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 ۱۳۹۹/ ۱۱/ ۲۰تاریخ دریافت: 

 ۱۳۹۹/ ۱۲/ ۱۰ :تاریخ پذیرش

 

های کوتاهی است که به طور مرتب در وبسایت بیبلیوگرافیا مطالب این بخش برگرفته از معرفی

می  2ایرانیکا  تازهمنتشر  معرفی  برای  پایگاهی  همچون  مذکور  وبسایت  انتشارات شود.  های 

کند و از این نظر مرجعی آنالین برای آگاهی از کتب و مقاالت تازۀ این  شناسی عمل میایران 

آید. بیبلیوگرافیا ایرانیکا وابسته به نهاد یا سازمان خاصی نیست و توسط آرش  حوزه به شمار می

)دانشگ فریدنژاد،  زینی  شروین  همکاری  با  و  شده  تأسیس  ایرانشناسی(  گروه  برلین،  آزاد  اه 

های  های تازه مربوط به پژوهشیزدان صفایی و سجاد امیری به طور مستمر به معرفی کتاب

هایی هستند که در این پردازد؛ مطالب پیش رو گلچینی از جدیدترین کتاب ایران باستان می

ای فارسی از آنها همراه با تلخیص اند و در اینجا ترجمه یی معرفی شدههای اروپاوبسایت به زبان 

 آمده است. 
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•  
َ

 رشامه و جهان او ا
جوت کریستوفر  ما    .پلین،  جان  و 

و   ارشامه.  ۲۰۲۰)ویراستاران(.  

دلین در متن: اهای باو: نامه   جهان

ب های  نامه  اول:  جلد  اجلد  دلین. 

. جلد سوم: جهان  هاو موم   هردوم: ُم 

انتشارات  ارشامه آکسفورد:   .

 دانشگاه آکسفورد. 

 

کتابخانه   دوم،  جهانی  جنگ  طول  در 

مجموعه آکسفورد  در  از  بادِلین  ای 

ُم نامه هشت  آرامی،  کیف های  دو  و  هر 

های مهر و موم شده در  که نامه  ،چرمی

بود شده  ذخیره  آورد.    ،آن  دست  به  را 

امور  نامه به  مربوط  ساتراپ  ،  ارشامه ها 

 است.   ،قرن پنجماواخر مصر در 

دیگر مرتبط با او   اسناد با همراه ها آن 

اغلب   اکدی  ،آرامی  به)که  و  مصری  هخامنشیهستند  دموتیک  جهان  عضو  (  ارشامه  که  ای 

  ، اندازهای اجتماعی ای از چشمدامنه گسترده  . این اسنادکنندرا روشن می  ممتازی از آن بود

اقتصادی، فرهنگی، سازمانی و سیاسی، از برقراری ارتباط چندزبانه، ذخیره و تخصیص منابع  
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های ، تا جنبشهایپاداش ساتراپو  

فرامنطقه سفرهای قومی  ای، 

و طوالنی مذهبی  اعمال   ،

پیام طرح نمادین  های ریزی 

 . خواند فرا میرا  ایدئولوژیک

ویژه شامل مجوز    نکات برجسته

ن )تنها  که سفر  است  مواردی  مونه 

در بسیاری از اسناد تخت جمشید  

به طور ضمنی اشاره شده است(،  

درمتن مذهبی   بارههایی  زندگی 

الفانتین  در  یهودیان  ساخلو 

((Elephantine باشکوه ُمهر   ،

سنگ  ارشامه تراشی )شاهکار 

پسر  از  ارث رسیده  به  هخامنشی، 

بازتاب اخالل و  اول(  های داریوش 

انسجام   نکته چشمگیر دیگر همچنین وجود.  شودمیدر مصر    هخامنشیان ت  موقتی در مدیری

به عنوان ابزاری برای    مکتوب  در استفاده از ارتباطات رسمیبه طور اصولی  است که    مندی نظام

پرونده  می  دیدهکنترل   نیست   ارشامهشود.  نظامی  اثبات وجود چنین  اندازه،  تنها سند  اما   ،

