دارﯾوش و ﭼﻧدﯾن اﺳﮑﻧدر ﻣﺧﺗﻠف ،ﭘوﻟﯾﺑﯾوس و ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو ،اﯾران و
ھﻧد ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن )ﻗﺳﻣت دوم(
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وﺿﻌﯾت ﻣطﺎﻟﻌﺎت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ در ﮐﺷور ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑوده
اﻧد ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ "رواﯾت ﻣﻠﯽ" اﯾران اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ,ﺣﺎﻓظﮫ و ﻣﯾراث ﻏﯾر ﻣﺎدی
اﯾراﻧﯾﺎن اﺳت .اھﻣﯾت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن اﺳطوره ای اﺳت زﯾرا ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﻣﺎﻧﻧد اﺳﮑﻧدر ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد .ﺑر ﺧﻼف ادﻋﺎھﺎ ی
ﻣطرح ﺷده ,اﻧﻘﻼب  ١٩٧٩ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾش از اﺳﻼم اﯾران را ﻣﺣو ﻧﮑرده اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑود از ﭘرﺳﭘوﻟﯾس
دﯾدن ﮐرد و ﮔﻔت" :اﯾران دو ﺳﺗون دارد ،اﺳﻼم و ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ".اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘر اھﻣﯾﺗﯽ اﺳت ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
در اطراف ﻣﻘﺑره ﮐورش ھم ﻧﺷﺎن ھﻣﯾن ﻣوﺿوع اﺳت .1در ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﻗوی
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣوزه ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ اﯾﺟﺎد ﻧﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن
وﺟود ھﯾﭻ داﻧﺷﮕﺎھﯽ در اﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺳﺟﻣﯽ و ﺗﻔﮭﯾم ﺷدﮔﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
در ﮐﺷور ھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﯾﺎ آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ وﺟود دارﻧد .اﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧوﺑﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺟﺎت ﺑﺧﺷﯽ و ﻣرﻣت
در اﯾران وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾراﻧﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺣﻔﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و
ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ﺷروع ﺷده اﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی در ﻣوزه ھﺎی اﯾران وﺟود دارﻧد ,ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺧﺷﯽ از اﻟواح
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ در ﻣوزه ﺗﮭران ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد ) ﻣﺎﺑﻘﯽ از دھﮫ  ١٩٣٠ﺑﮫ طور ﻣوﻗت در ﺷﯾﮑﺎﮔو ھﺳﺗﻧد(
در ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روزﮔﺎری ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑوده اﻧد ,ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﺎھﯾت ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ دارﻧد .ﭘروژه ھﺎی
ﻣﯾداﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری در ﻣﺻر ،ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺳورﯾﮫ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،و ﺑرای ﻣدﺗﯽ در ﻋراق ﺷروع ﺷدﻧد .اﯾن ﭘروژه ھﺎ اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ھﻣراه
داﺷﺗﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻏرب ﺗرﮐﯾﮫ و در ﻗﻔﻘﺎز .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺣﻔﺎری در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف ﯾﮏ ﻗﺻر ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ و ﭘردﯾس
)ﺑﺎغ( ﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺑود.

ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان  :اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮐﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺳﻔر ﮐردﯾد و ﭼﮫ ﺧﺎطره ای از آن ﺳﻔر دارد؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺑﮫ اﯾران ﺳﻔر ﮐردم .ﭼون ﻣن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ﻧﯾﺳﺗم ﺑرای ﺣﻔﺎری ﺑﮫ اﯾران ﻧﻣﯽ رﻓﺗم .ﺑﻌد از ﻣﻧﺗﺷر ﺷدن ﮐﺗﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرس ,ﺑﮫ اﯾران دﻋوت ﺷدم .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺳﺎل  ١٩٩۶ﺑود ﯾﺎ .١٩٩٧
 ) l’Institut Français de Recherche en Iranﻣوﺳﺳﮫ ﻓراﻧﺳوی ﺗﺣﻘﯾق در اﯾران( ﻣن را دﻋوت ﮐرده ﺑود .در آن زﻣﺎن
اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ﺗوﺳط دوﺳت ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ﻣن رﻣﯽ ﺑوﺷﺎرﻻ 2اداره ﻣﯽ ﺷد .از آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾراز ﺳﻔر ﮐردم و از ﺷﯾراز ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﭘرﺳﭘوﻟﯾس .ﺗﻣﺎم روز را در ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ﮔذراﻧدم  .راﻧﻧده ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﭼون ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﺳﺎﻓران ﺗﻣﺎم روز را در
ﺳﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ,ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺷوش ﻣن را ﺣﯾرت زده ﮐردﻧد .ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم ﺑود ﮐﮫ از اﯾن ﺳﺎﯾت ھﺎ ﮐﮫ در ﻣوردﺷﺎن
ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑودم وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻣﺷﺎن دﯾدن ﮐﻧم .ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺗم و از ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در دﯾﮕر ﮐﺷور ھﺎ،
ﻣﺻر و ﺗرﮐﯾﮫ ،ھم دﯾدن ﮐردم .ﺑرای ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن اھﻣﯾت داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران اﯾراﻧﯽ ﭼﮫ در ﺿﻣن ﺣﻔﺎری و ﭼﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ آﺷﻧﺎ
ﺷوم .ﺑﺎ ﺧﯾﻠﯽ از ھﻣﮑﺎران اﯾراﻧﯽ ام در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ام و ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارم ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾران ﺑروم اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺳﺎل آﯾﻧده .ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرس دوﺑﺎره در اﯾران ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت و دﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣن ﻧﯾز ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﻧد .ﯾﮑﺑﺎر در راه ﺑرﮔﺷت از اﯾران وﻗﺗﯽ
ﺗﺎزه ھواﭘﯾﻣﺎ در ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺧﺎﻧﻣﯽ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻣن آﻣد و ﭘرﺳﯾد "آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن ھﺳﺗﯾد" و ﻣن ﺟواب دادم ﺑﻠﮫ.
او ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﻣن را دﯾده ﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﭘدرش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓوت ﮐرده ﺑود ،ﻣﺗرﺟم ﮐﺗﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرس ﺑود.
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ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان :ﺣدس ﻣﯽ زﻧم دﯾدن ﻣﺣﯾط و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﮐﺷور ﺑرای دﻓﻌﮫ اول ﺟﺎﻟب ﺑوده اﺳت.
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن  :ﺻد در ﺻد .ﺗﻧوع ﻣﻧﺎظر طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺿﻣن ﻣﺳﺎﻓرت ،ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯾن دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳت .ﻣن در ﺳﺎل
 ١٩٩٧ﯾﺎ  ١٩٩٨ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓرت ﻋﺎﻟﯽ داﺧل اﯾران اﻧﺟﺎم دادم .ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﺑودﯾم ،رﻣﯽ ﺑوﺷﺎرﻻ ،ﺟورج روژﻣون ،ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﮐﺎر ﺑر
روی ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ در ﻣورد اﯾران ﺑود ،ﭘل ﺑرﻧﺎرد ،و ﻣن .ﻗﺳﻣت زﯾﺎدی از ﻏرب اﯾران را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﻣودﯾم .از رﺷﺗﮫ ﮐوه
زاﮔرس رد ﺷدﯾم ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن "راھزﻧﺎن" را ﭘﯾدا ﮐردم .دﯾدن ﺳﺎﯾت ھﺎ ھم ﮐم اھﻣﯾت ﻧﺑود  .وﻗﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ در ﻣورد ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ,
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺷوش را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ،ﻋﮑس ھﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺧوب اﺳت اﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﺎم آن ﻣﻧﺎظر در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﮭﺎﯾت  ......ﻣﺛل
ﭘژوھﺷﮕر ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾوﻧﺎن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻌد ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ آﮐروﭘوﻟﯾس ﻣﯽ رود .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺟﻐراﻓﯽ ﻣن ﻣﯽ
ﮔﻔت" ﺟﻐراﻓﯽ ﺑﺎﯾد روی ﭘﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود ".از ﻧظر ﻣن ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون در ﻣورد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺻﺎدق اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺳر ﺳﺎﯾت ﺑﺎﺷﯽ و
آﻧﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﯽ .دﻟﯾل ﻋﻼﻗﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟﯾن ﮐﻼد ﮔﺎردﯾن 3اﺳت ﮐﮫ ﺑر روی ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی آﺑﯾﺎری ﮐﺷف ﺷده در ﺷﻣﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد .ﺣدود ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣن در ﻣورد راھزﻧﺎن را ﺧواﻧده ﺑود و از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
اش ﺑﭘﯾوﻧدم .ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧوﺷﺗﺎری را در ﻣورد ﺑﻠﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ,و ﭘﯾش از ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ،در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﮐﻧم ) ﭘروژه
ای ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭼﺎپ ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﺳﺎل  ١٩٨۴ﺷد (.ﺑﻌد از اﯾن ﭘروژه ﻣن ﺑﮫ ﻣدت ﺷش ﺳﺎل در ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎراﻧم در ﺑردو
ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ اﻧﺟﺎم دادم و ﺑﺎ ﺑوﺷﺎرﻻ در اﯾران ﮐﺎر ﮐردم .ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﮐرده اﺳت و ﻗﺳﻣت ﻣﮭﻣﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرس ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ  ,ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻧﻣﺎد ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻧﺑﻊ
ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺗﻌﻣق  ,ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی و ﭘﯾدا ﮐردن ﺗﺋوری ھﺎی ﺟدﯾد ﺑرای ﻣن ﺑوده اﺳت.

ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان  :ﺷﻣﺎ از ﭘﺎﯾﮫ ﮔذران ﺣوزه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ھﺳﺗﯾد .آﻧﭼﮫ اﻻن در ذھن دارم دو ﺟﻠد ﮐﺗﺎب
(Rois, tributs et paysans. Études sur les formations tributaires du Moyen-Orient ancien et Etat et
pasteurs au Moyen-Orient ancien) 1982
و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻧﺎت ھﺎ:
(Irrigation et drainage dans l'Antiquité. Qanats et canalisations souterraines au Moyen-Orient, en
)Égypte et en Grèce, 2000
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی اﯾن دو ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر روش ھﺎی اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٧٣ﺗﺎ  ١٩٨٠ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد را در  Rois, tributs et paysansﺟﻣﻊ
آوری ﮐردم .ﭘﯾر ﻟوک ﺑﮫ ﻣن اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت را داد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻻت را در ﯾﮏ ﺟﻠد ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧم .اﮔر در ﻣورد روش ﮐﺎر ﻣن در دھﮫ
 ١٩٧٠ﺳواﻟﯽ دارﯾد ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﺟواب را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص در ﻣورد ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ/ﮔﺳﺳﺗﮕﯽ
ﺑﯾن اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺎی ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن در ﺳﺎل  ١٩٧٩در ﻣوردﺷﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم ،ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد 4.در ھﻣﺎن
ﺳﺎل ) (١٩٨٢ﻣن ﮐﺗﺎب  État et pasteurs au Moyen-Orient ancienرا ﭼﺎپ ﮐردم .داﺳﺗﺎن ﭘﯾداﯾش اﯾن ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻟب اﺳت.
