
 )اول قسمت( بریان پیر با ای مصاحبھ:  اسکندر از فراتر
 ؟گرفت منشاء کجا از ھخامنشی تاریخ و) یونان و روم( کالسیک  مطالعات بھ شما عالقھ: بلوان کاترین

 بھ سریع خیلی. دادم انجام پواتیھ دانشگاه در) میالدی( شصت دھھ اوائل در را خود تکمیلی تحصیالت من: بریان پیر
 ١٩۶۴-١٩۶۵  سال در .)داشتم زیادی عالقھ آن بھ و بودم خوانده باستان یونانی جوانی در(	شدم عالقمند یونان تاریخ
 دغدغھ, کردم می آماده	)باال سطح آموزگاران مخصوص رقابت پر آزمون یک(1	اگرگاسیون		برای را خود کھ زمانی
 توسعھ دوره این برای من شوق و شور کھ بود اینجا از .بود	)ھلنیستی(  معابی یونانی دنیای, باستان تاریخ رشتھ اصلی

 تاثیر تحت عمیقا و خواندم را	3) ١٩۴١, ھلنیستی دنیای اقتصادی و اجتماعی تاریخ(  2فتسف روستو کتاب .کرد پیدا
 سال در .گرفتم قرار, کرد می تاکید ھلنیستی دنیای و ھخامنشی دنیای بین ھای پیوستگی بر کھ نویسنده این رویکرد
)  چشم یک( یکم آنتیگون مورد در تحقیقم. کردم شروع را دکترا دوره, کردم دریافت را اگرگاسیون اینکھ از بعد ١٩۶۵

. ماندم آنجا ١٩۶٧ سال تا و دادم می درس پلیھ نوم در دبیرستانی در من زمان آن در. بودپیر ِلِوک  	راھنمایم استاد و
 برای بیشتری وقت بعد بھ زمان آن از. شدم استخدام باستان تاریخ رشتھ یار استاد عنوان بھ تور دانشگاه در سال آن در
	.کردم دفاع  بزانسون در ١٩٧٢ سال در و داشتم ام نامھ پایان روی کردن کار

 4دیادوخوی مورد در ھایی پروژه کھ گفتم او بھ. کرد سوال ام بعدی برنامھ مورد در من از	ِلِوک پیر  ام نامھ پایان از بعد
 sais-je	Que  در اسکندر بھ مربوط کتاب کھ شده تقاضا من از“: گفت من بھ او.  ھستند نامشخص کمی کھ دارم

 تو مایلی آیا. ندارم را کار این وقت من اما کنم نگری باز را 5کلوشھ پل نوشتھ' )  دانم می چھ من'  کتابھای مجموعھ(
 دھم انجام خواھم می من کھ کاری از کھ دیدم و خواندم را کلوشھ کتاب. دادم مثبت جواب من ”	بدھی؟ انجام را کار این

 می من کھ کاری کھ نوشتم فرانسھ دانشگاھی نشر بنگاه بھ.  بود شده نوشتھ روایی بسیار صورت بھ و است دور خیلی
 زمانی	.شد چاپ	١٩٧۴ سال در کتاب و شد واقع قبول مورد پیشنھادم. است کتاب این کامل نویسی باز دھم انجام توان

 بھ بودم آنتیگون حکومت زیر فریگیھ و صغیر آسیای مورد در کردن کار مشغول و کتاب این کردن آمده مشغول کھ
 کار دیادوخوی بھ ھخامنشیان از انتقالی دوره روی بر کھ بود شده سبب من دکترای تحقیقات .شدم عالقمند ھا ھخامنشی

	:.شدم روبرو گسستگی/پیوستگی مشکل با راب اولین برای پلوتارک مطالعھ ضمن کھ بود زمان این در. کنم

	(Eum.	8;	see	Antigone	le	Borgne,	1973,	p.80-89)	

