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دیوان  اصلی  نسخۀ  انجامۀ  صفحۀ  جلد:  روی 

بایقرا )حک. 873- سلطان حسین میرزا بن منصور بن 

مجموعه ای  شامل  و  او  خود  برای  کتابت شده  911ق(، 

روی  تصویر  در  نسخه آرایی.  نمونه های  بهترین  از 

مشهدی،  سلطان علی  نستعلیق  )به  انجامه  بر  افزون  جلد، 

که  شده  ترسیم  بی رقم  نگاره ای  هرات(  در  موّرخ 897ق 

میرزا  سلطان حسین  دستگاه  استادان  از  یکی  اثر  باید 

در  که  شده  آراسته  زر  افشاِن  با  نسخه  حاشیۀ   باشد. 

شده است.  اجرا  آن  بر  هم  تشعیرسازی  پایین،  بخش 

کهن ترین  از  نسخه  تشعیرسازی  هم  و  افشانگری  هم 

نمونه های شناخته شده است.
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ایگلیسنجزبمن،ج دانشگمهنج فضمیج درج گذشته،ج ج
ٔ
دهه دوج ج

ِّ
طن

نسِلج دیدیجازجمتخّصصمنجبرآمدهجایدجکهجمشغولجپژوهشج

جاواخرج
ٔ
دربمرٔهجموضوعمتجمتنّوعنجدرجفرهنگجهمیجخمورجملمیه

جبهجموضوعمِتجواحدیج
ً
صم
ّ
عهدجبمستمیند.جهرچندجایشمنجمشخ

یانجبرید،ج کمرج بهج یلزج راج یکسمینج روشج ایبتهج وج یانجپردازیدج

منمبعج بهج راجدرجرویکردشمنج اشتراکمتج بعضنجشبمهتجهمجوج

هاچونج متخّصصمینج داد.ج تشخلصج منجتوانج اّولج دستج

ریچمردجپلن،جیشمیجکلل،جشمیجسکویدا،ج فریجهرممن،جدنج

شپلرا،جرویونجکلپرواسرجوجسرژجرویزرج)گوجاینجکهجهرجیکجبهجیوعنج

شمیدجکمجوجبیشجتأثلراتنجازجیمکوبجایامنجپذیرفتهجبمشند،جایبتهج»مکتب«ج

مستقلنجییستند(جهاگنجبهجمنمبعجدستجاّولجخود،جیهجدرجعمیمج

تجریدجوجانزوا،جکهجدرجزملنهجایجازجبدهجبستمنجهمیجغننجفرهنگنج

بهج قمئلج بتوایلمج )اگرج تنج
ّ
منجپردازید.1جبرخالفجرویکردهمیجسن

جدرجچمرچوبج
ً
جمتونجسریمینجراجصرفم

ً
چنلنجچلزیجبمشیم(جکهجمثال

درج راج تلاودج فنجایاثلج یمج منجکرد،ج مطمیعهج شرقنج مسیحلتج

انزوایجتمریخجیهودجوجمطمیعمتجفقهجیهودیجمنجدید،جاینجنسلج

 دیدجتامیلجداردجکهجمنمبعجدستجاّولجکمرشجراجدرجزملنهجایج

بفهاد؛جبدینج ازجچندینجفرهنگجمتفموتجهمجعصرج لج
ّ
متشک

ترتیبجکهجبرایجمثملجسکویداجمنجگویدجکهجتلاودجبمبلنجمحصولج

عصرجسمسمینجاست.جآنجکتمبجدرجدورۀجسمسمینجوجدرجقلاروج

سمسمینجیوشتهجشدهجاستجوجال رمجیانجتوانجآنجراجبدونجدرج

،ج
ً
متقمبال فهالد.2ج زرتشتن-سمسمینج فرهنگج گرفتنج یظرج

رجسمسمینجراجیانجتوانجبهجدرستنج
ّ
 ممعۀجچندفرهنگنجوجمتکث

مطمیعهجکرد،جبدونجتوّ هجبهج وامعجوجفرهنگجهمیجسریمینجزبمنج

وجآرامنجزبمنجآنجشمهنشمهن.جمفهومجاسمسنجدرجاینجرویکردج

»خوایدنجمنبعجدرجزملنۀجخود«جاست.جهاۀجاینجمتخّصصمنج

منجکوشندجکهجمنمبعجخودجراجدرجزملنۀجاصلنجوجطبلعنجآنجمنمبعج

صجکنندجبلنجآنجمنمبعجوجمتوِنجفرهنگجهمیج
ّ
بررسنجکنندجوجمشخ

مطلب،ج اینج درج بودهجاست.ج برقرارج روابطنج چهج هاسمیهج

وج کنمج بررسنج راج رویکردج اینج بنلمدج وج زملنهج کهج منجکوشمج

قمبللتجهمیجآنجراجدرجپیشجیهمدنجپرسشجهمیج دیدجوجپمسخج

گفتنجبهجسؤاالتجقدیانجبسنجمجوجنشمنججدهمجکهجکدامجموایعج