ﻣن ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ،ﮐﮫ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﮐﺎﻣل ﺑود ،در ﺷﻣﺎره  Dialogues d’Histoire ancienne ١٩٧۶ﺑﮫ ﻧﺎم
"دزدی ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ،و ﻓﺗﺢ آﺳﯾﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ و ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ" 5ﭼﺎپ ﮐردم .در ﺿﻣن اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎ ﻗوم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ژان ﭘﯾر دﮔﺎر 6ﮐﮫ
ﻣﺗﺧﺻص اﯾران ﺑود ھﻣﮑﺎری ﮐردم .او ﺧودش ﺑر روی ﻋﺷﺎﯾری ﮐﮫ اﻣروزه در زاﮔرس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﺎر ﮐرده ﺑود و ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در
اﯾن ﻣورد در ﺷﻣﺎره  Studia Iranica ١٩٧۵ﭼﺎپ ﮐرده ﺑود .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ اش ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻣﮑﺎری ﮐرده ﺑود .اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣورخ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟواب داد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻌﺟﺑش ﮐرد .از او ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﯾل اﺳت ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻧﺗﻘد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣن در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻗوم ﺷﻧﺎﺳﺎن در ﻗﺎﻟب ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾق و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎرﯾس 7اداﻣﮫ دادم .ﮔروھﯽ از اﯾن
ﻗوم ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑر روی ﺟواﻣﻊ ﻋﺷﺎﯾری و ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم  Sociétés pastoralesﭼﺎپ ﻣﺷﺗرک
4

Jean-Claude Gardin

3

ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ,ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺟدﯾد ﺗر ,اﻻن ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد در :
).Kings, Countries and Peoples. Selected studies in Achaemenid History (Stuttgart 2017, Amélie Kuhrt transl.
5
Brigandage, dissidence et conquête en Asie achéménide et hellénistique
6
Jean-Pierre Digard
7
Centre d’études et de recherches marxistes

 EHESSو داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻣﺑرﯾﺞ را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرده ﺑودﻧد .از ﻣن ﺳوال ﮐردﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠم ﻣﻘﺎﻟﮫ ام را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﮐﻧم .در اﯾن
ﻗﺎﻟب  État et pasteurs au Moyen-Orient ancientﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود ﻧﮭﺎد .ﻣن ﻣﻘﺎﻟﮫ اوﻟﯾﮫ را ﺧﻼﺻﮫ ﮐردم و ﻣﺣدوده اش
را ﮔﺳﺗرش دادم ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ ﻋرب ﭘﯾش از اﺳﻼم و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ھم داﺧل ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻣن را ﺟذب ﺧودش
ﮐرد ﭼرا ﮐﮫ در ﺷروع ﭘروﺳﮫ ﻣن اطﻼع زﯾﺎدی در ﻣورد ﺑرﺧﯽ از ﺳوژه ھﺎ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ دﻧﯾﺎی ﻋرب ﭘﯾش از اﺳﻼم ،ﻧداﺷﺗم .در
ﺷروع اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧو آﺷوری )ﺳﻧﮓ ﻧﺑﺷﺗﮫ ھﺎ و ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎ( و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻼﺳﯾﮏ و ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻣرﺗﺑط ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ،را ﮔرد
آوری ﮐردم .ژان ﭘﯾر دﮔﺎر ھﻣﭼﻧﯾن از ﻣن دﻋوت ﮐرد ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑوم ﺟﺎﻧورﺷﻧﺎﺳﯽ 8ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧٧در ﻣزون-اﻟﻔور 9اﻧﺟﺎم
ﺷد ﺷرﮐت ﮐﻧم .ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣن در ﻣورد ﭘرورش ﮔوﺳﻔﻧد در اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑود .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر از اطﻼﻋﺎت ذﺧﯾره ﺷده در اﻟواح
اﯾﻼﻣﯽ ﻣوﺟود در ﭘرﺳﭘوﻟﯾس اﺳﺗﻔﺎده ﻓراوان ﮐردم .ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ داﺷﺗﮫ ام ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣدﯾون اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد اﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ﻣدﯾون ھﻣﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد ﺣوزه ھﺎﯾﯽ را ﮐﺷف ﮐﻧم ﮐﮫ در ﻣوردﺷﺎن ھﯾﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧداﺷﺗم .ﭘﯾش ﺗر از ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺻﺣﺑت ﮐردم ,ﻣﯽ ﺗواﻧم ھﻣﯾن ﺣرف را در ﻣورد ﺳﮑﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻗوم ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺑزﻧم .ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت و ﺑﮫ
ﺟرﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺣﺳﺎس ﺑودم .در اواﯾل دھﮫ  ١٩٧٠در ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎرﯾس ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐردم .در
آﻧﺟﺎ ,در ﺑﺧش "ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن" ﺑﺎ ﭘﯾر ﻟوک ،ﮐﻠود ﻣوﺳﮫ, 10اﯾون ﮔﺎرﻟن 11و ﻣورﯾس ﮔدﻟﯾر 12ھﻣﮑﺎری ﮐردم .ﮔدﻟﯾر ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗوم
ﺷﻧﺎس ﺑود ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت در اﯾن ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺧﯾﻠﯽ ذھن ﻣن را ﺑﺎز ﮐردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن در ھﻣﯾن دوران ﺑود ﮐﮫ
)  (AMPﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد آﺳﯾﺎﯾﯽ را ﮐﺷف ﮐردم 13،ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑر ﺧواھﯾم ﮔﺷت.
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان  :ﮐﺗﺎب در ﻣورد ﻗﻧﺎت ﭼطور؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼرا وﻟﯽ ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ذھﻧم درﮔﯾر ﺳواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی آﺑﯾﺎری ﺑوده اﺳت .ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش ﻣﺗﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐرده
ﺑودم از ﭘوﻟﯾﺑﯾوس ) .(١٠. ٢٨در ﻣورد اﯾن ﻣﺗن در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑر در ﺳﺎل  ١٩٨٠در ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ اﯾراﻧﯽ ﭼﺎپ ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ
ﻧﺎم زﻣﺎن )ﮐﮫ اﻻن دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد( ﭼﺎپ ﮐردم ,ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑودم .در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ،در ﺳﺎل  ,١٩٩٢در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
 (IFAO) Institut français d’archéologie orientaleدر ﻗﺎھره ﺑودم ,ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋﯾن ﻣﻧﺎور ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﻣﺗن دﻣوﺗﯾﮑﯽ ﮐﺷف ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در آن از دارﯾوش ﻧﺎم ﺑوده ﺷده اﺳت .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺣل ﯾﮏ روﺳﺗﺎ )ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی روی
ﺗﮑﮫ ھﺎی ﺳﻔﺎل ﺑﮫ ﺧط دﻣوﺗﯾﮏ ( در اﯾن ﺳﺎﯾت ﻏرﺑﯽ ﺻﺣراﯾﯽ ﮐﺷف ﺷده ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣوزه ھﺎی اﯾن روﺳﺗﺎ ھم ﮐﺷف ﺷده ﺑود.
