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Abstract 

The subject of this article is the evaluation and critique of The Oxford Handbook of 

Iranian History edited by Touraj Daryaee. The critic believes that this work, despite 

having valuable information, has formal and content problems, including the 

references and bibliography of the articles which are not uniform, the articles are not 

balanced, the content of the articles does not follow a single pattern, it has not dealt 

with some important historical periods, some articles are non-historical and very 

specialized, the idea of Iran as a central idea has been neglected and finally, the book 

needs to be reviewed in terms of the translation. The type of collection of articles 

with a common theme has a single agenda in terms of form and content, but this 

collection lacks such a feature in various ways. The book is also caught in the 

crossroads of academic writing and attracting non-specialist audiences. The greatest 

drawbacks of this work as mentioned above can be considered the negligence of the 

study of some expected and important historical periods, which has undeniably 

damaged the credibility of the book. 
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  *بهزاد كريمي

  چكيده
 ييايدر تورج ةراستيو آكسفورد پژوهش :رانيا خيتار كتاب نقد و يابيارز جستار نيا موضوع
 ييمحتـوا  و يشـكل  ياشـكاالت  مند، ارزش ياطالعات شتندا رغم به اثر نيا منتقد، باور به. است
لحـاظ   بـه دسـت نيسـت، مقـاالت     شناسي مقاالت يك ارجاعات و كتابكه  اينازجمله  ؛دارد

كنند، بـه برخـي از ادوار    واحد پيروي نمي يحجمي متوازن نيستند، محتواي مقاالت از الگوي
ايـران   ةايـد اسـت،   مقاالت غيرتاريخي و بسيار تخصصي مهم تاريخي نپرداخته است، برخي

 ازمنـد ين ترجمـه  ثيح ازنهايت كتاب و در ،ي موردغفلت قرار گرفته استمركز ةايد ةمثاب به
 واحـد  يدسـتوركار  يدارا اصـوالً  مشـترك  موضـوع  بـا  مقاالت مجموعه ةگون. است ينيبازب
 يا مشخصـه  نيچن فاقد مختلف جهات از مجموعه نيا اما است، مضمون و صورت لحاظ به

 گرفتـار  رمتخصصيغ مخاطبان جلب و يدانشگاه نگارش ةدوراه در كتاب ،نيچن هم. است
 ادوار يبرخ يبررس به يياعتنا يب توان يم را اثر نيا اشكال نيتر بزرگ ن،يبرا افزون .است آمده
  .است كرده دار خدشه را كتاب اعتبار ناپذيرانكار  ينحو به كه دانست مهم و موردانتظار يخيتار
  .رانيا ةديا ،يعموم خيتار ،رانيا خيتار ،آكسفورد پژوهش: رانيا خيتار ها: دواژهيكل

  

  مقدمه. 1
 شيافزا نيا. است گرفته باال رانيا در يخيتار يها كتاب ةترجم كار كه ستا يسال چند
 يعلم يخودباختگ: دانست عمده عامل سه از يتابع ديبا را يرانيرايغ يخيتار آثار به توجه
  تيفعال محدودشدن و رانيا در علم ديتول نهاد درجايگاه دانشگاه انحطاط غرب، دربرابر
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 ترجمه و ،حيتصح ف،يتأل جانِ يبال كه مقاالت ديتول به خيتار استادان ازجمله انيدانشگاه
 ،شان يرانيا انيهمتا با سهيمقا در كه يخارج برتر آثار برخي ديتول تيدرنها و ،است شده
 رو، نيا از. دارند قرار يباالتر گاهيجا در ،محتوا لحاظ به چه و يشناس روش نظر از چه

 ةريدا و است شده اشباع يخارج يها كتاب از كه نديرو هروب يكتاب بازار با خيتار اصحاب
 توان يم يخيتار آثار ةگون نيتر محبوب انيم از. دكن يم يالزام را ها آن نقد آثار نيا يرگذاريتأث
 تا باستان عصر از را رانيا خيتار عموماً آثار از دسته نيا. كرد اشاره رانيا يعموم يها خيتار به

 ارائه معاصر رانيا از يستيژورنال يريتصو ،ندا زده استيس كنند، يم يبررس معاصر دوران
 دانش لحاظ به درنهايت و ،اند خيتار به مند عالقه رمتخصصِيغ انيرانيرايغ مخاطبانشان ،كنند يم

 نيا چاپ و ترجمه منتقد سطور نيا ةنگارند 1.ندارند عرضه يبرا يا تازه مطلب يخيتار
 صرف كه يا نهيهز و وقت با كه است باور نيا بر و است يخيتار يها هندبوك اصطالح به

 يتخصص مند ارزش يها كتاب انتشار و ترجمه به دست توان يم شود، يم آثار نيا چاپ
 ياديز دارانيخر اول نوع آثار با سهيمقا در رياخ ةدست يها كتاب نيا كه جا آن از اما ،زد يخيتار
 ليتما ،كنند چاپ يخيتار آثار شوند يم حاضر كه يناشران هم آن تازه ،ناشران ،ندارند رانيا در
 يعموم يها خيتار ةدست از آكسفورد پژوهش: رانيا خيتار. ندارند ها آن انتشار يبرا ياديز

 يعموم يها خيتار عموم برخالف را كتاب. ستين باال در ادشدهي صفات ةهم واجد اما است،
 در شيكماب كيهر و ندا يدانشگاه كه اند  درآورده ريتحر  ةرشت به سندگانينو از يگروه

اي  يدانشگاه خود زين ،ييايدر تورج كتاب، راستاريو. اند متخصص مقاالت موضوع
 اثر مخاطبان ن،يباوجودا. است باستان رانيا خيتار در شاخص يآثار صاحب و شده شناخته

