟواح ﺗﺧت
18
ﺟﻣﺷﯾد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ) ﺑﻌﺿﯽ از ﻟوح ھﺎ در ﺳﺎﯾت ھﺳﺗﻧد(.
ﻧﺑﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺑد ﺑﯾن ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎھﯾت ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺷده دﻧﯾﺎی ﭘژوھﺷﮕری اﻓراد را وادار ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑر روی ﯾﮏ ﻣوﺿو ع ﺧﺎص
ﻣﺛﻼ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ,ﺳﮑﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ,ﻣﺗون ﺑﺎﺑﻠﯽ ,آراﻣﯽ ,و ﻣﺻری ,ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ طور
ﻣﻧظم ﺗدرﯾس ﻧﻣﯽ ﺷود .ھر ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم وﺟود ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل  Achemenetاھﻣﯾت دارﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ در
ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ ﺷﺎﺧص ﺧوب اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺟﻠﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ARTAاﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷد .از
آن زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر از  ۵٠ﻣﻘﺎﻟﮫ در اﯾن ﻣﺟﻠﮫ ﭼﺎپ ﺷده اﺳت .اﮐﺛر اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻘدار زﯾﺎدی
ﻋﮑس ﭼﺎپ ﺷده اﻧد .ﻧﺷرﯾﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﯾن ﮐﺎر را دارﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺗﻣﺎم ﻣوارد اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ
دﺳت آﻣده ﻧوﺷﺗﺎری ﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺟﻠﮫ ,ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺟﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت  ,ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘر ﮐرد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑرای ﺣوزه ای ﻣﺛل اﯾن ﺣوزه ﺣﺿور اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرای
اﻧﺗﺷﺎر داﻧش و ﺷروع ھﻣﮑﺎری اﺳت.

12

(http://www.achemenet.com/en/static/?/website-overview-and-policy).
Damien Agut (CNRS/UMR ARSCAN, Nanterre)http://www.arscan.fr
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Demotic ostraca of Ayn-Manawir (http://www.achemenet.com/fr/tree/?/sources-textuelles/textes-parregions/egypte/ayn-manawir).
16
http://www.huma-num.fr
17
Wouter Henkelman
18
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ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ دﻟﯾل ﻋدم وﺟود ﻣﺷﺎﻏل داﻧﺷﮕﺎھﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﭼﯾﺳت؟

ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :دﻻﯾل ﻣﺗﻌددی ﺑرای اﯾن ﻣوﺿوع وﺟود دارد .اوﻻ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑﯾن ﺳﮫ ﺣوزه ﻣﺧﺗﻠف ﮔﯾر ﮐرده اﺳت :
ﯾوﻧﺎن "ﺟﺎودان" ﻣﺻر "ھزاره ای" و ﺷرق "اﺳرار آﻣﯾز ".ﻣﻧظورم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﮫ ﺣوزه ﻣﺷﺧص و ﺗﻌرﯾف ﺷده وﺟود
دارﻧد  :ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن  ,ﻣﺻر ﺷﻧﺎﺳﯽ ,و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ در ھزاره دوم و ﺳوم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در ﮐﻠژ دو
ﻓراﻧس ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﮐرﺳﯽ ﻣﺻر ﺷﻧﺎﺳﯽ ,ﯾﮏ ﮐرﺳﯽ آﺷور ﺷﻧﺎﺳﯽ ,و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺗﺧﺻص ﯾوﻧﺎن و روم وﺟود دارﻧد .ﺑﮫ
طور ﺳﻧﺗﯽ ,اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظورم اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘژوھﺷﮕران ھﻧوز ﭼﻧﯾن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد ,ﺗﺎرﯾﺦ ﺷرق ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ]ﺳﻘوط ﺑﺎﺑل[ ﺑﮫ
دﺳت ﮐوروش در ﺳﺎل  ۵٣٩ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد .اﯾن در واﻗﻊ ﺷروع ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت )ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾش از
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن  ,اﯾﻼم  ,ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻋﻣﯾق ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت (.ﻣﺻر ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮫ طور ﺳﻧﺗﯽ ﺑﮫ دوره ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗر ﺗوﺟﮫ
دارﻧد .ھﻠﻧﯾﺳت ھﺎ ھم ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﺟﻧﮕﮭﺎی اﯾران -ﯾوﻧﺎن و ﯾﺎ ﻓﺗوﺣﺎت اﺳﮑﻧدر ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد .ھﯾﭻ ﺣوزه ای ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﺷد وﺟود ﻧداﺷت .ﻣن ﺳﻌﯽ ﮐردم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭼﯾن ﺣوزه ای را اﯾﺟﺎد ﮐﻧم و ﺑﺎ آﺷﻧﺎ ﮐردن ﺧودم ﺑﺎ ﺣوزه ھﺎی دﯾﮕر ﺗواﻧﺳﺗم ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران 19را در
ﺳﺎل  ١٩٩٣-١٩٩٢ﺑﻧوﯾﺳم و در ﺳﺎل  ١٩٩۶ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧم .ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﻣﮭم دﯾﮕر ﻋﺎﻣل زﺑﺎن اﺳت .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﻣﺻر
ﻓرﻋوﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم .ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺻر در زﻣﺎن ﻓرﻋون ھﺎ ﺑﺎﯾد ھروﮔﻠﯾف ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم .ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن ھروﮔﻠﯾف ﮐﺎر دﺷواری
اﺳت اﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﺑرای آﺷور ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺧط ﻣﯾﺧﯽ و زﺑﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎ را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ) ﭼﻧد زﯾر