 نظیری به آن می بخشد. یک فرد خاص کیفیت بی برتنوع و تمرکز 

کاوش   کافی  اندازه  به  اما  نمانده،  پنهان  دید  از  این مطالب  از    نشدهاگرچه  هدف  است: 

العاده  این حافظه نهان خارق  ارائه کامل  های بادلین در متناو: نامه  جهان و    ارشامهجلدی  سه

در کنار تفسیر تفصیلی خط به    ،ها رااست. جلد اول نامه  در بافت تاریخی  شدهبررسی و کمتر  

بازسازی های سفالی را هر سازنده گلولهکند، در حالی که جلد دوم دو مُ ارائه و ترجمه می ،خط

منقول ارشامه شده هر  به مُ   ایتوجه ویژه  کرد. در این جلد،میها را مهر و موم  که نامهکند  می

شامل مجموعهاست جلد سوم  مقاله.  از  بررسی محیط ای  به  بیشتر  که  است  های موضوعی 
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اداری، اقتصادی، نظامی، عقیدتی،  

هنری و  که   ایمذهبی  پردازد  می 

 ها به آن تعلق داشتند. و نامه ارشامه

 
 فهرست مطالب: 

 

 

 : ۱جلد  

 

 معرفی  .۱

 مقدمه  .۱.۱

 پلین وت . جان ما و کریستوفر ج

هخامنشی  های  نامه  .۲.۱ آرامی 

 یک تاریخچه تکه تکه  بادلین:

 لن الیندسی 

 های بادلین امه. ن۲

 های بادلین: متن و ترجمهنامه .۱.۲

 د. گ. ک. تیلور 

 راهنمای مطالب نامه و های بادلین: واژهنامه .۲.۲

 د. گ. ک. تیلور 

 های بودلین: تفسیرنامه. ۳.۲

 پلین وت .کریستوفر ج

 

 میمه . ض۳

 287مصری  اسناد . ۱.۳

 پلین وت .مارتین و کریستوفر ج .اسمیت، کری ج .هری س
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 300اسناد اکدی  . ۲.۳

 راینهارد پیرنگروبر

 آرشیو عکسی . ۳.۳

 
 : ۲جلد  

 

 ها موم  و مهرکاتالوگ  .۱

 گریسون و دنیز کپتان  .مارک ب

 ۴۶: از تخت جمشید تا آکسفورد  ارشامهمهر شاهزاده  .۲

 هنکلمنمارک ب. گریسون و ووتر ف. م.  

 1 ارشامه بارهضمیمه: متون عیالمی در

 ووتر ف. م. هنکلمن 

 تمبر مهر .۳

 گریسون و دنیز کپتان  .مارک ب

 پیوندهای آناتولیایی .۴

 دنیز کپتان 

 ناختور در تخت جمشید . ۵

 ووتر ف. م. هنکلمن 

 سطح ساتراپ و هاضمیمه: مهرهای مرتبط با ساتراپ

 سرپرستان 

 گریسون .مارک ب

 
 : 3جلد  

 

 معرفی . ۱
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 : شاهزاده و ساتراپارشامه. ۱.۱

 پلین وت .کریستوفر ج

 مدیریت ها و  . نامه۲

 مدیریت چندزبانه . فارسی در اسناد رسمی و فرآیندهای۱.۲

 جان تاورنیر

 های ارشامهاقتدار در نامههای رسمی استادانه: شکل و . نامه۲.۲

 جنیفر هیلدر

 یبابل هاینگارینامهمنظر از   ارشامه مجموعه .۲.۳

 مایکل جورسا

 و اتصال  اداره. ۳

 شاهنشاهی هخامنشی . ۱.۳

 آملی کورت 

 دربار هخامنشی در ؟ اشراف شاهان وفادارسرخوردگان ناامید یا مردان . ۲.۳

 نی کیوِ  .† آرتور پ

 )از طریق کتسیاس(  کسنفن  تااز هرودت  شاهیجاده . ۳.۳

 اران آلماگور 

 اقتصاد . ۴

 آشام خون  ارشامه .۴.۱

 جان ما 

 هخامنشی  شاهنشاهیها و خراج در ، قیمتکارینقره .۴.۲

 لن برسونا

 ی ، تجارت مصر و جنگ پلوپونزارشامه  .۴.۳

 هایلند  .جان ا

 اندازهای مصریچشم. ۵

 جهان چندقومی مصر هخامنشی  .۵.۱
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 گونتر ویتمن