 وارد آثار از نوع نيا بر عموماً كه يينقدها و اشكاالت از و ندا رمتخصصيغ زبانانِ يفارسغير
 اشكاالت يكل بخش سه در را كتاب منتقد رو شيپ يها بخش در. ستين بركنار شود، يم

 يارتقا به نقد نيا كه ديام نيا با كند، مي يبررس ترجمه نقد و ،ييمحتوا اشكاالت ،يشكل
  .شود يمنته ترجمه براي يخيتار يها كتاب ينيگز به و رانيا يعموم يها خيتار  نگارش سطح

  
  معرفي كلي اثر. 2
 كـه  اسـت  يمـدرن  يعمـوم  يهـا  ينگـار  خيتـار  ازجملـه  آكسـفورد  پـژوهش : رانيا خيتار

 زمـان  از يكم ةفاصل. اند كرده نگارش غرب ميمق يرانيا گران پژوهش و يغرب گران پژوهش
را  كتاباين  .است نگذشته يفارس زبان به انتشار و ترجمه هنگام تا كتاب نيا نخست چاپ
 گذشت از پس وكرد  منتشر صفحه  426 در 2012 سال در آكسفورد دانشگاه انتشارات ابتدا
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 شـهربانو  ةترجمـ  بـا  و ققنـوس  انتشارات كوشش به 1399 سال يابتدا در سال نه به بيقر
 تـورج  ةبرعهـد  كتـاب  نيـ ا يراستاريو. شد رانيا كتاب بازار ةروان صفحه 488 در يصارم
 و اسـت  بـوده  نيـ اروا ايـ فرنيكال دانشگاه در رانيا مطالعات و ،فرهنگ خ،يتار استاد ،ييايدر

 شانزده  يط سندهينو شانزده بوده، مقاالت از يكي ةسندينو كه ،يو خود با راه هم درمجموع
 ياسـام . انـد  درآورده ريتحر ةرشت به 1388  سال تا اعصار نيتر يميقد از را رانيا خيتار مقاله

  .است 1جدول  بيترت  به سندگانينو و مقاالت

  آكسفورد پژوهش: رانيا خيتاركتاب  سندگانينو و مقاالت ياسام. 1جدول 
  سندهينو تخصص  نويسنده  عنوان  مقاله

سنگي تا  پارينهفالت ايران از دوران   1
  شناس باستان  كاميار عبدي  ظهور شاهنشاهي هخامنشي

 شرق يشناس باستان و خيتار استاد  دانيل تي. پاتز  ايالميان  2
  كينزد

  شناس زبان  شرووپرودس اكتور   اوستايية جامع  3
  باستان رانيا خيتار استاد  عليرضا شاپور شهبازي  شاهنشاهي هخامنشي  4

ايران در دوران اسكندر مقدوني و   5
  باستان خيتار استاد  اوانجلوس ونتيس  سلوكيان

  باستان خيتار استاد  ادوارت دومبرووا  شاهنشاهي اشكاني  6
  باستان خيتار استاد  تورج دريايي  شاهنشاهي ساساني  7
  ياسالمة دور لياوا /رانيا خيتار استاد  مايكل جي. موروني  اسالميدورة ايران در آغاز   8
  انهيم رانيا /رانيا خيتار استاد  نگين ياوري  هاي ميانه ايران در سده  9
  مغوالن /رانيا خيتار استاد  جورج اي. لين  ها در ايران مغول  10

شكوفايي تيموريان و تركمانان: گذار و   11
  انهيم رانيا /رانيا خيتار استاد  علي انوشهر  نهم هـ.ق در قرن پانزدهم م/

  هيصفو /رانيا خيتار استاد  كاترين بابايان  صفويان در تاريخ ايران  12

هاي  ها و برآمدن سلسله افغانة حمل  13
  مدرنة دور /رانيا خيتار استاد  كامران آقايي  زنديه و افشاريه

  هيقاجار /رانيا خيتار استاد  مافي منصوره اتحاديه نظام  قاجار ايران در دوران  14

شدن ايران در  مدرنيزهعصر پهلوي:   15
  مدرنة دور /رانيا خيتار استاد  افشين متين عسگري  بستر جهاني

  معاصرة دور /رانيا خيتار استاد  مازيار بهروز  ايران پس از انقالب  16

 يهـا  سلسـله  مشخصـات  بـر  مشـتمل  يا مهيضـم  انيـ درپا ،مقاالت نيا بر افزون ،كتاب
  .دارد يعموم يا هينما و رانيا بر گر حكومت
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 و ،كاغـذ  چـاپ،  يبـاال  تيفيك كند، يم توجه جلب كتاب نيا ةدربار يفن لحاظ به چه آن
 است يصورت به آن ةانداز و ،ناشر ةشد انتخاب قلم كتاب، ينيچ حروف ،نيچن هم. است جلد
 عمـده  اشـكاالت  از يكي. است داده قرار استاندارد يباال درحد يشكل لحاظ به را كتاب كه

 يبررسـ  امـا  ،است  ترجمه حيصح شيرايو عدم رانيا در خيتار يا ترجمه يها كتاب ةدربار
 را يفارس ةترجم حوصله و دقت با ناشر راستارانيو اي راستاريو كه دارد نيا از نشان اثر نيا
 به بعدتر كه اشكاالت يبرخ باوجود ث،يح نيا از و اند كرده شيرايو يشكل و يادب لحاظ به
و خواننده با نثري روان و  دارد  قرار يقبول قابل اريبس سطح در كتاب ،شد خواهد اشاره ها آن
  روست. هدور از پيچيدگي روب  به
  
  نقد شكلي. 3

  شناسي نبودن ارجاعات و كتاب دست يك 1.3
 دادنِ سـامان  يبـرا  واحـد  يا هيـ رو نبـود  را كتاب بر يشكل ينقدها نيتر  مهم از بتوان ديشا

