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  انيراني اة دربارياباچهيد
The Persians. An Introduction, Maria Brosius, London and New York: Routledge, 2006, xiii + 217 
pp., 48 figs., 6 maps, appendices, Index, ISBN 0-415-32090-9 (paperback edition). 

وكاسـل در   يخ باستان در دانـشگاه ن     يوس، استاد تار  يروسا ب ي است از مار   ي، عنوان كتاب  انيراني ا ة دربار ياباچهيد
  .منتشر شده است» ملل جهان باستان «ة در مجموعيان كه به تازگيراني ايخ باستانيتار
ران از كـورش    يـ  ا يشاهنشاهسنده با عنوان    ين نو يشيز مانند اثر پ   يگر آن مجموعه و ن    ين كتاب همانند آثار د    يا

سنده و يـ ن همـه، نظـر بـه تخـصص نو       يبا ا . خ نوشته شده است   ينوآموزان تار  يشتر برا يب،  1كمير  يدوم تا اردش  
. ران دانـست  يـ  مربـوط بـه ا     يخي تـار  ي نو در پژوهشها   يتوان آن را گام   يها، م افتهين  يدتري او از جد   يريگبهره
و  يونـان يو نـه صـرفاً مـدارك         (يخي مدارك تار  ة هم ةيده است بر پا   يسد كه كوش  ينويشگفتار م يسنده در پ  ينو

وزف يـ ژه بـه حـق از       يـ ن كـار بـه و     يران باستان به دست دهد و در ا       يخ ا ي هماهنگ از تار   ي، چشم انداز  )يروم
زهفـر  ياز آنجا كـه اثـر و  ).  xiiص(برد ين راه نام ميشگامان اي از پيكي همچون 2ران باستانيازِهفر با كتاب يو

 مكمـل آن    يا حتـ  يـ باچـه   يتوانـد د  ي م وران آن د  يبرا آن   ي كوتاه ةن كتاب با هم   ي است، ا  ياسيخ س يفاقد تار 
  .شمرده شود

 از ي طرحـ ،ن پژوهـشها يتـر  تـازه  ةيـ وس در آن اسـت كـه بـر پا         ي اثـر بروسـ    ياسـ يخ س يارزنده بودن بخش تار   
 ة دور يژه بـرا  يـ ن امـر بـه و     يـ  ا  كه دهديم  به دست  ك از آن دوران   يخ به واقع نزد   يتار از   ي و شرح  يگاهشمار

ار ي بـس  ي و هخامنـش   ي ساسـان  يها دوره ي برا يز تا حد  ي آن متزلزل است و ن      پادشاهان ي كه گاهشمار  ياشكان
 گذشـته . ن پژوهشها مراجعه كـرد    يدتريد به جد  ين گونه موارد همواره با    ين روست كه در ا    ي از ا  .ت است يپراهم

در  اسـت و     يخ هخامنـش  ي تار ةدين چك يسنده است، بهتر  ي كه موضوع تخصص نو    كتاب ي هخامنش ة، دور يناز ا 
 در  ييسنده تـاكنون سـهم بـسزا      يـ از آنجـا كـه نو     .  پرداخته شده اسـت     ما از آن دوران    يها دانسته ةهمآن به   

توانـد  ي او مـ ين اثر با در بر داشـتن دسـتاوردها      ي، ا 3ران باستان داشته است   ي زنان ا  ةنيش دانش ما در زم    يافزا
  .ديشود، رفع نمايده ميران باستان دي اي عموميخهاي باره در اغلب تارنيز كه در اين را ينقص
ادداشـتها،  ين يان و همچنـ يان و ساسـان يـ ان، پارتيباچـه و سـه بخـشِ هخامنـش       يك د ي، از   انيرانيا ي اصل ةبدن