 هخامنشی  مصر ادارهمتون آرامی و  .۵.۲

 لیسبت س. فرید 

 محیط نظامی مصر هخامنشی  .۵.۳

 پلین وت .کریستوفر ج

معبد    .۵.۴ و  پاک  الفانتین YHWعید  در  یهودیان  جامعه  و  مقامات  بین  تعامل  مورد  در   :  ،

 بایگانی یدانیا شده درمنعکس

 گارد گراِنرود 

 الفانتینمعبد   فرازسقوط و  .۵.۵

 پلین وت .کریستوفر ج

 در اوایل مصر بطلمیوسی پارسیهای  : پژواکارشامهپس از  .۵.۶

 تامپسون .دوروتی ج
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فارسی نوشته  • - های 

ای از زندگی  هودی: جلوه ی 

 فکری و ادبی 

)ویراستار(،  پ ناهید  یرنظر، 

فارسینوشته ،  ۲۰۲۱ - های 

جلوه ی زندگی  هودی:  از  ای 

ادبی و   Iranian)  فکری 

Studies 42  :لندن  ،)

 روتلج.

 

مجموعه   معرفی   بدیع،این  با 

،  یهودی-فارسیهای  نوشته

موازی  نمونه -فارسی   اسنادهای 

فارسی  یهودی و  -و  عربی 

راانگلیسی  هایترجمه  ارائه   شان 

نوشتهمی -فارسی های  دهد. 

تنها    یهودی زندگی   ۲۷نه  قرن 

اجتماعی  -، بلکه شاهدی بر شرایط فکری، فرهنگی و اقتصادیتاباندرا بازمییهودیان در ایران  

 ت.  آنها اس

، با عناصر یهودی، ایرانی و اسالمی  اندشدهکه به صورت شعر یا نثر یافت    ،هاییچنین نوشته

شناسی، تاریخ و های زبان در زمینه  یهودی-فارسی. ارزش قابل توجه نوشتار  اندشدهآمیخته  

شکالشود.  و ادبی یافت می  اجتماعی-مسائل فرهنگی 
َ
بالغی و ژانرهای ادبی شعر حماسی،    ا

ارزشمند به سنت غنی ادبیات ایران و هنرهای شعری   ایافزونهتواند  تعلیمی، غزل و هجو می

باشد. همچنین، این اثر نمایشی از فعالیت ادبی یهودیان خاورمیانه است که در ادبیات جهانی  

 یهود به خوبی شناخته نشده است.  
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نوشته   یهودی -فارسی آثاری است که به زبان  ادبی غنی ر سنت ای جامع باین کتاب مقدمه

است که    یهودی دیگر-فارسیبسیاری از آثار قابل توجه    نویسیحرفشده و همچنین راهنمای  

فارسی خط  به  و محققان  نشده  نویسیحرفعربی  -هنوز  دانشجویان  برای  این مجموعه  اند. 

 و یهود ارزشمند خواهد بود.  شناسی و مطالعات ایران عالقمند به تاریخ، جامعه

 

شاهنشاهی   • در  مسلح  نیروی 

 هخامنشی - پیشی چیش 
شان،   در  ،  ۲۰۲۱منینگ،  مسلح  نیروی 

چیش هخامنشی: - پیشیشاهنشاهی 

 اندازهای پسین رویکردهای پیشین، چشم 

(Oriens et Occidens, 32  :اشتوتگارت ،)

Fans Steiner Verlag . 

 

سوم  سپاه داریوش  و  خشایارشا    را   کورش، 

 از دریچه  
ً
های  کالسیک و کلیشه  متون معموال

شرق   به  کردهمربوط  منینگ  انددرک  شان   .