ـ  شـانزده  از هركـدام . كـرد  يابيارز يشناس كتاب و ارجاعات بخش در ژهيو به مقاالت  ةمقال
 و ارجـاع  اصالً مقاالت يبرخ در ،ييازسو. است شده يبند صورت متفاوت يشكل به كتاب
 در گـر، يد يسـو  از .)چهاردهم ةمقال :1399 دريايي به ديبنگر! (ندارد وجود يا يشناس كتاب
 ديـ بنگر( خورد يم چشم به مفصل يها يشناس كتاب و ارجاعات از يانبوه مقاالت از يبعض
  ).ارجاع 372 با ،سوم ةمقال همان: به

 سـندگان ينو يينمـا  راه يبـرا  خـود  تيمسـئول  انجـام  در كتاب راستاريو ،رسد يم نظر به
 معمـول . اسـت  بوده ناكام يشناس كتاب و ارجاعات لحاظ به دست كي يمقاالت ةارائ منظور به
 اريـ اخت در ابتدا همان در مقصود نيا به حصول جهت را يا نامه وهيش راستاريو كه است نيا

 طبـق  مقـاالت  صـورت  انسـجام  ثيـ ح از كـم  دست سندگانينو و دهد يم قرار سندگانينو
 بر زين را  فهيوظ نيا راستاريو گرچه .نگارند يم را مقاالت نامه وهيش در شده مشخص خطوط
 را مقاالت يمحتوا يحت مجموعه، يبرا شده گرفته درنظر يكل هدف لحاظ  به كه دارد دوش

، اسـت  انيـ م در اشكال نيا يبرا زين يگريد احتمال. كند طلب و نييتع هدف نيا درجهت
ـ  اسـتادان  يبرخ با مواجهه نظر از ژهيو به را، الزم يعلم اقتدار راستاريو كه اين   كسـوت  شيپ

 ،مقالـه  هشت مقاله شانزده از كه است تأمل قابل. است نداشته ،چهاردهمة مقال ةسندينو رينظ
 يا دامنـه  در مقـاالت  ريسـا  در ارجاعات تعداد و دارندن ارجاع ،راستاريو خود ةمقال ازجمله

  .است نوسان در ارجاع 372 تا يك نيب
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  نامة مقاالت متني و كتاب . تعداد ارجاعات درون2جدول 
  شناسي كتاب  ارجاعات  مقاله ةشمار

  29  ندارد  1
2  3  67  
3  372 51  
4  30  36  
5  15  36  
  19  ندارد  6
  41  ندارد  7
8  4  26  
  54  ندارد  9
10  38  42  
11  5  22  
12  1  30  
  13  ندارد  13
  ندارد  ندارد  14
  23  ندارد  15
  24  ندارد  16

  

  عدم توازن حجمي مقاالت 2.3
. اسـت  باستان رانيا خيتار نفع به مقاالت حجم عيتوز كتاب يشكل مشكالت از گريد يكي

 امـا  اسـت،  رانيـ ا خيتـار  از ريانكارناپذ و مهم يبخش باستان رانيا خيتار كه ستين يديترد
ة دور نيـ ا بـه  ،)درصـد  51( كتاب حجم نصف از شيب يكم يعني ،صفحه 216 اختصاص

 يباستان خيتار برخالف بعد به هيصفو از ژهيو به رانيا يِاسالم دوران در كه يحال در ،يخيتار
 .سـت ين »يا منصـفانه « كار دارد، وجود يخيتار يها يآگاه و منابع از يا گسترده فيط رانيا

 يحتـ ، يموردبررسـ  يخيتار يها دوره طول و تياهم ثيح از ،زين مقاالت در كه نيا ضمن
ـ  در هيصـفو  خيتـار  مـثالً  .شـود  ينمـ  دهيـ د يمناسب پراكنش آن ةنگاران عيوقا سطح در  ةمقال

 22 در متنـوع  يدادهـا  يرو و منـابع  همـه  آن و خيتار سال 250 به بيقر شتندا با دوازدهم
 بخـش  كـه  ،خيتـار  سـال   130 بـاً يتقر با رانيا در مغوالن خيتار و است شده يبررس صفحه
  .است هشد مطالعه صفحه 32 دراست،  گذشته جدال و جنگ به آن از يتوجه قابل
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 حجم مطالب كتاب توزيع. 1نمودار 

 دوران ايـران  دربارة ترتيب  به سيزدهم و ،ازدهمي نهم، مقاالت به شود يم مثالً طور نيهم
 كـرد  اشاره زنديه و افشار هاي سلسله و صفويه سقوط و ،ناناتركم و تيموريان دوران ميانه،
. اند شده نگاشته مقاالت ريسا يبرا شده گرفته درنظر صفحات از تر كم اريبس يصفحات در كه

 116 فقـط  1388 سـال  تـا  هيصفو يابتدا از رانيا ةسال چند و پانصد خيتار كه است جالب
 فرهنگ و زبان آن موضوع كه ،سوم ةمقال كه يحال در ،است داده اختصاص خود به را صفحه

 اختصـاص  خود به مقاالت ريسا در مقايسه با را يتر شيب حجم برابر سه است، باستان رانيا
 خود يتخصص ةحوز كه ،باستان رانيا خيتار به راستاريو يبستگلد رسد يم نظر  به. است داده
  .است بوده رگذاريتأث صورت نيا به كتاب يينها يبند شكل در ،تساو

  . تعداد صفحات مقاالت3جدول 
  تعداد صفحات  مقالهشمارة 
1  26  
2  22  
3  64  
4  26  
5  26  
6  28  
7  24  
8  24  
9  18  
10  32  
11  16  
12  22  
13  14  
14  30  
15  22  
16  28  

51%
49% تاريخ ايران باستان

تاريخ ايران دوره ي اسالمي
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  عدم توازن محتوايي مقاالت 3.3
 يا يرمنطقيغ انتظار. است كرده تيسرا هم مقاالت يمحتوا به انسجام و توازن عدم مشكل
 در هـم  امـا  كند،  دخالت سندگانينوتوسط  شده ارائه مطالب اتيجزئ در راستاريو كه است