 مشکل این مورد در ای مقالھ در بعدھا. کنم بحث روستوفتسف نظریھ مورد در بتوانم کھ بودم موقعیتی در بر اولین برای
	).		(95-135	pp.	1982,	paysans,	et	tributs	Rois,	کردم صحبت خصوص بھ

 ریتغی اسکندر فتوحات از بعد چیز ھمھ کھ خواندم می جا ھمھ, ٧٠ دھھ کلی فضای بھ برگردیم اینکھ برای,  کلی طور بھ
 نھ. کرد نمی صحبت بوده چھ آ فاز کھ این مورد در کس ھیچ اما	.گرفتھ انجام ب فاز بھ آ فاز از ناگھانی گذری و کرده

 نویسندگان نھ و)  6'١٩۴٨ پارس وریامپرات تاریخ'  اولمستد سودمند کتاب علیرغم( ھخامنشی تاریخ متخصصان
 کردن کار  بھ  کاردم شروع شخصا, نکردم پیدا سؤالم برای جوابی چون. بودند نوشتھ کتاب اسکندر مورد در کھ متعددی

	.  اسکندر مورد در کردن کار طریق از, شدم ھخامنشی تاریخی حوزه وارد آرام آرام کھ بود طریق این بھ. آ فاز مورد در

 یونانیان آنچھ مورد در تحقیق یک کردن آمده ضمن در مطالب این روی کردن کار بھ کردم شروع ١٩٧۴-١٩٧۵ سال از
		:شد چاپ ١٩٧۶ سال در تحقیق این .نامیدند می" پارس امپراتوری کوھستانی راھزنان"
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 بھ رجوع با من. کردند می تھدید را, پرسپولیس حتی,  سلطنتی ھای گاه اقامت حتی راھزنان این کھ بود این نظریھ
 دوران در بزرگ شاه و زاگرس ساکنان روابط بھ جانبدارانھ و اشتباه دیدگاھی دیدگاه این کھ دادم نشان نوشتاری شواھد

 زمان این در. بود شده بنا)  ای مبادلھ/دوستی فرھنگ( فرھنگ و ھدیھ بدل و رد اساس بر کھ روابطی. است ھخامنشی
 ھای لوح روی کردن کار بھ کردم شروع و) شتمانگذ کنار کامال را آنھا البتھ( کردم عبور کالسیک منابع از من کھ بود

 آید می یادم). بود شناختھ نا تقریبا کالسیک مورخان اکثر برای زمان آن در کھ منابع از ای مجموعھ( پرسپولیس سنگی
 دژ ھای نوشتھ لوح(7 ھالک ریچارد ١٩۶٩ کتاب از ای نسخھ کردم تقاضا تور دانشگاه کتابخانھ از ١٩٧٠ سال در کھ

 تاریخ زمان آن از .دارم عالقھ موضوع این بھ من کھ بود متعجب بسیار کتابدار و کند خریداری را 8)پرسپولیس
 نام, شدم 9فرانس دو کلژ وارد ١٩٩٩ سال در وقتی کھ بود دلیل ینھم بھ. شدند یکی دیادوخوی و, اسکندر, ھخامنشی

	.کردم گذاری نام"  اسکندر امپراتوری و ھخامنشی دنیای تمدن و تاریخ" را خود کرسی

 اسم این کھ بود این برداشتم و بودم شده متعجب شما کرسی اسم از من,  شد موضوع این صحبت کھ حاال :بلوان کاترین
 بھ کھ مرزھایی کشیدن چالش بھ در سعی گذاری نام این با آیا .است ھخامنشی دنیای بھ نسبت شما دیدگاه دھنده نشان
	داشتید؟ کنند می جدا یکدیگر از باستان تاریخ در را تاریخی مختلف ھای حوزه سنتی طور