و   شواهد  انواع  اساس  بر  را  جدیدی  درک 

کند.  مطالعه خاور نزدیک باستان پیشنهاد می

کند. در  را بررسی میدر یک سده و نیم گذشته  ها در زمینه تاریخی و ایدئولوژیک آن  تحقیقاو  

  ی های سلطنتی و مصنوعات به عنوان منابعسه بخش اصلی، الواح اکدی، اسناد آرامی، کتیبه

  شناسانزبان های مختلف  ، نه تعاریف برآمده از هرودت. دیدگاه اند بررسی شده  فردمنحصربه

النهرین و مورخان یونان باستان مورد توجه و پرداخت واقع شده  شناسان بینایرانی، باستان 

های  توان به روشدهد که متون یونانی و التین را میاست. یک سری مطالعات موردی نشان می

 پادشاه   نیروهایتواند از انتقادهای شدیدتر از تفاسیر سنتی گذر کند.  ناآشنایی خواند که می

نظام یونانی یا سوارکاران سکایی نبودند، آنها های پیادهان دادن فضیلتبرای نش  اوراق ادبی 
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امپراطوری   یک  اولیه  کارگزاران  سنتجهانی  از  که  نوآوری  قدیمهای  بودند  آخرین  برای  و  ها 

استفاده میجمع کارگر  و  پول، سرباز  پادشاه مستقر  آوری  به خواست شخص  را  آنها  و  کردند 

 کردند. می

 

ی  ها هویت در غار گنجینه حافظه و  •

: بازنویسی کتاب مقدس در  سریانی 

 ایران ساسانی 
سرگئی،   و ،  ۲۰۲۱مینوف،  حافظه 

گنجینه غار  در  سریانیهاهویت  : ی 

ایران  در  مقدس  کتاب  بازنویسی 

و   ساسانی اورشلیم در دین  )مطالعات 

 (، الیدن: بریل.۲۶فرهنگ، 

 

گنجینهدر   غار  در  هویت  و  ی هاحافظه 

: بازنویسی کتاب مقدس در ایران  سریانی

ادبی ، سرگئی مینوف جنبهساسانی های 

فرهنگی بیناجتماعی  -و    العهدینی اثر 

را بررسی  هاغار گنجینه سریانی معروف به 

نسخه  می که  ازکند،  می  رستگاریتاریخ    خاصی  ارائه  را  کتابمسیحیان  این  با   دهد.  ویژه، 

ای در  النهرین ساسانی در اواخر دوران باستان، حفرهبینقرارگیری در بافت فرهنگی و مذهبی  

هویت    نظریهرا از منظر    غارنویسنده مطالب و پیام    کند. تاریخ آثار ادبی مسیحی سریانی را پر می

تحلیل می و  تجزیه  حافظه،  مینوفکندو مطالعات  در    بارهدر  .  نویسنده  جدلی  بسیار  موضع 

و    گیردوشی متضاد نسبت به فرهنگ ایرانی پیش می. نویسنده ر کند مقابل یهودیت بحث می

 کند. انداز متمایز سریانی از گذشته کتاب مقدس را ترویج میدر این کار چشم
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 ( ۴)جلد  مطالعات ایرانی و تورانی   •
جلد   تورانی،  و  ایرانی  مطالعات  ۲۰۲۰،  ۴مطالعات  به  شماره  این  کل  است.  شده  منتشر  اکنون   .

 میانه اختصاص دارد.اوستایی و فارسی 

 

کانترا:   در  ییادداشت»آلبرتو  محدودیت  بارهمختصر  و  نمایشاحتماالت  بازسازی  های های 

 « Dō-Hōmāst موردتاریخی مراسم مذهبی اوستایی: 

 « مجموعه نسخ خطی اوستایی آتش ورهرام در یزد» سالومه غالمی: 

کلن ما  زژان  »چرا  می:  را  گاهان  بد  کنفرانس فهمیمانقدر  نهم  همایش  در  اصلی  سخنرانی  ؟ 

Societas Iranologica Europaea » 

و    ن: درباره ترکیب متن و سنت آتش نیایش۴  خرده اوستاهایی درباره یادداشت»گوتز کونیگ: 

 « عملکرد آیینی آن به عنوان یک مراسم مقدس کوتاه

 «شت دزر  تبارشناسیبرای قطعات جدید اوستایی: »اریک پیرار: 