وجمشکالتجبرجسرجراهجچنلنجرویکردیجاست.ج

***

دهۀج درج تلاودج مطمیعمتج بهج استج مربوطج اصلج درج مم راج

یخستجقرنجحمضر،جوقتنجکهجیمکوبجایامنج)1۹4۲-۲۰1۸(ج

ازج بخشجهمینج تطبلقنج مطمیعۀج بمج کوشیدج مقمیهج چندج درج

زملنۀج درج راج بخشجهمج آنج زرتشتن،ج متونج بمج بمبلنج تلاودج

اوج برایج مسئلۀجروشجشنمختنج کند.3ج بررسنج سمسمینجشمنج

رثطیباسثعبطنث ث
ی
ر  درث ثر ک

ثطمبو بمثعبعبأنمث
وثثت و ریثأت

ثأدمبثجمبون

دانشجآموختۀجدکتریجزبمنجهمیجسممنجدانشگمهجتوریتو
nima.jamali@mail.utoronto.ca

اینجمقمیهجصورتجپروردۀجمطمیبنجاستجکهجدرجهامیشج»ایرانجشنمسن:جتجربۀج  *
نجایرانجبهج

ّ
دیروز،جوضعلتجحمل،جیگمهجبهجآینده«جدرجسمزممنجاسنمدجوجکتمبخمیۀجمل

تمریخجاّولجشهریورج14۰۰جارائهجشدهجاست.ج

برایجار معجبهجاینجپژوهشجهمجپمیوشتجهمیجبعدیجراجببینلد.جهرج مجکهجاشمرهجایج 1.ج

قنجکردهجام،جکوشیدهجامجمهمجترینجتحقلقمتجاوجراجدرجپمیوشتجذکرجکنم.
ّ
بهجمحق

2. Shai SECUNDA, The Iranian Talmud: Reading the Bavli in its Sasanian 
Context (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014).

3. Yaakov ELMAN, “Marriage and Marital Property in Rabbinic and 
Sasanian Law,” in: Rabbinic Law in Its Roman and Near Eastern 
Context, ed. Catherine HESZER (Tübingen: Mohr Siebeck, 2003): 
227-76; Idem, “″Up to the Ears″ in Horses’ Necks (B.M. 108a): On 
Sasanian Agricultural Policy and Private ″Eminent Domain″,”  
Jewish Studies Internet Journal 3 (2004): 95-149; Idem,  
“Acculturation to Elite Persian Norms in the Babylonian Jewish 
Community of Late Antiquity,” in: Neti'ot LeDavid: Jubilee Volume 
for David Weiss Halivni, Ephraim HALIVNI, et al., eds., (Jerusalem: 
Orhot, 2004): 31-56; Idem,“The Other in the Mirror: Iranians and 
Jews View One Another,” Bulletin of the Asia Institute 19 (2005): 
15-25; Idem, “The Other in the Mirror: Questions of Identity,  
Conversion, and Exogamy in the Fifth-Century Iranian Empire,” 
Bulletin of the Asia Institute 20 (2006): 25-46; Idem, “″He in His 
Cloak and She in Her Cloak″: Conflicting Images of Sexuality in 
Sasanian Mesopotamia,” in: Discussing Cultural Influences: Text, 
Context, and Non-Text in Rabbinic Judaism, Rivka ULMER, ed., 
(Lanham, MD: University Press of America, 2007): 129-164; Idem, 
“Middle Persian Culture and Babylonian Sages: Accommodation 
and Resistance in the Shaping of Rabbinic Legal Tradition,”  
in: Cambridge Companion to Rabbinic Literature, Charlotte  
Elisheva FONROBERT and Martin S. JAFFE, eds., (Cambridge: 
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جدرجبمفتج
ً
ایبتهجاینجبودجکهجبرخالفجتلاودجاورشللمجکهجمعاوال