 بین گذر مطالعھ کھ چرا ببینم )بان کرجی(  ”Passeur“ یک نقش در را خودم دارم دوست من, صد در صد	:بریان پیر
 حوزه بھ متعلق زمان آن تا کھ است منابعی آوری جمع و, بررسی, مطالعھ  مستلزم ھلنیستی دنیای بھ ھخامنشی دنیای
 بابل مطالعات مثل ھایی حوزه در مخصوصا  است شده عوض  وضعیت االن.  بودند یکدیگر از متفاوت و جدا کامال ھای

' ھلنیستی از پیش دوره'  سنتی طور بھ آن بھ کھ ای دوره باید کھ ھستند متوجھ محققان هامروز.  ھلنیستی مصر یا و
 راه اما ھنوز.) دارد غایی بوی و رنگ و است برانگیز سؤال خود خودی بھ کھ نامی(  شود  گرفتھ نظر در شد می گفتھ

 شروع اسکندر با یا کتابھا این تمام. ھلنیستی دنیای مورد در درسی کتابھای زمینھ در مخصوصا داریم پیش در درازی
 و آمده کجا از دنیا این کھ ندارند ای ایده ھیچ آموزان دانش و آید می وجود بھ دنیایی ناگھان. مرگش با یا و شوند می

	.است بوده چھ آن از پیش

	

 بھ کھ مسائلی از یکی, کنم می تدریس را" یونان" یا و" روم" مقدماتی تاریخ کالسھای وقتی. درستھ :بلوان کاترین
 زمینھ این در نظری آیا. است درسی متون شدن روز بھ و پژوھشگری توسعھ پایین بسیار سرعت کند می ام کالفھ شدت
	  ؟ دارید

 بندی تقسیم ھمان از ای وقفھ ھیچ بدون دارند دوست کھ چرا ھستند راد تقصیر زمینھ این در حدی تا ناشران :بریان پیر
. است غایب معموال ھخامنشی دنیای ولی دارد وجود ھلنیستی و باستان یونان دنیای آنھا برای. کنند استفاده قدیمی ھای

 تاریخ فقط یعنی باستان تاریخ, دارد وجود ھم استثنا البتھ,  ھا دانشگاه اکثر در کھ چرا ھستند مقصر حدی تا ھم معلمان
 خواھد می کھ کسی ھر است الزم کھ کنم می فکر ولی, نیست آسان کار این دانم می کھ چند ھر. باستان روم و یونان
 ھلنیستی دنیای با رابطھ در کھ درسی متون مورد در. کند تحمیل ناشر بھ را خود گرانھ پژوھش دیدگاه, کند چاپ کتابی

 بھ اینکھ برای بلکھ دھند نشان را تداوم اھمیت اینکھ برای فقط نھ کنند داخل ھم را ھخامنشیان باید  شوند می نوشتھ
 کھ بگویم تعارف بی. دھند نشان را آورد ھمراه بھ خود با ھلنیستی ھای پادشاھی کھ تغیراتی ریتم و ماھیت آموزان دانش

 دانشجویان .کردم احساس روش این بھ نسبت شدیدی مقاومت) ١٩٧۴- ١٩٩٩( بودم تلوز دانشگاه در کھ زمانی در
 و باشد یونان یا روم روی بر تمرکز کھ است بھتر کھ گفتند می من بھ ھمکاران از بعضی لی و کردند می نام ثبت زیادی

 ھمچنان من. است دشوار خیلی فکر طرز این دادن ریتغی بینید می کھ ھمانطور. ندارند ربطی" ما" بھ کھ ھایی حوزه نھ
 را تغیر این کھ شماست نسل وظیفھ االن. شود می ختم واقعیت بست بن بھ امیدم کوچھ اوقات بعضی کھ چند ھر امیدوارم

	.آورید وجود بھ
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 کمتر داریم مطمئن و دائمی شغل کھ ما از عده آن کنم می احساس. محقق و ناشر بین رابطھ بھ گردیم بر :بلوان کاترین
 ینابنابر آیا. کنند می پذیری آسیب احساس بیشتر  شغل بدون و تر جوان محققان. کنیم می پذیری آسیب و  خطر احساس
	   دارند؟ گردن بر بزرگتری وظیفھ باالتر سطح محققان کھ کنید می فکر واقعیت