ﻣﺟﻣوﻋﮫ زﺑﺎﻧﯽ در اﯾن ﺣوزه وﺟود دارﻧد( ﺑرای ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن )و ﻻﺗﯾن( ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم .وﻟﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ در
ﻣورد اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ,ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑر روی ﭼﻧد ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺧﺗﻠف اﻣﭘراﺗوری در آن واﺣد ﮐﺎر ﮐﻧﯾم ,ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾوﻧﺎﻧﯽ )ﻣﺗون و ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ ھﺎ( ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ) اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن زﯾﺎد ﻧﯾﺳت(  ,ﻣﺗون
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ آراﻣﯽ  ,ﻓرﯾﮕﯽ ,ﻟﯾﮑﯾﺎﯾﯽ  ,و ﻣﺻری )ھروﮔﻠﯾف و دﻣوﺗﯾﮏ( ,اﯾﻼﻣﯽ ,ﺑﺎﺑﻠﯽ ,و دﯾﮕر زﺑﺎن ھﺎ...اھﻣﯾت
دارﻧد .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻣن ﺑﺎ آن در ﺳﺎل  ١٩٧٠روﺑرو ﺑودم ,اﻣروزه وﺿﯾﻌت ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن راﺣت ﺗر اﺳت
ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﮔر در ﭘﺎرس ,ﻟﻧدن  ,ﺷﯾﮑﺎﮔو و ﯾﺎ ﻻﯾدن ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﻣراﮐز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﺧط ﻣﯾﺧﯽ  ,اﯾﻼﻣﯽ,
آراﻣﯽ ,و ﻏﯾره ﺑﯾﺎﻣوزﻧد .ﻣﺷﮑﻼت ﺑﻌدا ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از اﺳﺗﺎدان راھﻧﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را  ,ﺣﺗﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﭘر اﻧﮕﯾزه را ,ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ای در ﻣورد ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺑﻧوﯾﺳﻧد .دﻟﯾل ﺳﺎده اش اﯾن اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﺟوی
ﻣورد ﻧظر ﻧﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت ﺷﻐل داﻧﺷﮕﺎھﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺳر راه ﺗوﺳﻌﮫ ﺣوزه
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت ,ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ.
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﻘﯾده دارﯾد ﮐﮫ ﭼﻧد زﺑﺎﻧﮫ ﺑودن اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ اﺳت؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان ,ھم ارﺷﺎد ﺗر ھﺎ و ھم ﺟوان ﺗر ھﺎ ,ﻗﺑول ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اھﻣﯾت دارد و ﯾﮏ ﺣوزه ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣوزه ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﻋﻠﻣﯽ ﺧودش را دارد .ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺗﺎب
درﺳﯽ در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﭘل ﮔﺎرﻟﯽ ,20ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت  ,را در ﺳری Nouvelle
 Clioدھﮫ  ١٩۶٠ﺑﮫ ﯾﺎد دارم در اﯾن ﮐﺗﺎب ,ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ "دﻧﯾﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ" اﺳت .از طرف دﯾﮕر ,
اﮔر از اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺑﻧﯾﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮑﻧﯾم وﺿﯾﻌت آﺳﺎن ﺗر ﻣﯽ ﺷود .ھر ﭼﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺗﻣﺎم  ١۵زﺑﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوری را از ﺑر ﻧﮑﻧﻧد ,وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘروﺳﮫ را ﺷروع ﮐﻧﻧد .ﻣن اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺷﯾوه
ﺗﺟرﺑﯽ اﻧﺟﺎم دادم .روی ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗون اﯾﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﮐردم و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ روی ﻣﺗن اﺻﻠﯽ .ھﻣﭼﻧﯾن روی ﺗرﺟﻣﮫ
ھﺎی ﻣﺗون ﺑﺎﺑﻠﯽ و آراﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردم و ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ھم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردم و ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻻت زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ را ھم
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐردم .ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم اﺳت اﮔر ﺷﺧص اﺳﺑﺎب ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ
ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎھﯽ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ دﺷوار اﺳت .ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﮐﻧﯽ و راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﯽ ,ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣن
ﮐردم ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٨٣-١٩٨٢زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷروع ﮐردم ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻣﺛل ﻣن داﺷﺗﻧد .از اﯾن
دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿو ع ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ,اﻧﺗﺻﺎب ﻣن در ﮐﻠژ دو ﻓراﻧس ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ ﺑود ﻧﮫ ﺑرای ﻣن ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای رﺷﺗﮫ .ﺑﮫ ﺧﺎطر
Histoire de l’Empire perse = From Cyrus to Alexander, 2002
Paul Garelli
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ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ و ﺳﻣﯾﻧﺎر ھﺎ ) ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﯾﮏ ﺳری ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘرﺳﯾﮑﺎ (21و اﻟﺑﺗﮫ  , Achemenetاﯾن ﺣوزه ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار ﮔرﻓت.