ﺗﺣﻘﯾق ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن روﺳﺗﺎ ﺗوﺳط داﻣﯾن آﮔو ﻻﺑردر 14و ﮐﻠر ﻧﯾوﺗن 15در  ARTA16ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده ﺑود .در اﯾن ﺳﺎﯾت آﺑراھﮭﺎی زﯾر
زﻣﯾﻧﯽ ھم وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﻧﺎت ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﺳﺗﻧد .ﻣن ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت ﭘوﻟﯾﺑﯾوس در ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﺷف ﺷده در اروﭘﺎ
ھم وﺟود دارﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺟواب ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳؤال ﻗدﯾﻣﯽ ﻣن در ﻣورد ﮐﺗﺎب اﺳﺗﺑداد ﺷرﻗﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ وﯾﺗﻔوﮔل 17ﺑود .ﭘﯾر وﯾدال ﻧﺎﮐوﺋﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده ﺑود .18ﺑﮫ ﻋﻘﯾده وﯾﺗﻔوﮔل اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﯾﮏ
اﻣﭘراﺗوری ﺑﮫ اﺻطﻼح ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ اﺳت .او از ﻣﺗن ﭘوﻟﯾﺑﯾوس اطﻼﻋﯽ ﻧدارد .ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ در اﻣﭘراﺗوری
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎرھﺎ در ﺳطﺢ روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻏﯾر ﻣﺗﻣرﮐز ﺑوده و دوﻟت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ از اﯾن روﺳﺗﺎھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده ﺑوده ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﺗﺿﻣﯾن
 ۵ﻧﺳل ﻣﺻوﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﯾن ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ را ﺑﮑﻧﻧد .اﯾن ﭘروژه ﺳﻌﯽ در درک واﻗﻌﯾت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن از طرﯾق ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و
ﻣﺗون ﯾوﻧﺎﻧﯽ داﺷت .ھدف ﻣن از اﯾن ﮐﻧﻔراس ﮔردآوری ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﺧﺗﻠف )ﯾوﻧﺎن ،ﻣﺻر ،ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ( ﮐﮫ ﺑر روی ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد )ﻣﺗون ادﺑﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﺗون دﻣوﺗﯾﮑﯽ ،ﭼﺷم اﻧدازھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ,ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ( در ﮐﻧﺎر ھم ﺑود و اﯾن
ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﭘوﺷﺎﻧد .ﻣن ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﺗﺧرم ﮐﮫ اﯾن اوﻟﯾن ﮐﻧﻔراس ﻋﻠﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣن در ﮐﻠژ دو
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ﻓراﻧس راه اﻧدازی ﮐرده ﺑودم .اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﭼﻧد روز ﭘس از اوﻟﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣن 19در ﻣﺎرچ  ٢٠٠٠ﺑرﮔزار ﺷد .ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ
20
اﯾن ﮐﺗﺎب ھﻧوز ھم ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺧواﻧﻧده را ﺑﮫ ﺧودش ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻋﻼﻗﮫ ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻔﮭوﻣﯽ ھوﯾت و ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺳت .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم راﺟﻊ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﺧراج ﮔذار
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم؟ آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم  AMPﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت؟ ﺷﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﺎل  ١٩٩١ﻣورﯾس ﮔدﻟﯾر
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد 21،اﯾن ﻧوع ﺑﺎزﺗﺎب اﻣروزه ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ آﯾد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ دﯾﮕر  AMPرا ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ،آﻧﭼﮫ در طول
آن ﺳﺎﻟﮭﺎ اﻧﺟﺎم دادم ﺑﺳﯾﺎر آﻣوزﻧده ﺑود .ﻣن ﺗﺋورﯾﺳﯾن ﻧﯾﺳﺗم و دﯾدﮔﺎھم در ﻣورد AMPو ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن آﺑﯾﺎری و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرده اﺳت 22.ﻣن از ﮐﺎری ﮐﮫ در اﯾن ﮔروه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧﺎص در دھﮫ ھﺎی  ٧٠و  ٨٠اﻧﺟﺎم دادم ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗم .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﭼﻧﯾن
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم ,ھﻣﯾﺷﮫ دو ﺟور ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد :ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓوری و ﻧﺗﯾﺟﮫ طوﻻﻧﯽ ﻣدت ٢٠ .ﺳﺎل ﺑﻌد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓوری ﯾﺎ
ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣو ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻔﮑراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن داﺷﺗﮫ ام  ,ﺗﻣﺎم ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ,و
ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ,از اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺗﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ,ﺗﺎ اروﭘﺎ ،اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ و آﻟﻣﺎن ﺷرﻗﯽ و ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺗﮫ ام ،ھﻣﮫ
ﺑﮫ ﻣن از ﻧظر ﻓﮑری ﮐﻣﮏ ﮐرده اﻧد .در طوﻻﻧﯽ ﻣدت ھﯾﭻ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﮫ ارزش ﻧﯾﺳت .ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ﺑﻌد از  ٢ﺳﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ
ﺷوﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺗﺎب و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﺧواھد ﺷد .ھﻣﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑداﻧﯾم و ﺷﺟﺎﻋت اﯾن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾم ﻧﺷﺎن ﭘﯾﺷرﻓت ﺑزرﮔﯽ اﺳت.