 ثيـ ح از ها آن يمحتوا به يده جهت در شد گفته كه چنان آن هم و مقاالت مطالب دمانيچ
 سـامان  راسـتار يو ةديـ ا با مجموعه ،معنا گريد به .دارد يا گشاده دست مجموعه يكل هدف

. بخشـد  يمـ  تيـ هو و دكن يم زيمتما آن اَقران از را مجموعه كه هاست دهيا نيهم و ابدي يم
 نيـ ا به و است مجموعه شيدايپ هيتوج و ضرورت همان مجموعه بر رهيچ ةديا قت،يدرحق

 و رديـ بگ شـكل  ديـ با ياثـر  نيچن مشابه، آثار باوجود چرا كه دهد يم پاسخ ياساس پرسش
 و تـوازن  نبـود  تـوان  يمـ  هـا  آن نيتر مهم از دارد؛ ياشكاالت كار لحاظ نيا از شود؟ خوانده
 كـه  اسـت  يصيخصا واجد يخيتار ةدور هر گرچه. دانست مقاالت نيمضام نيب يهماهنگ
 يبـرا  مناسـب  يهيتـوج  نيـ ا كنـد،  معطوف خود به را پژوه خيتار ياصل توجه است ممكن

 رود يم گمان كه يا مجموعه در ژهيو به ست،ين يخيتار ةدور آن يها جنبه ريسا به نپرداختن
 بـوده  رانيـ ا خيتـار  مختلـف  ابعاد از يكل يريتصو دادن دست به يدرپ كيآكادم يسطح در

 و نداشـته  قـرار  سـندگان ينو اريـ اخت در جهـت  نيـ ا از يواحـد  دسـتوركار  درواقع، .است
  .است  افتهي سامان متفاوت و خاص يشكل به مقاالت از هركدام رو نيازهم

  . مضمون اصلي مقاالت4جدول 
  مضمون اصلي مقاله  مقاله ةشمار

  يسشنا باستان  1
  و ادبي ،سياسي، اجتماعي، فرهنگي  2
  يسشنا اسطوره و يسشنا زبان  3
  و هنر ،مالي، نظامي، زبان، دينسياسي،   4
  سياسي و نظامي  5
  و فرهنگ ،سياسي، تشكيالت اداري، جامعه  6
  سياسي  7
  نظامي و سياسي  8
  فكري و فرهنگي  9
  نظامي و سياسي  10
  فرهنگيو اجتماعي، اقتصادي،   11
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  مضمون اصلي مقاله  مقاله ةشمار
  فرهنگي و اجتماعي  12
  دينيو نظامي، سياسي، اقتصادي،   13
  سياسي  14
  و فرهنگي ،اقتصاديسياسي،   15
  سياسي  16

 از را جانبـه  همـه  يريتصـو  اند كرده تالش ششم و ،چهارم دوم، مقاالت كه يحال در مثالً
 و ،چهـاردهم  دهـم،  هشـتم،  هفـتم،  پـنجم،  مقاالت دهند، ارائه خود موردنظر يخيتار ةدور

 ادوار از هركـدام  در كـه  يصـورت  در ،انـد  كرده تمركز ينظام و ياسيس بعد بر صرفاً شانزدهم
 ،كرد امستثن را هشتم ةمقال اغماض يكم با بتوان ديشا البته ،مقاالت نيا ةشد  مطالعه يخيتار

  .است بوده يبررس قابل يفرهنگ و ،ياقتصاد ،ياجتماع مسائل
  
  نقد محتوايي. 4

  مقاالت ةدامن 1.4
 يايـ دن جـامع  يبررسـ « را آن ياصـل  هدف نوشته، مجموعه بر كه يگفتار شيپ در راستاريو
 انبيـ  »يكنـون  ملـت ــ   دولـت  يمرزهـا  از فراتـر  ...آن خيتـار  و) فـرات  تا حونيج( يرانيا

 نگاه و كرديرو نيا با متعدد موارد در سندگانينو درواقع اما ،)28: 1399 ييايدر( است  كرده
 يابيـ  دست. اند داده قرار خود كار اريمع را ياسيس يمرزها صرفاً و اند نبوده دل هم راستاريو
 عيوسـ  ةگسـتر  ليـ دل بـه  مشخصـات  نيـ ا بـا  يا مجموعـه  در راسـتار يوة شد اشاره هدف به

 داده مخاطبـان  بـه  يا وعده نيچن چرا ستين مشخص اما د،ينما يم يافتنين دست ييايجغراف
 ييايـ جغراف ةپهنـ  كـه  است افتهي تحقق يادوار ةدربار فقط كتاب در وعده نيا است؟ شده
 بـا  ،ثيـ ح نيا از. است شده منطبق ياسيس يمرزها با »يفرهنگ رانيا« اي »شهر رانيا« شامل
 هـدف  درجهـت  دوازدهـم  و ،هفـتم  ششـم،  پنجم، چهارم، اول، مقاالت يپوش چشم ياندك

  .رنديگ يم قرار راستاريو موردنظر
  

  ايران ةايد 2.4
 و رانيـ ا يفرهنگـ  تـداوم  ةديـ ا از صـراحت  بـه  گفتار شيپ از يمواضع در مجموعه راستارِيو
ـ  نخسـت  خط در او. است كرده دفاع رانيا »ملتـ  دولت« بودن يخيتار  نيچنـ  گفتـار  شيپ
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 ايپرشـ  نـام  بـه  ايـ دن در را آن سـتم يب قرن لياوا تا كه است يملتـ  دولت رانيا«: است  نوشته
  : است آورده يگريد يجا در اي ،»شناختند يم] پارس[