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :در ﻣورد ﻧﺳل ﺑﻌدی ﭼﮫ ﻧظری دارﯾد؟ اﻣﯾدوارﯾد؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ھم ﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھم ﺧﯾر .ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﻣﻧﻔﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧم :اﻣﯾدوار ﻧﯾﺳﺗم ﭼون ھرﭼﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﯾن روزھﺎ
ﻣﺣﺑوب ﺷده اﺳت ,اﯾن ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﯾﺎن ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻼﺳﯾﮏ )روم و ﯾوﻧﺎن( ھﺳﺗﻧد.
اﯾن اﻓراد ﺑﮫ طور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ روﻧد ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ اش
اﺗﺎق ﮐﺎر ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت .اﯾن اﺗﺎق ھﺎی ﮐﺎر در ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺗوﺳط ھﻠن ﺳﺎﻧﭼﯾزی وردﻧﺑورخ 22در ﺧروﻧﯾﻧﮕن) 23ھﻠﻧد(
ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷدﻧد و در ﺳﺎل  ١٩٨٣زﯾر ﻧظر ھﻠن ﺳﺎﻧﭼﯾزی و آﻣﻠﯽ ﮐورت 24ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷدﻧد .ﻗﺻد آﻧﮭﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ درک
ﺟدﯾدی از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ را اراﺋﮫ دھﻧد ,درﮐﯽ ﮐﮫ ﻣن ,ﺟدا از آﻧﮭﺎ ,ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ده ﺳﺎل ﺑود در ﻣوردش ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردم.
ﻣن ﻣرﺗﺑﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾﺷﺎن ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐردم و ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﺎ آﻣﻠﯽ و ھﻠن ) ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣرﮔش در ﺳﺎل  (٢٠٠٠ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐردم 25.ﺣرف ﻣﺎ از اﯾن ﻗرار اﺳت :ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾوﻧﺎﻧﯽ اھﻣﯾت دارﻧد اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی ﺑرﺧورد ﮐرد و از ھﻣﮫ
ﻣﮭﻣﺗر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ از درون ﺧود اﻣﭘراﺗوری ﻣﯽ آﯾﻧد ) اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی ( ﺗوﺟﮫ ﮐرد .ﺑر ﺧﻼف ادﻋﺎھﺎ ی ﭘوچ
26
و ﺑﯽ اﺳﺎس ھﯾﭻ ﮐس ھرﮔز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﮑرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺷود.
در ﻣورد اﻣﯾدوار ﺑودن ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم اﻣﯾدوارم ﭼون ﺗﻐﯾراﺗﯽ در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدن ھﺳﺗﻧد .ﺣوزه اول
ﺑﺎﺑل ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت .اﯾن ﺣوزه در  ١۵ﺳﺎل اﺧﯾر ﺗوﺳﻌﮫ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای داﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ را ﻣدﯾون ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ
ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﻣوزه ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎﺑل ھﻠﻧﯽ ھم اﻣروزه دﯾﮕر ﻓﻘط ﺗوﺳط ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺑﺎﺑﻠﯽ و اﺳﻧﺎد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺧط ﻣﯾﺧﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺣوزه ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﭘژوھﺷﮕران ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای درک ﺻﺣﯾﺢ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن دوران ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ و
ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎ دوران ﭘﺎرﺗﯽ ,ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺑل ھزاره اول ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾن واﻗﻌﯾت در ﻣورد ﺳﺎﯾﺗﮫ )ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﯾﺳت
و ﺷﺷم ﻣﺻر( و ﻣﺻر ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ وﺟود دارد و ھﻣﭼﻧﯾن آﻧﺎﺗوﻟﯽ و ﺑﻠﺦ.
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. Selected studies on Achaemenid History (Oriens et Occidens 26),او اﺧﯾرا  ٢٨ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣن را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده اﺳت
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26
(cf. e.g. From Cyrus to Alexander [2002: 693-5: Another “Achaemenid” source, The Alexandrian historians], or
Darius in the shadow of Alexander [2015: x-xv]).
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