شتی:  دمتون فارسی میانه در فارسی میانه زر   نویسیحرفپیشنهادی برای  »کیانوش رضانیا:  

 « سه الیه نویسیحرف(: سیستم MPCDمجموعه دیجیتال و فرهنگ لغت )
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یونانی  • هندو   - جهان  و  - بلخی 

 ونانی ی 
)ویراستار(،   ریچل  ، ۲۰۲۱مایرز، 

یونانی هندو- جهانی  و  - بلخی 

 ، لندن و نیویورک: روتلج.یونانی 

 

جلد   مطالعات    طیفاین  از  در کاملی 

هندو-یونانیزمینه   و  را -بلخی  یونانی 

مجموعه،دهدمیارائه   این  در   .  

با   هایبررسی تاریخی  و  نظری 

تأمل   قابل  و  انتقادی  مطالعات موردی 

باستان  و در  ادبیات  تاریخ،  شناسی، 

 .  شده استهنر ترکیب 

بین متخصصان  از  المللی،  گروهی 

 GIS  نظیر  هاییاند؛ روشنمایش گذاشتهبه  های ابتکاری را  های این مجموعه، روشدر فصل

همچنینختشناباستان  و  است،  ی  داده شده  توضیح  مانند   فنون متخصصان    ه مطالع  فنونی 

  اندازهای مهم نظری، از جمله رویکردهای پسااستعماری به یونانیان در هند. ها و چشمسکهسر 

باستان فصل سکهها  و  مکتوب  منابع  منطقه،  تاریخچهختشناشناسی  و  پژوهش  ی  از  در  ای 

های همسایه، از جمله هند  و همچنین فرهنگ، هویت و تعامالت با امپراتوری  مورد نظر  موضوع

 .  دهند، را پوشش میو چین

جدی به    ینیازپاسخگوی  در این زمینه است و   ی یونانی مرجع-بلخی و هندو-دنیای یونانی

و  کتابی منتقدانه  پادشاهی  جامع،  درباره  دسترس  هندو-یونانی  های در  و  یونانی -بلخی 

  ، برای هر کس که به شرق هلنیستی عالقمند است  ،منبع ارزشمندی را  مجموعه  ایند.  باشمی

 کند.  فراهم می

 



 پژوهش در تاریخ، سال دهم، شماره  ۲۹، پاییز و زمستان   ۱۳۹۹/ ۱۴۱

 

 
 

 مظاهر اقتدار سیاسی  •
نسرین،   اناهیتا  میترتِرینر، 

سیاسی؟  ،  ۲۰۲۰ اقتدار  مظاهر 

نخستین   شهرهای  مناظر 

ایران غرب  جنوب  در  ،  ساسانی 

دانشگاهی   نشر  دورتموند: 

 ردباکس.

 

شکل در  نقشی  چه  گیری  شهرسازی 

این شاهنشاهی ساسانی داشت؟   در 

کتاب، آناهیتا نسرین میترترینر تولید  

و بازتولید اقتدار سیاسی در شهرهای 

تر جنوب غرب ایران و مناطق داخلی

 ( ساسانی  حکومت  اوایل  - ۲۲۴در 

می  ۳۳۸ بررسی  را  سال   کند. م(  در 

قرار  ۲۰۱۸ یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  بیشاپور،  و  گور  ساسانی،  نخستین  شهر  دو   ،

شناختی و تاریخی، مجموعه  اطالعات باستان این پژوهش، در زمانی مناسب، براساس گرفت. 

دهد. این نتایج شامل نتایجی را درباره بازتفسیر پروژه شهرسازی در اوایل دوره ساسانی ارائه می

هایی که نقش مرکزی در  ها و همچنین بازتفسیر کارکرد ساختمان بینی تاریخ ساخت سازه باز

مند شهرهای گور، بیشاپور  در مقیاسی وسیع، مقایسه نظامشود.  انداز شهری داشتند میچشم

ای شهرها  پروژه شهرسازی ساسانی، کارکرد مناطق حاشیهگیری درباره  و دارابگرد امکان نتیجه

دهد. ان شهر و شاه را میو ارتباط می