	

 چنین این ھمیشھ متاسفانھ و باشند شده موضوع  متوجھ اول باید ارشدتر پژوھشگران اما, صد در صد :بریان پیر
	hellénistiques	mondes	Les	فرانسوی درسی کتاب, مثال عنوان بھ( شده انجام راتییتغی گفتم کھ ھمانطور. نیست
 مورد کھ ھستند این از آرامتر تغیرات این اما	)شد چاپ ٢٠١٧ سال درکھ  Gorre	and	Coloru	Clancier,  نوشتھ
 و 10دسکات ریموند, آندره ژان( ما کھ وقتی. دارد وجود نزدیک خاور و اژه دنیای بین گسستی ھنوز. باشند من پسند
 ١٩٩٠ دھھ اوایل دررا  Comminges	de	Saint-Bertrand	de	économique	d’histoire	Rencontres	 )من
 و مباحثات .کردیم دعوت بودند نزدیک خاور و, یونان, روم متخصص کھ مختلفی پژوھشگران از,  کردیم گذاری پایھ

 عنوان بھ( شد پذیرفتھ  ھم دیگر ھای حوزه در دیگران توسط روش این کھ جایی تا بود مفید بسیار ھمھ برای نظر تبادل
, نزدیک خاور, مصر, یونان تاریخ متخصصان, کردم سازماندھی قنات مورد در ٢٠٠٠ سال در من کھ کنفرانسی در مثال

 لپ ایجاد بھ کھ مفتخرم خصوص بھ, کنم می نگاه رماک مسیر بھ وقتی .)کردند شرکت, شناسان باستان و, جغرافیدانان
 ارتباطات یا و( بودند تفاوت بی ھم بھ نسبت آنزمان تا کھ ھایی حوزه.  ام کرده کمک مختلف ھای حوزه بین ارتباطی

	).داشتند یکدیگر با کمی و سطحی بسیار

	

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

	

  روی بر کار مشغول زمان آن در. افتادم فکر این بھ راب اولین برای بودم پارس در کھ وقتی ١٩٩٩ سال در :بریان پیر
Bulletin	d’histoire	achéménide,  آنجا در را نشیماھخ امپراتوری بھ مربوط کتابشناسی و اطالعات تمام و بودم 

 تا سمرقند از,  امپراتوری سراسر از سال ھر چطور کھ دیدم می اطالعات این آوری جمع ضمن. کردم می آوری جمع
 خطور ذھنم بھ بود واضح واقعیت یک واقع در کھ ای ایده .آید می دست بھ ھخمانشیان مورد در جدیدی اطالعات, سارد
 امریکا بھ ٨٠ دھھ در کھ ھایی سفر در. بود اطالعات این تمام دادن قرار دسترس در و آوری جمع راه تنھا اینترنت: کرد

 سفارش غاز جگر ریاد دوست: "بود پرسیده من از دوستانم از یکی آید می یادم. بودم شده آشنا اینترنت با داشتم
 فرانسھ بھ. فھمیدم نمی اصال را حرف این معنی زمان آن در. " کنم می استفاده 	(yahoo)یاھو سایت از من بدھی؟

 دانشگاه و  بودم تولوز در آنزمان خوشبختانھ. دارم احتیاج ایمیل آدرس یک بھ من کھ کردم فکر خودم با و برگشتم
	)briant@cict.fr:  (بود قرار این بھ من ایمیل آدرس اولین. داشت کامپیوتر سرور یک علوم

 ؟	Achemenet	سایت	و :بلوان کاترین

	