 امـروزي  قلمرو از فراتر ...گرفته شكل تاريخي طوالني روند يك طي كه ايراني هويت
 كـه  دارد وجـود  فرهنگي انسجام نوعي درواقع... كند مي پيدا بروز و ظهور ايران كشور
 بـه  داده رخ جديـد  دوران در كه زباني و سياسي تغييرات به توجه بدون را مردمان اين
  ).28 ،19 :1399 ييايدر( دهد مي پيوند هم

 فرهنگ و خيتار گران پژوهش نيب يزيآم مناقشه امر رانيا در يفرهنگ گسست اي تداوم ةديا
 »تيرانيا« و »رانيا« كه معتقدند يليدال و شواهد با راستاريو مثل يگروه. است بوده رانيا

 يبرخ و رسد يم رانيا يباستان ةدور به اش شهير كه است كهن يامر تيهو كي چونان
 مدرن ةدور به متعلق و نينو يابداع »رانيا ملت« ةديا كه باورند نيا بر گران پژوهش از گريد

 تا شد اشاره فيط نيا سر دو به اما ،وجود دارد نهيزم نيا در ها شهياند از يفيط البته. است
 مطرح پرسش نيا ،نيبنابرا 2.ديآ چشم به تر شيب ديعقا نيا انيم مالحظه درخور تفاوت

 كه دهد قرار يمقاالت مجموعه هدف ةمنزل به را هيف متنازع يامر ديبا راستاريو چرا كه شود يم
 نهم ةمقال در ياوري مثالً نباشند؟ فكر هم او با نهيزم نيا در ها آن سندگانينو است ممكن

 اتفاقاً). 285- 271: همان( است آن منتقد بلكه ست،ين موافق رانيا مفهوم تداوم ةديا با فقط نه
 در هيرو وحدت شاهد مخاطب است شده باعث مقوله نيا به سندگانينو متفاوت كرديرو

 را يسندگانينو ستيبا يم مقصود نيا به حصول يبرا راستاريو كم دست. نباشد مقاالت
. بودند يم دل هم او با رانيا تيهو يوستگيپ درباب كه كرد يم انتخاب مقاالت نوشتن يبرا
 يالگو چيه از كتاب مطالب دمانيچ كه جا آن از ،شد اشاره قبالً طوركه همان ،نيچن هم

 نظر در دغدغه نيا به اشاره يبرا يمحل اساساً مقاالت يبرخ در كند، ينم يرويپ يواحد
. است نبوده سندگانينو يبرا اعتنا محل اصالً موضوع نيا معنا كي به و است نشده گرفته

 و انيهخامنش يها دوره به مربوط مقاالت يعني ،هفتم و چهارم ةمقال دو در صرفاً رانيا ةديا
 گرفته قرار موردتوجه صراحت به ،بوده راستاريو خود ها آن از يكي ةسندينو كه انيساسان
 ،گردد يبازم يشاساسانيپ ادوار به آن يها شهير كه ،رانيا ةديا طرح به يشهباز شاپور. است

 يشاهنشاه ظهور آن در كه ،يولين گراردو رانياة ديا كتاب نقد در او ةمقال و است مشهور
 آثار در زين ييايدر خود. است بحث محل چنان هم شده، دانسته رانيا ةديا آغاز يساسان

 نيا چنان هم ن،يباوجودا. است داده بسط و كرده  يمعرف را يشهباز پندار نيهم مختلفش
 ريتحر محل كه است يا شهياند رسد يم انيساسان از شيپ به تبارشايران مفهوم كه شهياند
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 صاحب جهت نيا از مجموعه نيا سندگانينو ريسا كه يدرحال ،است بوده مختلف منازعات
 ابهام از يا هاله در مجموعه نيا از خارج يحت ها آن مواضع و ستندين  شده شناخته ييآرا
  .دارد  قرار

 
  بودن تخصصيغيرتاريخي و  3.4
 ةمقال. برد نام سوم و اول ةمقال دو از توان يم بودن يتخصص و يخيرتاريغ اشكال ثيح از

 يجا يشناس باستان ليذ شود يم يسادگ به است، كرده نگارش يشناس باستان كه ،را نخست
 ها يداور يبرخ اصالح اي خيتار از تر قيعم درك در كه است يمعارف از يكي دانش نيا. داد
 فني بسيار و شناختي باستان آن يشناس اصطالح و ،روش كرد،يرو اساساً اما د،يآ يم كار به

 ساحت در اصوالً ده،يچيپ و فني زباني بستن كار به بر افزون كه سوم مقالة است چنين هم. است
 يا بهره آن از را عام و يخيتار مخاطب و است بسته چهره يشناس انسان و يشناس زبان

 جهينت و نداشته وجود مجموعه نيا مخاطبان نظر از يواحد دستوركار رسد يم نظر به. ستين
 متخصصان را خود هدف مخاطبان سوم، ةمقال همانند ،مقاالت يبرخ كه است شده نيا

 عمده يليدل نيا. اند گرفته نظر در را مند عالقه عام مخاطبان گريد مقاالت يبعض و يدانشگاه
 در ؛است كرده بدل مند ارزش و فيضع مقاالت شامل يجنگ به را مقاالت كه است بوده

  . دارند انهيعام يبو و رنگ گريد ييجا در و يدانشگاه ةصبغ كامًال مقاالت جا كي
  

  برخي ادوار تاريخي ةمالحظ درخورهاي  جاافتادگي 4.4
ة وعد برخالف ،آكسفورد پژوهش: رانيا خيتار مقاالت مجموعه كه گفت توان يم صراحت به
 و كند ينم آشنا رانيا خيتار ياساس ياجزا با را مخاطبان و ستين نگر جامع ياثر راستار،يو