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان  :از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم اﺳﮑﻧدر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب اﺧﯾر ﺧود ﺗﺣﻠﯾﻠﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ,ﮐدام را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :آن اﺳﮑﻧدری ﮐﮫ ھﺷت ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ام را ﺻرﻓش ﮐردم .اﯾن اﺳﮑﻧدر دﻟﯾل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدن ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﮫ
ﭼﺎپ رﺳﯾد و ﺑدون او آﺧرﯾن ﮐﺗﺎﺑم ھرﮔز ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد .او اﺳﮑﻧدر ﻋﺻر روﺷﻧﮕری اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ وارد ﮐﻠژ دو ﻓراﻧس ﺷدم
ﺷروع ﮐردم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑر روی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن از طرﯾق ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ راه اﻧدازی ﻣﯽ ﮐردم و ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽ
ﮐردم  ,ﺳﻣﯾﻧﺎر ھﺎ ,ﻣﻘﺎﻻت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾت . Achemenetاﻣﺎ ھﻣزﻣﺎن ﮐﻼس ھﺎﯾم را اﺧﺗﺻﺎص دادم ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﻧﮕﺎری اﺳﮑﻧدر.
ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣن آن را ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌرﯾف ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺗﻔﺳﯾری ﻣﯽ ﻧﺎﻣم .ﭼرا ﻣﺎ اﻣروزه ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾری از اﺳﮑﻧدر در اطراف ﺧود ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾم؟ ﺑﮫ طور ﺳﻧﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ،و ﺧود ﻣن ھم در ﮔذﺷﺗﮫ ای ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﭼﻧﯾن ﺣرﻓﯽ را ﺗﮑرار ﮐرده ام ,ﮐﮫ ﭘﯾش از دروﯾزن 23و
ﮐﺗﺎﺑش  ,ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر 24،ھﯾﭻ ﺗﺎرﯾﺧﻧﮕﺎری در ﻣورد اﺳﮑﻧدر وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ .در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ -٢٠٠۴ﺷروع ﮐردم ﺑﺎ دﻗت
روی اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﺎر ﮐردن .ﺿﻣن ﺗدرﯾس ﮐﻼس ھﺎﯾم در ﺳﺎل  ٢٠٠۴در ﮐﻠژ دو ﻓراﻧس ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗﺑل
از دروﯾزن ھم وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .در اﯾن زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو را ﮐﺷف ﮐردم .ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ
دروﯾزن اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد ,ﭘﯾﺷﺗر ﺗوﺳط ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺧدان اروﭘﺎﯾﯽ  ,ﻣﺧﺻوﺻﺎ در اﺳﮑﺎﺗﻠﻧد و
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ھﺟدھم و ھﻣﭼﻧﯾن آﻟﻣﺎن در اواﺋل ﻗرن ﻧوزدھم آﻣﺎده ﺷده ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ از ﻣن در ﺳﺎل
 ٢٠٠۵دﻋوت ﺷد ﺗﺎ در ﺗورﻧﺗو ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐﻧم ﻣوﺿوع ﺳﺧﻧراﻧﯽ ام ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾﻠﯾﺎم راﺑرﺗﺳون ﺑود 25،ﻧوﯾﺳﻧده ﻗرن ھﺟدھﻣﯽ
26
اﺳﮑﺎﺗﻠﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل روی از ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو ﺗﺻوﯾری از اﺳﮑﻧدر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﮫ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ ﭘﻠوﺗﺎرک اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.
در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو ﻣن را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮔرداﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗﻧﺎت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺧواﻧدن ﻓﮭرﺳت ﮐﺗﺎب روح اﻟﻘواﻧﯾن
27ﺑودم ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ رﺳﯾدم ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻗواﻧﯾن و ارﺗﺑﺎط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ زﻣﯾن و ﺧﺎک" .( XVIII.6 ) 28ﺑﺎ ﺧودم ﮔﻔﺗم " ﮐﺳﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧد،
ﺷﺎﯾد ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو از ﭘوﻟﯾﺑﯾوس ﻧﻘل ﻗول ﮐرده ﺑﺎﺷد ".در واﻗﻊ ﭼﻧﯾن ﺑود! ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻧوﺷﺗم در ﻣورد ﻗﻧﺎت و ﺳﯾﺳﺗم
آﺑﯾﺎری ﺑر اﺳﺎس ﻧوﺷﺗﮫ ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو .ﻧوﯾﺳﻧده روح اﻟﻘواﻧﯾن در ﺳﺎل  ،١٧۴٨اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
19
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21
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Marx 10 [1991] : 181-199.
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ﭘوﻟﯾﺑﯾوس در ﻣورد ﻗﻧﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽ داد .ﺑﻌد از آن ﺑﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اداﻣﮫ دادم و ﺗﻣﺎم ادﺑﯾﺎت اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐردم .ﺗﻣﺎم ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﻓراﻧﺳوی ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،آﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎ ﺣدی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ و اﺳﭘﺎﻧﯾوﻟﯽ از آﺧر ﻗرن  ١٧ﺗﺎ اواﯾل ﻗرن  ١٩را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردم .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑود
ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗم از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﻋﺻر روﺷﻧﮕری ﻧﺎم دارد ﭘرده ﺑرداری ﮐﻧم و ﻧﺷﺎن دھم ﮐﮫ ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو در  ١٨٣٠ﺷروع
ﮐﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن در ﻣورد اﺳﮑﻧدر ،دﯾﮕران ﺑر روی اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﺎر ﮐرده ﺑوده اﻧد و ﻣطﺎﻟب زﯾﺎدی در اﯾن ﻣورد ﻧوﺷﺗﮫ و ﭼﺎپ ﺷده
ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ ﻣوﻧﺗﺳﮑﯾو از اﺳﮑﻧدر اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ,در واﻗﻊ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ او و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از دﯾﮕر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﻓراﻧﺳوی ,آﻟﻣﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻗرن ھﺟدھم اﺳت .ﮐﺷﻔت اﯾن ﺣوزه ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺑود .ﻣن ﺗﻣﺎم ﮐﻼﺳﮭﺎﯾم در ﮐﻠژ دو
ﻓراﻧس را ﺑﮫ ﻗرن  ١٨اﺧﺗﺻﺎص دادم .ﻋﻧواﻧش ﺑود :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﮑﻧدر و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺳﺗرش اروﭘﺎ ".ﺟدا از اوﻟﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣوﻣﯾﻠﯾﺎﻧو 29در
ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻟﻧدن 30در ﺳﺎل  ١٩۵٣و ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﯾﮑرﻣن ،ھﯾﭻ ﮐس از وﺟود اﺳﮑﻧدر ﻋﺻر
روﺷﻧﮕری اطﻼﻋﯽ ﻧداﺷت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﮐﺗﺎب  ٢٠١۶ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻣدﯾون ﮐﺗﺎب  ٢٠١٢اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐرد
ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﻣﮭم و ﻋﻣﯾق را ﭘر ﮐﻧم .ﭘر ﮐردن اﯾن ﺷﮑﺎف ﻣﺳﯾری را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎ ل آن ﻣﯽ آﯾد ،از دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗﺎ اﻣروزه ،ﻗﺎﺑل ﻓﮭم
ﮐرد.

ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان  :ﺳﯾﻧﻣﺎ ﭼطور؟ آﯾﺎ ﻓﯾﻠﻣﯽ در ﻣورد اﺳﮑﻧدر و ﯾﺎ اﻣﭘراﺗوری اﯾران وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﻣﻧد
ﺑﺎﺷﯾد؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﺑﻠﮫ ﻣن ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﻣﺣﺑوب دارم .ﺳﺎﺧﺗﮫ راﺑرت راﺳن ﻧﯾﺳت ,ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻟﯾور اﺳﺗون ھم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓﯾﻠﻣﯽ اﺳت ﺑﮫ اﺳم
ﺳﯾﮑﻧدر ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩۴١در ھﻧد ﻓﯾﻠم ﺑرداری ﺷده اﺳت.اﺳم ﮐﺎرﮔردان اﯾن ﻓﯾﻠم  ,ﮐﮫ ﺧودش ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ھم اﺳت ،ﺳﮭراب ﻣودی
اﺳت ,اﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد اﯾن ﺷﺧص ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﭘﺎرﺳﯽ دارد و اھل ﺑﻣﺑﺋﯽ اﺳت .ﻓﯾﻠم از ﻧظر ﺳﺎﺧت ﭘرﺗو ﺑﺎﻟﯾوود اﺳت .ﺻﺣﻧﮫ اول
ﻓﯾﻠم ﮐﮫ در ﭘرﺳﭘوﻟﯾس اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﭘوﻟﯾس در اﺳﺗودﯾو
ﺑرای ﻓﯾﻠم ﺑرداری ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺷده اﺳت .ﻧﮫ راﺳن و ﻧﮫ اﺳﺗون ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻧﺎظر و ﻣردم ﻧﺷﺎن ﻧداده اﻧد .اﻧﮕﺎر ﮐﮫ اﻣﭘراﺗوری
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﺻﻼ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت! وﻗﺗﯽ ﺳﯾﮑﻧدر ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ,ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣرد رﯾﺷو را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺳوار اراﺑﮫ اﺳت و ﺑﻌد روی
ﺗﺧت ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﻣﯽ ﻋﺟﯾب اﺳت ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر رﯾﺷو ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﯾن ﻣرد در واﻗﻊ ارﺳطو اﺳت .ارﺳطو ﺑﮫ اﺳﮑﻧدر
ھﺷدار ﻣﯽ دھد" :از زﻧﺎن ﺑری ﮐن .ﺗو ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ھم ﻋﺎﺷق ﺑﺎﺷﯽ ھم ﻓﺎﺗﺢ  ".ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳﮑﻧدر رﮐﺳﺎﻧﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗد .اﯾن ﻓﻠﯾم از دﯾدﮔﺎه ھﻧدی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده .در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩۴١-١٩۴٠در ھﻧد دو ﻣﮑﺗب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری وﺟود دارد ,ﯾﮑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﮕﺎری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ,ﯾﻌﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ,ﮐﮫ از ﻧظرش اﺳﮑﻧدر ھم ﻓرد ﻣﮭﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧد ﺑوده و ھم ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑرای ﻓﺗوﺣﺎت
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ,و دﯾﮕری ﻣﮑﺗب ھﻧدی ﮐﮫ رواﯾﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت از اﯾن ﻣﺎﺟرا دارد .از دﯾدﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﻧدی ،اﺳﮑﻧدر ﻓرﻣﺎﻧدار
ﺣﻣﻠﮫ ای ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه طول ﮐﺷﯾد و ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾری ﺑر روﻧد ﺗﻣدن در ھﻧد ﻧداﺷت .در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﯾﻠم ،رﮐﺳﺎﻧﺎ و اﺳﮑﻧدر را )ﮐﮫ
ﺑر دﯾﮕر ﻋﺎﺷق و ﻣﻌﺷوق ﺷده اﻧد( ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗرک ﮐردن ھﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑرﮔﺷﺗن ﺑﮫ ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ,ھﺳﺗﻧد .ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔردان  ,ﻣودی ,از دﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﻧدی ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﯾﻣز ھﻧد در ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ ﮐﮫ
ﻓﯾروز واﺳوﻧﯾﺎ آن را ﺑﺎز ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ,از ﻓور 31ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﮏ ﺳردار ﻧﺟﯾب زاده ھﻧدی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﮐﮫ او ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد
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در آزادی ﺑﻣﯾرد ﺗﺎ در ﺑردﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ,ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﯾﻠم ﺗوﺳط ﻣطﺑوﻋﺎت آن دوران ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود.

ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان  :آﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾران ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دارﯾد؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :اوﻟﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔروھﯽ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﻧد .ﺗورﯾﺳم در اﯾران ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﯾﻠﯽ آزاد ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ﺟز ﺑرای آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
ھﺎ و ﺣﺎﻻ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗراﻣپ ﺑدﺗر ھم ﺷده اﺳت .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾران ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد ﭼون ھوا ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم ﻣﯽ ﺷود
ھرﭼﻧد ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻣﺛل ﺷﯾراز و ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ,ﺑﮫ ﻋﻠت ارﺗﻔﺎع  ,درﺟﮫ ﺣرارت ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺷﮑﻼت راه ﺣﻠﯽ
ﻧدارﻧد ﻣﺛﻼ ﺗﮭران اﺑر ﺷﮭری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺛل آﻟودﮔﯽ ھوا دارد .اﻣﺎ ﻣن ﺳرﯾﻌﺎ از ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺑﯾرون ﻣﯽ روم و ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن،
ﺷﮭری ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺳﻔر از ﺗﮭران ﺗﺎ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽ ﮐﺷد .ﺑﻌد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﯾراز
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« Alexandre le Grand au rythme des présents successifs », http://cvuh.blogspot.fr/2016/11/alexandre-le-grandau-rythme-des.html
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ﺑروﯾد ﺷﮭری ﮐﮫ ارزش دﯾدن دارد و ﺑﺎﯾد در آن ﻗدم زد .از ﺷﯾراز ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ,ﻧﻘش رﺳﺗم ،و ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺳﻔر
ﮐرد .ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان  ٣ﺗﺎ  ۴روز را ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﺧﺗﺻﺎص داد .اﮔر ﺑﮫ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﻋﻼﻗﮫ دارد ,ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم از ﺷوش دﯾدن
ﮐﻧﯾد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ رطوﺑت ھوا وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت .ﺟﻧوب اﯾران ﻣﻌروﻓﯾت ﮐﻣﺗری دارد اﻣﺎ ﭼﯾز ھﺎی ﺟﺎﻟﺑﯽ در آن ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷوﻧد .درﯾﺎی
ﺧزر ھم ﺟﺎﻟب اﺳت .اﮔر از ﺗﮭران ﺑﮫ ﺳﻣت ﻏرب ﺣرﮐت ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ھﻣدان ﻣﯽ رﺳم )اﮐﺑﺎﺗﺎﻧﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ( و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾﺳﺗون ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑزرگ دارﯾوش اول و ﺳﺎﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ طﺎق ﺑﺳﺗﺎن در آن واﻗﻊ ﺷده اﻧد.
ﮐﺎﺗرﯾن ﺑﻠوان  :در آﺧر ,ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ در ﻣورد ادوارد ﺳﻌﯾد و ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﯽ؟
ﭘﯾر ﺑرﯾﺎن :ﻣن ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺑﮫ وﺟود ادوارد ﺳﻌﯾد ﭘﯽ ﺑردم .وﻗﺗﯽ ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷد ) (١٩٧٨ﻣن ﻣدﺗﯽ ﺑود ﺑﺎ اﯾن ﺳواﻻت ﺳرﮔرم
ﺑودم وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﺣﺎﻟت ﺗﺟرﺑﯽ و از طرﯾق ﺑررﺳﯽ دﯾدﮔﺎه ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن .ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻧوﯾﺳﻧده دﯾﮕری،
ﺳﻣﯾر اﻣﯾن  ,ﮐﮫ ﺑر روی آراﯾش ﺷرﻗﯽ ﭘﯾش از ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳم ﮐﺎر ﮐرده ﺑود ,ﻗرار ﮔرﻓﺗم .ﻣن روی اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺧﯾﻠﯽ ﮐﺎر ﮐردم ﻣﺧﺻوﺻﺎ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺎرﮐردن روی ﻣﺗون ﮐﻼﺳﯾﮑﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻓﺗوﺣﺎت اﺳﮑﻧدر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻠد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﮑﻧدر در ﺳری
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی "ﻣن ﭼﮫ ﻣﯾداﻧم" را در ﺳﺎل  ١٩٧۴ﻧوﺷﺗم از اورﯾﻧﺗﺎﻟﯾﺳﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺗون ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﻣﺗﻌﺟب ﺷدم .اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻧوﺷﺗم ﭼرا
ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﺗون ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﭘرده ﺑرداری از آﻧﭼﮫ ﻣن ھﺳﺗﮫ اطﻼﻋﺎت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣم ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ھم
ﮔﻔﺗم ,ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﻣوﺿو ع اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﺗون ﮐﻼﺳﯾﮏ را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾم  ,ﺻد در ﺻد ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺗون ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ﺣﺎوی ﻣطﺎﻟﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎد اﺳﺗﺧراج ﺷوﻧد و از ﺗﻔﺳﯾری ﮐﮫ در آن ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﻧد ﺟدا ﺷوﻧد .اﯾن ھﻣﯾﺷﮫ روش ﻣن ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣن طرﻓدار زدودن دﯾدﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑودم .اﯾده ﭘﺎک ﮐردن دﯾدﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ از ﺧود اﺳﮑﻧدر در ﮐﺗﺎب ﻣن
اراﺋﮫ داده ﺷده اﺳت) ﺑﺧش  ٢و  (٣ﭼرا ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻗرن  ١٨ﺗﺎ  ٢٠اروﭘﺎ ﻣﺧﻠوط ﺷده اﺳت .در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای
ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﭼﺎپ ﺷد ,ﻣن ﻧﺷﺎن دادم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧود اورﯾﻧﺗﺎﻟﯾﺳت ھﺳﺗﻧدﭼﮫ از ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ و ﭼﮫ از ﻧظر
آﻧﭼﮫ اﻣروزه دﯾدﮔﺎه ﺳﻌﯾد ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺧواﻧدن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺳﻌﯾد ھم ﻣن را ﻣﺷﺗﺎق ﮐرد و ھم ﻧﺎاﻣﯾد ﭼرا ﮐﮫ او در واﻗﻊ از ﻧﺎﭘﻠﺋون
در ﻣﺻر ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد  ,اﻟﺑﺗﮫ اﮔر اﺷﺎره ﮐوﺗﺎه و و ﺑدون ارﺟﺎع ﻣﻧﺎﺳﺑش ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش اﯾراﻧﯾﺎن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳﺧﯾﻠوس را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧوﺷﺗﮫ ﺳﻌﯾد در ﻣورد ﻗرون  ١٩ ،١٨و  ٢٠ﺑرای ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑود وﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﺷف ﮐﺎﻣل ﻧﺑود .اﻟﺑﺗﮫ ﺳﻌﯾد در
ﺣوزه ﺧودش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت اﻣﺎ ﺑر ﺣوزه ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ اﺛر ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ھﺎﯾش را ﺑﮫ دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﺳط دھﯾم.