 کمک من بھ تکنولوژی زمینھ در بود قادر کھ کردم پیدا را کسی, رفتم فرانس دو کلژ بھ ١٩٩٩ سال در وقتی :بریان پیر
 من با بود مشتاق و کرد می کار ھخامنشی بابلی ھای لوح روی کھ, 11یوانس فرانسیس,  داشتم ھمکاری ھمچنین و کند

 فرانس دو کلژ رد شناسی آشور المللی بین کنفرانس ضمن در ٢٠٠٠ سال ژویئھ در  سایت نسخھ اولین. کند ھمکاری
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  حاضر حال در. شد رسانی روز بھ ھم ھایمان تکنیک و پیوستھ ما بھ بیشتری ھمکاران آن از بعد. شد درست
Achemenet  است سالھ ١٧.	

	است؟ نوجوان پس :بلوان کاترین

 دسترس در اینترنت در را است ھخامنشی تاریخ بھ مربوط کھ اولیھ منابع تمام کھ بود این اولیھ ایده!  دقیقا :بریان پیر
 نماد اسناد تمام و ھا سکھ)  غیره و, یونانی,  ایالمی, بابلی, آرامی( مختلف زبانھای بھ متون تمام. دھیم قرار عموم

 کمک با را برنامھ این شدم موفق من. داد خواھیم ادامھ آن بھ ھمکاران لطف بھ و کردیم شروع را کار این ما .شناسی
 مجموعھ کمک بھ) ٢٠١٠- ٢٠١٢( سایت کامل سازی باز کھ کنم اضافھ باید	.کنم گذاری پایھ CNRS  و فرانس دو کلژ

	: منجملھ دولتی و خصوصی نھادھای

Collège	de	France,	the	Iran	Heritage	Foundation,	the	Soudavar	Memorial	Foundation,	and	the	
Fondation	Bettencourt-	Schueller	

 حال در 12.بود شده انجام مختلف ھای کشور از ھمکاران کمک با بررسی و تحلیل و آوری جمع البتھ. بود شده انجام
 کار میالد از پیش  اول ھزاره در مصر روی بر کھ کسی, ام داده 13آگوت دامین جوانم ھمکار بھ را پروژه کلید من حاضر

 من .داد قرار Achemenet  سایت روی بر را 15مناور عین دموتیک نوشتھ خط 14چاوو میشل با ھمراه و کند می
		 سرور روی بر سایت زودی بھ. است عموم دسترس در (princeps	editio	)اولیھ نسخھ این کھ خوشحالم مخصوصا
CNRS	 ٢٠١٢ و ١٩٩٩  سالھای در فرانس دو کلژ در من کرسی کھ کھ باشیم داشتھ یاد بھ باید 16.گرفت خواھد قرار ,

 بلاق دانشگاھی موقعیت تنھا. بود ھخامنشیان بھ مربوط اختصاصی طور بھ کھ بود جھان کل در دانشگاھی کرسی تنھا
 ووتر( ھلندی استعداد با بسیار ھمکار یک گذشتھ سال ۶ در. است پارس EPHE در امروزه کرسی این با مقایسھ
 تخت حالوا از قسمتی چاپ روی بر و است بوده مشغول ایالمی دنیای مورد در ھایی سمینار آموزش بھ   17)ھنکلمن
	18.)ھستند سایت در ھا لوح از بعضی(  کند می کار جمشید

  خاص ع موضو یک روی بر کند می وادار را افراد پژوھشگری دنیای شده بندی تقسیم ماھیت. باشیم بین بد خیلی نباید
 طور بھ حاضر حال در  ھخامنشی تاریخ و کنند تمرکز, مصری و, آرامی, بابلی متون, شناسی سکھ, شناسی باستان مثال