 كتاب كه   ةباچيداست، در د  يز پ ي آن گونه كه در عنوان كتاب او ن        ،سندهينو. ه است شدل  يه تشك يكتابنامه و نما  
ـ يا «ي را به جا   »Persian«ن است،   ايش از هخامنش  يانِ پ يراني از سرگذشت ا   يشرح كوتاه  بـه كـار بـرده      » يران

دو گـروه از    ) Medes(» هـا يماد«و  ) Persians(» هايپارسـ «سد كـه    ينوي م ين همه، به زود   ي؛ با ا  )1ص  (است  
دند و در كنار يكوچ) رانيفالت ا(= ن يران زميبه ا. م. پ1000بودند كه در حدود ) Iranian people (انيرانيا
ار ي بـس  يران را بـه درسـت     يـ  ا يياي جغراف ةز، دامن يتر ن نجا و سپس  يسنده در ا  ي نو )3ص  (رفتند   گ يان جا يالميا

 در  ي هخامنـش  ة خـانواد  ياهـ هشيـ  ر ي آن، با جست و جـو      يخي تار ةدامن. برديران م ي ا ي كنون يفراتر از مرزها  
                                                 

1- The Persian Empire from Cyrus II to Artaxerxes I, London, 2000. 
2- Josef Wiesehofer, Das antike Persien von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr., Zurich, 1993. 

  : سندهي نوينك رسالة دكتر  مثالً-3
Women in Ancient Persia (559-331 BC), London, 1998. 
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د گفـت   يـ  كتاب با  يضوع مو ة دامن ةدربار. سدريان م يان به پا  يشود و با برافتادن ساسان    ين پارس آغاز م   يسرزم
ب يـ كنند و در هر سه بـه ترت       ي م يروي پ ي واحد ياز الگو ئى  جز يكه مطالب هر سه بخشِ آن با وجود تفاوتها        

بـا  . گفتگو شده اسـت   » يهنر و معمار  «و» نيد«،  »يسازمان شاهنشاه «،  »شاه و دربار  «،  »يخي تار يبررس«از  
 نه تنها   ين بحث يچن. ان نشده است  يرانيات ا يبان و ادب   از ز  يا جداگانه ين كتاب بررس  يد گفت كه در ا    يتأسف با 

 جبران  ي هر دوره را تا حد     ي منابع برا  ي بررس يتوانست نقصِ قابل چشم پوش    يخود به خود مهم است، بلكه م      
 را  يالبته توانسته است نقصِ نپرداختن به روابط خارج       ) »يخي تار يبررس«با عنوان   ( كتاب   ياسيخ س يتار. كند

  .ديرفع نما ياتا اندازه
ا ي و تعادل    ي بخشها در همه جانبه نگر     ي در برخ  يسسترتر از همه،    ي، چشمگ ي احتمال يرادهاين ا يگذشته از ا  

مـثالً  . ان شـده اسـت    يـ  كه در آغاز ب    ي بر خالف هدف   يعني،   از منابع و شرح رخدادهاست     يتوازن در بهره مند   
كـم  يوش  يـ  دار ينيت بـه تخـت نـش      يـ  و ماه  يل چگونگ يبه تحل ) 16-18ص  (ان  يسنده دربخش هخامنش  ينو

.  كورش دوم خوانده است    ةارتباط با خانواد  ي او را غاصب و ب     ،يكي از   يرويات، تنها با پ   يان فرض يپرداخته و از م   
» يپـان هلنـ   «ان، از نبـرد     يونانيارشا از   يوش و خشا  ي دار يدر شرح جنگها و شكستها    ) 22-25ص  (ز  يسپس ن 

ات ي از فرضـ   ي كرده و سـخن    يي را بازگو  يونانيدگاه  ي توازن، تنها د    حفظ يسخن گفته و بر خالف نظر خود برا       
س با قساوت به كـشتار  يدر شهر اُپ) كورش دوم(او «: ز آمده استي ن12 تا   11 ةدر صفح . اورده است يمخالف ن 