 سطح نيتر نييپا ةارائ در يحت اند، شده نوشته يفيتوص يكرديرو با مقاالت تر شيب گرچه
 ناكام است، ينگار عيوقا سطح كه ،يخيتار ةوستيپ هم هب تيروا كي از موردانتظار ممكنِ
 بخش در ،كه داشت جا. است رتيح موجب يبس يخيتار يها يجاافتادگ يبرخ. اند مانده
 اما ،گرفت مي قرار يموردبررس يمستقل و مشخص عنوان ليذ ماد خيتار باستان، رانيا خيتار
  .است نداده رخ امر نيا

در  متفاوت كامالً يكرديرو با ،بوده رانيا ةانيم خيتار از بحث دار عهده كه ،نهم ةمقال
 يفكر ينگار خيتار به صرفاً مقاله نيا در ياوري. است دهنگارش ش مقاالت ريسا مقايسه با
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 كه است نيا انتظار مقاالت ريسا اقيس و مجموعه عنوان براساس كه يحال در ،است پرداخته
 خالفت يابتدا از كتاب يبند ميتقس طبق( يطوالن دوران نيا عيوقا با يحداقل  ييآشنا
 مند ارزش خود يجا در و مفصل يبحث شود، حاصل خواننده يبرا) مغوالن ةحمل تا انيعباس
 يتيروا از ياثر فصل نيا در ،سخن گريد به. است شده ارائه يرانيا تيهو ةدربار
 ان،يسلجوق ه،يبو آل ان،يغزنو ان،يسامان ان،يصفار ان،يطاهر ةدربار مستقل و نگارانه عيوقا

 مجموعه نيا در ياوري ةمقال قتيدرحق! ستين يمحل يها سلسله ريسا و ،انيخوارزمشاه
  شد. يم استفاده كتاب آغاز در داشت مناسبت تر شيب و است جدابافته يا تافته

 ،است كرده بحث رانيا در مغوالن خيتار از كه ،دهم ةمقال در شيكماب اتفاق نيهم
 ةمقال نيا در. است ياسيس ـ ينظام مقاله نيا كرديرو كه تفاوت نيا با .شود يم  دهيد

 است شده يبررس او يها تيفعال و زخانيچنگ نخست ةصفح دوازده در فقط يا صفحه  32
 دست به رانيا در يلخانيا حكومت ةدور از نگارانه عيوقا يريتصو فقط نه ،مطالب ةيبق در و

 ها يجاافتادگ ازدهمي ةمقال در. است هشد مطالعه خان غازان ةدور فقط بلكه نشده، داده
 دوران كه ،آن موضوع با مقاله تيكم شد، اشاره تر شيپ طوركه همان و است تأملدرخور

 حجم كم يا مقاله مقاالت ريسا با سهيمقا در و ندارد يتناسب ،است تركمنان و انيموريت
 از پس يموريت يامرا عهد در را رانيا خيتار مقاله نيا در سندهينو يبيعج نحو به. است

 قرار يموردبررس ونلوهايقو ق آ و ونلوهايقراقو ةسلسل دو حكومت ةدور نيچن هم و موريت
 مغفول  يها دوره نيا يهردو .گرفت سراغ انيعثمان از توان يم آن در عكس هب و است نداده
  .اند بوده يفرهنگ و ياسيس لحاظ به ريگ چشم يآثار موجد
 بلكه نبوده، بركنار عمده اشكال نيا از فقط نه ،است انيصفو درباب كه ،دوازدهم ةمقال

 شدت به مقاله نيا در انيبابا. دارد تفكر يبس يجا كه است آمده گرفتار مشكالت ريسا به
 ،يرازور آن ياصل مضمون كه داشته قرار مطالعاتش و  يدكترة رسال ريتأث تحت

 در صرفاً حكومت سال 250 باًيتقر طي هيصفو ييگو 3.است ييگرا هزاره و ،يموعودباور
 توان يم نه مقاله نيا در ،دليل نيهم به .است نداشته نيزم بر ييپا و كرده يم ريس ها آسمان
 سندهينو طور نيهم .يخارج روابط و اقتصاد از ياثر نه و افتي ياسيس امر از يا نشانه

 و اول لياسماع شاه ه،يصفو اجداد بهرا  هيصفو ةدربار اش مطالعه ةريدا ناپذير حيتوض  يشكل به
 اول هماسبط شاه محور حول مباحث تر شيب البته .است كرده محدود ،اول هماسبط شاه
است  نيا ،دشو يابيارز يا حرفه اخالق ثيح از ديبا كه ،سندهينو گريد لغزش اما ،چرخد يم
 بدون و كامل طور به، يا صفحه  22 ةمقال نيا از صفحه هفت يعني مقاله، سوم كي باًيتقر كه 
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 ةمقال كي از ،يشناس كتاب بخش در نه و ارجاعات بخش در نه ،يا  اشاره و ارجاع چيه
 دستوركار اصوالً مقاله كه دارد نيا از نشان خود نيا! است شده يسيرونو سندهينو گريد

 در قرارگرفتن يبرا ،است داشته وجود يدستوركار ميكن فرض اگر، را راستاريو موردنظر
 ةمقال. است نكرده دنبال بوده، رانيا خيتار جامع يبررس آن هدف كه يمقاالت مجموعه

 مصور يها نامه فال از يشگاهينما يبرگزار مناسبت به قتيدرحق سندهينو ةمورداستفاد
 تناسب اساساً و است بوده شده نوشته نگتنيواش سنكلر ـ ريفر ةموز در يعثمان و يصفو
 ،نيبنابرا 4.ندارد وجود دوم ةمقال موضوع و زهيانگ با آن فيتأل موضوع و زهيانگ نيب يچندان
 ها آن در مقايسه با و زيمتما مقاالت ريسا از ،ياوري ةمقال همانند ،مقاله نيا كه ستين بيعج
  .است خوان ناهم

  
  نقدي گذرا بر ترجمه. 5
ـ  شـانزده  مقاالت از هركدام كه ،مشخصات و حجم نيا با يكتاب ةترجم است يهيبد  آن ةگان