 دلیل ھمین بھ. کند می معرفی ھخامنشی تاریخ از خاصی قسمت بھ را دانشجویان ھمکاری ھر. شود نمی تدریس منظم
 در ھخامنشی مطالعات توسعھ بھ کھ چرا دارند اھمیتAchemenet	   مثل ھایی سایت وجود کنم می فکر من کھ است
 از. شد گذاری پایھ ٢٠٠٢ سال در کھ استARTA اینترنتی مجلھ موضوع این خوب خصاش یک .کنند می کمک دنیا تمام
 زیادی مقدار با ھمراه و ھستند طوالنی بسیار مقاالت این اکثر .است شده چاپ مجلھ این در مقالھ ۵٠ از بیشتر زمان آن

 بھ تازه تاریخی منابع مقاالت این موارد تمام در تقریبا. دارند را کار این قابلیت اینترنتی نشریات. اند شده چاپ عکس
 بھ مربوط خاص طور بھ کھ ای مجلھ تنھا,  مجلھ این.  کنند می تحلیل و معرفی را شناسی باستان یا نوشتاری آمده دست
 برای راه تنھا اینترنتی حضور حوزه این مثل ای حوزه برای کلی طور بھ. کرد پر را خالی فضای,  است ھخامنشی تاریخ
	.است ھمکاری شروع و دانش انتشار

	

																																																													
12	(http://www.achemenet.com/en/static/?/website-overview-and-policy).	
13	Damien	Agut (CNRS/UMR	ARSCAN,	Nanterre)http://www.arscan.fr	
14	Michel	Chauveau	
15	Demotic	ostraca	of	Ayn-Manawir	(http://www.achemenet.com/fr/tree/?/sources-textuelles/textes-par-
regions/egypte/ayn-manawir).	
16	http://www.huma-num.fr 
17	Wouter	Henkelman	
18	http://www.achemenet.com/fr/tree/?/sources-textuelles/textes-par-langues-et-ecritures/elamite/archives-des-
fortifications-de-persepolis.	



	چیست؟ ھخامنشی تاریخ با رابطھ در دانشگاھی مشاغل وجود عدم دلیل شما نظر بھ:بلوان  کاترین

	

:  است کرده گیر مختلف حوزه سھ بین ھخامنشی تاریخ اوال. دارد وجود موضوع این برای متعددی دالیل :بریان پیر
 وجود شده تعریف و مشخص حوزه سھ کھ است این منظورم." آمیز اسرار" شرق و" ای ھزاره" مصر" جاودان" یونان
 دو کلژ در ترتیب این بھ. میالد از پیش سوم و دوم ھزاره در نزدیک خاور تاریخ و, شناسی مصر,  باستان یونان:  دارند

 بھ. دارند وجود روم و یونان متخصص دو یا یک و, شناسی آشور کرسی یک, شناسی مصر کرسی یک ھمیشھ فرانس
 بھ]  بابل سقوط[ فتح با شرق تاریخ, اندیشند می چنین ھنوز پژوھشگران ھمھ کھ نیست این منظورم البتھ, سنتی طور
 از پیش تاریخ کھ ھرچند( است ھخامنشی تاریخ شروع واقع در این .رسد می پایان بھ ۵٣٩ سال در کوروش دست

 توجھ تر باستانی ھای دوره بھ سنتی طور بھ شناسان مصر.) است گرفتھ قرار عمیق مطالعھ مورد,  ایالم,  ھخامنشیان
 بھ اسکندر فتوحات یا و یونان -ایران جنگھای صحبت کھ کنند می توجھ ھخامنشیان بھ وقتی فقط ھم ھا ھلنیست. دارند
 جایی تا کردم سعی من. نداشت وجود باشد ھخامنشی تاریخ بھ مربوط اختصاصی طور بھ کھ ای حوزه ھیچ. آید می میان

 در را 19تاریخ ایران  کتاب توانستم دیگر ھای حوزه با خودم کردن آشنا با و کنم ایجاد را ای حوزه چین توانم می کھ
 مصر بھ بیایید. است زبان عامل دیگر مھم عوامل از یکی. کنم منتشر ١٩٩۶ سال در و بنویسم ١٩٩٢-١٩٩٣ سال