اظﮭﺎرات ﻗﺑﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼرا ﻣن ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧم )از ﺟﻣﻠﮫ در ﺑﺧش آﺧر ﮐﺗﺎﺑم ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﭼﺎپ ﺷد( ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد
ﮐﺗﺎب ﺑﺎ ﻋﻧوان اﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر ﺑﻧوﯾﺳﯾم .ﻣن اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐرده اﺳت اﻣﺎ ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ وﺟود دارد؟ اﮔر ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻓﻌﻠﯽ در ﻣورد اﺳﮑﻧدر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ,ﻣﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﺷوﯾم ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻋﻣوم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ھﻣﺎﻧﻧد
ﻓﯾﻠم اﺳﺗون و راﺳن ﺑر اﺳﺎس رواﯾﺗﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺛل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣورخ ﻓراﻧﺳوی در
ﻣورد ﺟﻧﮓ  ١٨٧٠ﺑﻧوﯾﺳد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در ﻣورد ﺑﯾﺳﻣﺎرک و ﯾﺎ ﭘروس ﺣرﻓﯽ ﺑزﻧد .ﻓﯾﻠم اﺳﺗون ﭘروژﮐﺗوری اﺳت ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر را از
ﻧزدﯾﮏ دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ رﺳﯾدﻧش ﺑﮫ ھﻧد ،ﺑﺎزﮔﺷﺗش ﺑﮫ ﺑﺎﺑل و ﻣرﮔش .ﻓرای اﯾن ﭘروژﮐﺗور ,ﻣﺎ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  ,ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ را
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم و ﻧﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری وﺟود دارد )ھرﭼﻧد ﮐﮫ دارﯾوش ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﻧت ادﺑﯽ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود( .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﺳﮑﻧدر اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎ ﮐرد ﺣرﻓﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠط اﺳت .از ﻧظر ﺟﺋوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ اﺳﮑﻧدر ﻓﻘط،
ﺑرای ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ ,اﻣﭘراﺗوری دارﯾوش ﺳوم را ﻓﺗﺢ ﮐرد .اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﺧﯾﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺎن از واﮔن اﺳﮑﻧدر در آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر
ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .دوﺳت دارم ﺑﺎ ﭘر روﯾﯽ ﺗﺷﺑﯾﮭﺷﺎن ﮐﻧم ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕران در ارﺗش ھﺎی ﻣدرن .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﻣورد
ﺗوﺻﯾﻔﺷﺎن اﻣﭘراﺗوری را ﮐﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﻓﺗﺢ ﮐرده اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻋﻠﻣﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری
اﺳﮑﻧدر را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دھد .ﻣﺷﮑل ﻣﺎ ﻧﺑود ﯾﮏ اﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر دﯾﮕر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺑود ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ دارﯾوش و اﺳﮑﻧدر اﺳت .ﺑﮫ طور
ﮐﻠﯽ ﺗر اﯾن دﯾدﮔﺎه اﺣﺗﯾﺎج دارد ﮐﮫ ﺑﮫ دوراﻧﯽ طوﻻﻧﯽ ﺗر و ﻣﮭم ﺗر از ﻓﻘط ﻓﺗوﺣﺎت  ٣٢٣-٣٣۴ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣن اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣرزھﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم و ﻣﺷروﻋﯾت ﻋﻠﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد وﺟود ﺣوزه ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﮐﮫ از ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺗﺎ ھﻧد و از  ٣۵٠ﺗﺎ ٣٠٠
ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ,ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .اﯾن ﺣوزه ای اﺳت ﮐﮫ ﻓﯾﻠﯾپ دوم ،اردﺷﯾر دوم ﺗﺎ ﭼﮭﺎرم ،دارﯾوش ﺳوم و
دﯾﺎدوﺧوی را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود :ﻓﯾﻠﯾپ دوم ﻣﻘدوﻧﯾﮫ  ,اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ،ﻓﺗوﺣﺎت ,ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺎی ھﻠﻧﯾﺳﺗﯽ .اﯾن ﺑﮫ
ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ژﺋوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ وﺳﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ در درک ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﻧظر ﻣن در آﺧر ﻓﻘط ﯾﮏ ﺳوال ارزش
ﭘرﺳﯾدن دارد :ﻓﺗوﺣﺎت اﺳﮑﻧدر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗﻐﯾراﺗﯽ ﺷد ،و اﯾن ﺗﻐﯾرات ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد؟ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎز ﺳﺎزی دوﺑﺎره
اﻣﭘراﺗوری ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ در طوﻻﻧﯽ ﻣدت از واﺟﺑﺎت اﺳت .ﺑرای ﻣن اﯾن ﮐﺎر اوﻟوﯾت دارد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗم دﻧﯾﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ،اﺳﮑﻧدر و
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧش را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﺣوزه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣرﺗﺑﺎ ﻣﺷروﻋﯾت ﻋﻠﻣﯽ اش را ﮔوﺷزد ﻣﯽ ﮐﻧم.