. اسـت  بوده بزرگ و متهورانه يكار است، رانيا خيتار به خاص ياتيادب و كرديرو محصول
 از ژهيو به ترجمه ةعهد از ،ناشر راستارانيو كمك با ،يصارم شهربانو گفت ديبا بختانه خوش

 اشـكاالت  از يخـال  كـار  كـه  اسـت  بـديهي  امـا  ،است برآمده خاص ياسام برگردان ثيح
ـ  ،اشـكاالت  نيـ ا از يبرخـ بـه   نمونـه  يبـرا  جا نيا در. ستين يا ترجمه  بخـش  از تـر  شيب

 كـه  ،ترجمـه  در قهيسل و ذوق بحث از فراتر تا است شده تالش. دشو يم اشاره ،گفتار شيپ
 يهـا  يجاافتـادگ  و اشـتباه  يهـا  ترجمـه  بـر  مشتمل نكات نيا كند، يم جاديا را ييها تفاوت
 شده، دهيكش ها عبارت اي واژگان ريز كه يخطوط قيطر از اشتباهات نيچن هم. باشد مشترك
 كتاب متعدد مواضع در كه دنده يم نشان گذرا يبررسدر  اشتباهات نيا. است شده برجسته
 متـرجم  ،نيچن هم. دكن يم ريناگز را ترجمه ةدوبار ةمقابل و شيرايو رو، اند. ازاين شده تكرار

ـ  كـه  است شده يمتعدد يخطاها دچار يقمر به يالديم از ژهيو به ها خيتار ليتبد در  ةنمون
 عنـوان  بـه  م1501 خيتـار  يبرا كه ديد هيصفو خيتار به مربوط ةمقال عنوان در توان يم را آن

 نيا. استق 907 آن درست صورت كه يصورت در آمده، ق905 هيصفو ةسلسل سيتأس سال
ـ  احتمال ها خيتار ليتبد در. است شده تكرار مختلف يجاها در اشتباه خيتار  و ييجـا  هجاب
 ةدوبـار  يبررس اشتباهات ليقب نيا .ستين سال كي از شيب نوسان نيا اما دارد،  وجود خطا
  .است كرده يضرور معتبر يخيتار منابع براساس را شده ليتبد يها خيتار
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1.  
The establishment of the largest empire in antiquity, one of the most benevolent of any in 
world history, if any empire is good, is associated with the Persians (p. 3) 

  :صارمي ةترجم
 تـاريخ،  هـاي  امپراتـوري  تـرين  خـواه  نيـك  از يكـي  باستان، عصر امپراتوري ترين بزرگ
  .)19 :1399دريايي ( است ايرانيان آن از باشد، داشته وجود خوبي امپراتوري كه درصورتي
  :ينهاد پيش ةترجم

  .است خورده گره ايرانيان نام با... باستان عصر امپراتوري ترين بزرگ تأسيس
2.  

Art and ideas brought by the Iranians to the ancient world spread from the Islamic world 
to the Christian West (p. 4). 

  :يصارمة ترجم
 غـرب  بـه  اسـالم  يايـ دن كردند عرضه باستان يايدن به انيرانيا كه را ييها شهياند و هنر

  .)20 همان:( ساخت منتقل يحيمس
  :ينهاد پيشة ترجم
 تـا  اسـالم  يايدنة گستر در كردند، عرضه باستان جهان به انيرانيا كه را ييها دهيا و هنر
  .است شده منتشر يحيمس غرب

3. 

Persians, as the Greeks knew them then, were ruled by a king who represnted the 
epitome of absolute monarchy (p. 4). 

  :يصارمة ترجم
 سلطنت مطلقة جوهر كه راند يم فرمان انيرانيا بر يپادشاه زمان، آن انيوناني دگاهيد از
  .)20 همان:( بود

  :ينهاد پيشة ترجم
 يپادشـاه  مظهـر  كـه  كـرد  يم حكومت انيرانيا بر يپادشاه روزگار، آن انيوناني نگاه از
  .بود مطلقه
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4.  
These clashes, remembered and studied, also helped create the idea in post ـ Renaissance 
Europe of the conflict of modern West versus the East or the Orient (p. 4). 

  :يصارمة ترجم

 ايآسـ  ايـ  شرق با مدرن غرب تعارضة ديا خلق به اروپا رنسانس از پس برخوردها نيا
  .)20 همان:( كرد كمك

  :ينهاد پيشة ترجم

ة ديا شيدايپ به نيچن هم و شد مطالعه و آورده ادي به اروپا رنسانس از پس ها يريدرگ نيا
  .كرد كمك نيخاورزم اي شرق با مدرن غرب تضاد

  
5.  

The word Iran and the idea it represents originally came from the mythical homeland of 
Aryans. In the sacred text of the Zoroastrians, the Avesta, specifically the hymns 
dedicated to Yazatas, or those worthy of having sacrifices made to them, we find heroes 
and kings offering sacrifices so they can rule over what is known as the "Expanse of the 
Aryans" (p. 5). 

  :يصارمة ترجم

 اي اسـطوره  زادگـاه  بـه  اش ريشـه  دراصـل  كنـد  مـي  ارائـه  كـه  تصـويري  و ايران ةواژ
 سـرودهايي  و ها نيايش در ويژه به زرتشتيان، مقدس كتاب اوستا در. گردد برمي  آرياييان

 اسـت،  آمـده ــ   انـد  قربـاني  دريافـت  سزاوار كه هاييآن ياـ  ]ايزدها[ ها يزت خاص كه
 هاآن روايناز ،شود مي كش پيش هاآن به هايي قرباني كه يابيم مي را پادشاهاني و پهلوانان

  .)22- 21 همان:( كنند حكومت شد مي ناميده »آرياييان ةگستر« چهآن بر توانستند مي
  :ينهاد پيشة ترجم
ــاة واژ ــا و راني ــان... يا دهي ــ را يپادشــاهان و پهلوان ــ يم ــان كــه ميابي ــ يقرب ــد يم ... كنن

  .كنند  حكومت
6. 