 دشواری کار ھروگلیف گرفتن یاد .بگیریم یاد ھروگلیف باید ھا فرعون زمان در مصر مطالعھ برای. کنیم نگاه  فرعونی
 زیرچند (  بگیریم یاد را ھا کتیبھ در شده استفاده زبان و میخی خط باید شناسی آشور برای. نیست ممکن غیر اما است

 در مطالعھ برای لیو. بگیریم یاد) التین و( باستان یونانی باید یونان برای) دارند وجود حوزه این در زبانی مجموعھ
 نھ, کنیم کار واحد آن در امپراتوری مختلف منطقھ چند روی بر خواھیم می اگر مخصوصا, ھخامنشی امپراتوری مورد
 متون) , نیست زیاد تعدادشان البتھ(  ھخامنشیان سلطنتی ھای کتیبھ بلکھ) ھا نبشتھسنگ  و متون( یونانی منابع تنھا

اھمیت ...ھا زبان دیگر و, بابلی, ایالمی), دموتیک و ھروگلیف( مصری و,  لیکیایی, فریگی,  آرامی بھ شده نوشتھ
	است تر راحت دانشجویان برای وضیعت امروزه, بودم روبرو ١٩٧٠ سال در آن با من آنچھ با مقایسھ در دارند.

, ایالمی,  میخی خط و باستان یونانی توانند می مراکز این در. باشند الیدن یا و شیکاگو,  لندن, پارس در اگر مخصوصا
 دانشجویان حتی,  را دانشجویان راھنما استادان از کمی تعداد. شوند می شروع بعدا مشکالت. بیاموزند غیره و, آرامی

 دانشجوی کھ است این اش ساده دلیل. بنویسند ھخامنشیان مورد در ای نامھ پایان کھ کنند می تشویق, را انگیزه پر
 حوزه توسعھ راه سر اصلی مانع این. کنند پیدا ھخامنشیان با رابطھ در دانشگاھی شغل توانست نخواھند نظر مورد

	.  دنیا تمام در بلکھ فرانسھ در تنھا نھ, است ھخامنشی مطالعات

	است؟ اصلی مشکل ھخامنشی امپراتوری بودن زبانھ چند کھ دارید عقیده شما آیا ترتیب این بھ :بلوان کاترین

 تاریخ کھ کنند قبول, ھا تر جوان ھم و ھا تر ارشاد ھم, دانشمندان کھ داریم احتیاج ما. نیست اصلی دلیل :بریان پیر
 کتاب ھمیشھ. دارد را خودش علمی مشروعیت کھ است ای حوزه بلکھ  نیست جانبی حوزه یک و دارد اھمیت ھخامنشی

	Nouvelle   سری در را,  است توجھ قابل و عالی شخصیتی کھ, 20گارلی پل نوشتھ نزدیک خاور تاریخ مورد در درسی
Clio دیگر طرف از. است" پیرامونی دنیای" تاریخ از قسمتی ھخامنشی تاریخ, کتاب این در دارم یاد بھ ١٩۶٠ دھھ  ,
 دانشجویان است ممکن چند ھر. شود می تر آسان وضیعت بکنیم توجھ ھخامنشی تاریخ بنیادی ماھیتاز ابتدا بھ  اگر
 شیوه بھ را کار این من.  کنند شروع را پروسھ توانند می لیو, نکنند بر از را امپراتوری بھ مربوط زبان ١۵ تمام

 ترجمھ روی ھمچنین. اصلی متن روی مستقیما ھمچنین و  کردم کار ایالمی متون ھای ترجمھ روی. دادم انجام تجربی
 ھم را شناسی زبان مقاالت تمام و کردم می نگاه ھم اصلی متن بھ ھمزمان و کردم می کار آرامی و بابلی متون ھای