ـ         ي نبون ة، و سپس متن سالنام    »مردم پرداخت و شهر را غارت نمود        يد به عنوان سند مثال آورده شده است؛ ول
 لئـو   ةدر ترجمـ  ). ا كـورش  يـ د  ينبون(ست؟  يكه مردم را كشت ك    » او«امده است كه منظور از      ي سالنامه ن  در آن 
  .4آمده است» دينبون«در پرانتز » او«م پس از ياُپنها

 ياريـ يا  و Shahr-e Qumis يبه جا) 83ص ( Shar-e Qumis يمانند امال[گر جز چند مورد ي ديدر بخشها
 مناقـشه دارد و     يكـه جـا   ) 140ص   (ير ساسـان  يهـا در برابـر اردشـ      ي از ماد   ارمنـستان  يخواستن شاه اشـكان   

ها،  نقشه يياي جغراف ير در نامها  ي چشمگ يكدستي، نا )]139ص! ( به عنوان مورخ عرب    يدن طبر ين نام يهمچن
ج يخل«به صورت ) 55 و 15ص (ان يشود كه در دو جا در بخش هخامنش   يده م يج فارس د  يژه در نام خل   يبه و 

ـ يخلـ «به صورت ) 124 و 92 و  58ص  (ان  ير سه جا در بخش پارت     و د » فارس ذكـر شـده   » ي فارسـ -يج عرب
ـ  )143ص  (ده  يـ نام» ي فارس -يج عرب يخل« آن را    ي ساسان ة دور يهاسنده باز در نقشه   ينو. است  در مـتنِ   ي، ول

ج يخلـ  « عنـوان  يد كـه و   يسنده پرسـ  يـ د از نو  يبا). 149 و   142ص(نوشته است   » ج فارس يخل«همان بخش   
 كـه در ذهـن      يلـ يدل. ل موثـق آورده اسـت     يـ  كدام منابع معتبر و بر اساس كدام دال        ةيرا بر پا  » ي فارس -يربع

بوده و  » ج فارس يخل«ان نام آن    يشود آن است كه در زمان هخامنش      يجاد م ي كتاب ا  ةخواننده به هنگام مطالع   
ج يخلـ «ان بـاز آن را      يمان ساسـان  افته است؛ سپس در ز    ير نام   ييتغ» ي فارس -يج عرب يخل«ان به   ي پارت ةدر دور 

  .نوشتنديم» ج فارسيخل «يگفتند وليم» ي فارس-يعرب

                                                 
4- A.Leo Oppenheim,“Babylonian and Assyrian Historical Texts”, in Ancient Near Eastern Texts (Princeton, 
1955), p. 306. 
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گمـان  يوس كه ب  ي اثر دكتر بروس   يتواند از ارزش علم   ي نم يچ رو يات به ه  يين جز يد گفت كه ا   ين همه، با  يبا ا 
  .5 است بكاهديداليكم ميست و يران باستان در قرن بي ايخ عمومي تارةن پژوهش معتبر درباري نخستكتاب او

  يزجيمهرداد قدرت د
 هيدانشگاه اروم

                                                 
  :ده استيبه چاپ رسران باستان ياز به نام ي نيگريوس، كتابِ ارزندة ديش از اثر بروسي پ-5

Ph. Huyse, La Perse antique, Société d'édition Les Belles Lettres, Paris, 2005. 
ان پرداختـه   يـ راني ا ي و فرهنگ  ي و اقتصاد  ي اجتماع يماي آن به س   يران آورده و در بخش اساس     يخ ا ي از تار  يار كوتاه يدة بس يسندة آن تنها چك   يمتاسفانه نو 

ن نوشـتة  ينـه چنـد  يسنده خـود در آن زم     يـ  اسـت كـه نو     ي و جالب  ي خواندن ي فصلها ي دارا يست، ول ي ن ي پژوهش ين كه اثر  ي با ا  ران باستان ياكتاب  . است
  . خواهد شدي و بررسي معرفيبه زودز ين كتاب نيا. هايات، علوم، و سرگرمي دارد، مانند ادبيپژوهش