Khayyam was also a philosopher and in a way an agnostic, or, as some have claimed, an 
atheist. This fact becomes evident in his poetry, which did not receive due attention. 
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  :يصارمة ترجم
 نيـ ا. بود زين ملحد اند كرده ادعا ها يبعض طوركه آن ا،ي يالادر ينحو به و لسوفيف اميخ
 افـت يدر او يشـعرها  از تـوان  يمـ  نشـده  ستهيشا توجه بدان يرانيا يايدن در كه را تيواقع

  .)23  همان:(
  :ينهاد پيشة ترجم

 در امـا  اسـت،  انينما او شعر در تيواقع نيا. بود زين ملحد... ينحو به و لسوفيف اميخ
  . نشد درخور توجه آن به مĤب يرانيا يايدن
7.  

While nomadic invasion from the southeast had ended the pre-Muslim era, the nomadic 
invasion from the steppes in the northeast also brought new conquerors. 

  :يصارمة ترجم
ة حملـ  ،بود دهيرس انيپا به اسالم از قبل شرق جنوب از گرد ابانيب ليقباة حمل كه يحال در

  .)24 همان:( داشت راه هم به يا تازه فاتحان شرق شمال يها استپ گردان ابانيب
  :ينهاد پيشة ترجم
... بود داده انيپا شااسالميپ عصر به شرق،  جنوب سمت از گردان ابانيبة حمل كه يحال در

  .داشت راه هم به
8.  

In a supremely ironic manner, then, the concept of Iran, a semi-ethnic/national/linguistic 
identity that preserved over millennia in the face of innumerable obstacles, extended 
periods of foreign rule, and seismic religious upheavals, was itself only fashioned in the 
Islamic era, for no historical narrative, however unreliable or primeval, has reached us 
from its long pre ـ Islamic past (p. 232). 

  :يصارمة ترجم

 در سـال  هـزار  از بـيش  طـي  كه زباني /ملي /قومي نيمه هويتي ايران، مفهوم هذا مع
 مـذهبي  هـاي  آشـوب  و بيگانگان حاكميت طوالني هاي دوره شمار، بي موانع با مواجهه
 دراز و دور ةگذشـت  داد؛ شـكل  را اسـالمي  عصر تنهاييبه خود آورد،  دوام دهنده تكان
 ايشـيوه  بـه  كهـن  يـا  اعتمادقابل تاريخي روايت هيچ وجود بدون اسالم، از پيش ايران
  .)277- 276 همان:( است رسيده ما دستبه غريب كامالً
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  :ينهاد پيشة ترجم

 كـه  يزبان /يمل /يقوم مهين يتيهوة منزل به رانيا مفهوم ،زيطنزآم كامالً يطرز به حال، نيابا
 و گانگـان يب تيحاكمة گسترد يها دوره پرشمار، موانع با مواجهه در سال هزار از شيب يط

 چيهـ  رايـ ز گرفـت،  شكل ياسالم عصر در صرفاً آورد، دوام دهنده تكان يمذهب يها آشوب
 مفهـوم  نيـ ا يِطوالن يِشااسالميپة گذشت ازـ  هياول و اعتماد رقابليغ هرچندـ  يخيتار تيروا
  .است دهينرس ما دست به
  
  گيري نتيجه. 6
 معطوف رانيا يعموم خيتار مهم يها كتاب از يكي نقد به منتقد كوشش ،جستار نيا در
ة ترجم با نكيا و بود شده منتشر و نوشته كشور از خارج در نيا از شيپ سال چند كه بود
 ديكوش منتقد. است گرفته قرار زبان يفارس مخاطبان رس دردست كه ستا يسال كي آن
 و راستاريو يسو از شده ارائه هدف به نظر عطف با را مطالب دمانيچ و اثر شكل اوالً
 از اثر يبررسة جينت. دكن يواكاو مشخصات نيا با يا مجموعه نگارش اقتضائات نيچن هم
 حجم نبودن متوازن آثار، يشناس كتاب و ارجاعات نبودن دست كي دهندة نشان ثيح نيا

 عيتوز ثيح از واحد يدستوركار نبود درنهايت و ،گريد كي با سهيمقا در مقاالت
 حاصل جهينت نيا ييمحتوا يبررس در نيچن هم. بود مقاالت مختلف يها بخش ييمحتوا
 چونان رانيا ةديا .اند نبوده وفادار راستاريو موردنظر ييايجغراف ةدامن به سندگانينو كه شد
 سندگانينو توسط يكل طور به ،راستاريو نگاه از كم دست ،مجموعه يفكر ةهست
 و ينگار خيتارة حوز از خارج مقاالت يبرخ .است گرفته قرار نقد گاه و يياعتنا يموردب

 يها خيتارة حوز در ينگارش لوازم بنابر سندگانينو و اند شده نوشته يتخصص صورت به
. اند كرده عبور اعتنا يب رانيا خيتار مهم ادوار از يبرخ كنار از بيغر ينحو به يعموم
 يبرخ و ترجمه در اشتباهات وجود نمودار اثر يفارسة ترجم يگذرا يبررس ،خرهباأل

. است داده رييتغ ناپذيرانكار  يشكل به را جمالت مفهوم و معنا كه بود ها يجاافتادگ
 ياشكاالت مند، ارزش ياطالعات نشتدا باوجود آكسفورد پژوهش: رانيا خيتار درمجموع،

 كم دست ،يفارسة نسخ در هم و اثر ياصل چاپ در هم رود يم ديام كه دارد مالحظه قابل
  .شود رفع ،ترجمه لحاظ به
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