 اما. باشد داشتھ را کار این انجام یبرا الزم اسباب شخص اگر است انجام قابل ولی نیست آسانی کار. کردم می  مطالعھ
 من کھ کاری, کنی کار تنھا کھ باشی راضی و کنی قبول دبای. است دشوار خیلی کار این انجام دانشگاھی حمایت بدون
 این از .داشتند من مثل مشکلی کھ پژوھشگرانی با ارتباط ایجاد بھ کردم شروع کھ زمانی ١٩٨٢-١٩٨٣ سال تا کردم
 خاطر بھ. رشتھ برای  بلکھ من برای نھ بود عطفی نقطھ فرانس دو کلژ در من انتصاب, کنیم نگاه ع موضو بھ کھ دید
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 مورد حوزه این,  Achemenet   البتھ و) 21پرسیکا نام بھ جدید سری یک در شده منتشر(  ھا سمینار و ھا کنفرانس
	.گرفت قرار بیشتری توجھ

	امیدوارید؟ دارید؟ نظری چھ بعدی نسل مورد در :بلوان کاترین

 روزھا این ھخامنشی تاریخ ھرچند چون نیستم امیدوار: کنم می شروع منفی قسمت با. خیر ھم با بلھ ھم :بریان پیر
. ھستند) یونان و روم( کالسیک تاریخ متخصص کھ است پژوھشگرانی میان در تنھا محبوبیت این, است شده محبوب

   اش نمونھ کھ گرفت شکل متفاوتی روند بریتانیا در. کنند نمی کار ھخامنشی منابع با سیستماتیک طور بھ افراد این
) ھلند( 23خرونینگن در 22وردنبورخ سانچیزی ھلن توسط ١٩٨٠ سال در کار ھای اتاق این. است ھخامنشی کار اتاق
 درک کھ بود این آنھا قصد .شدند المللی بین 24کورت آملی و سانچیزی ھلن نظر زیر ١٩٨٣ سال در و	شدند گذاری پایھ

. کردم می صحبت موردش در بود سال ده بھ نزدیک, آنھا از جدا, من کھ درکی, دھند ارائھ را ھخامنشی تاریخ از جدیدی
 می کار) ٢٠٠٠ سال در مرگش زمان تا(  ھلن و ملیآ با مرتبا و کردم می شرکت ایشان ھای برنامھ در مرتبا من

 ھمھ از و کرد برخورد  انتقادی تفکر با آنھا با  باید اما دارند اھمیت یونانی منابع: است رارق این از ما حرف 25.کردم
 پوچ  ی ادعاھا خالف بر. کرد توجھ)  انتقادی تفکر با البتھ(  آیند می امپراتوری خود درون از کھ منابعی بھ باید مھمتر

	26.شود توجھی بی کالسیک منابع بھ کھ بود نکرده پیشنھاد ھرگز کس ھیچ اساس بی و

 اول حوزه. ھستند افتادن اتفاق حال در مختلف ھای حوزه در تغیراتی چون میدوارما بگویم باید بودن امیدوار مورد در
 منابعی مدیون را توسعھ این و است داشتھ ای العاده خارق توسعھ اخیر سال ١۵ در حوزه این. است ھخامنشی بابل

 منابع با بلکھ شوند نمی مطالعھ یونانی منابع  توسط فقط دیگر امروزه ھم ھلنی بابل. ھستند بریتانیا موزه در کھ ھستیم
 و اروپایی ھای کشور تمام در توجھی قابل طور بھ حوزه این. شود می شروع میخی خط بھ شده نوشتھ اسناد و بابلی

 و ھخامنشی دوران بین ارتباط صحیح درک برای کھ ھستند متوجھ پژوھشگران این. است یافتھ توسعھ متحده ایاالت
 بیست سلسلھ( سایتھ مورد در واقعیت ھمین. کنند مطالعھ را میالد از پیش اول ھزاره بابل باید, پارتی دوران تا ھلنیستی

	.  بلخ و آناتولی ھمچنین و دارد وجود ھلنیستی مصر و) مصر ششم و
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