دومج ازج نگج بمبلنج تلاودج منجشود،ج مطمیعهج رومن-یویمینج

 همینجبهجاینجسوجدرجانزواجوجتجریدجازجزملنۀجسمسمینجخودج

بررسنجشدهجاست.4جهازممن،جاممجمستقلجازجاو،ج فریجهرممن،ج

قنجازجنسلجبعدی،جیلزجرویکردیجمشمبهجدرجپیشجگرفت.5ج
ّ
محق

ایرانوتلمودیکا  مکتبج یممج بمج راج کسمنج اینج مسمعنج حمصلج

)Irano-Talmudica(جمنجشنمسند.جایبتهجبمیدجتوّ هجداشتجکهجازج

راج ایامنج مسیرج شمکدج شمئولج یوشتهجهمیج ازج بعضنج سوینج

هاوارجکردهجبود،جازجسویجدیگر،جدایللجبویمرینجدرجسملج1۹۹۰ج

بهج راج بینممتنیتج میدراش  خوانش  و  بینامتنیت  کتمبج بمج

مطمیعمتجمیشنمین-تلاودیجمعّرفنجکردهجبود.6ج

رجدرجاینجمکتبجشمیجسکویداست.ج
ّ
یکنجازجافرادجمٔوث

ایرانی،جاصولج تلمود  سکویداجدرجفصلجپنجمجکتمبجخود،ج

جتوضلحجمنجدهد.جبرایج
ً
روشجشنمختنجاینجمکتبجراجمفّصال

اینجمنظورجاوجمفهومجtext-scapeجراجمعّرفنجمنجکند.جمقصودج

متونج بمج ارتبمطج درج درجهرجدورهجایج متننج اینجاستجکهجهرج

آشکمرج راج خودج معنمیج کهنجتر،ج یمج معمصرج خود،ج مجمورج

منجکند.جدرجواقع،جبهجمجاوعۀجمتوینجکهجشبکۀجگستردهجایجازج

منجتوانج راج آنج کهج text-scapeج منجگویدج منجسمزیدج راج معنمج

زطدیۀثطتینجتر اهجکرد.جبرایجاینجکهجزملنۀجمتننجهرجدورهجایج

بمج قلمسج درج راج آنج سمزیدۀج متونج بمیدج ال رمج بشنمسیمج راج

هرج ایبتهج کهج منجدهدج توضلحج سکویداج بخوایلم.ج یکدیگرج

شبمهتنجبلنجمتونجدوجفرهنگجمتفموتجاممجمجمورج)درجممجیحنج

جحکمیتج
ً
فله،جمتونجتلاودجبمبلنجوجمتونجفمرسنجملمیۀجزرتشتن(جایزامم

رجیانجکند.جاوجپیشنهمدجمنجکندجکهجوقتنجدرجکمرج
ّ
ازجتأثلرجوجتأث

ذهنج درج راج یکتهج چندج اینج برخوردیمج شبمهتنج بهج مقمیسهج
داشتهجبمشیم:7

ث Cambridge University Press, 2007): 165-197; Idem, “Returnable Gifts 
in Rabbinic and Sasanian Law,” Irano-Judaica 6 (2008): 150-195; 
Idem, “Toward an Intellectual History of Sasanian Law: An Intergen-
erational Dispute in Herbedestan Nine and its Rabbinic and Roman 
Parallels,” in: The Talmud in its Iranian Context, C. BAKHOS and M. R. 
SHAYEGAN, eds. (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010): 21-57; Idem, “Jew-
ish Acculturation to Persian Norms at the End of the Parthian Period,” 
in: The Parthian Empire and its Religions: Studies in the Dynamics of 
Religious Diversity, Peter WICK and Markus ZEHNDER, with Jan 
SCHÄFER, eds. (Gutenberg: Computus Druck Satz & Verlag, 2012): 
151-161; Idem, “Babylonian Jews at the Intersection of the Iranian 
Economy and Sasanian Law,” in: The Oxford Handbook of Judaism 
and Economics, Aaron LEVINE, ed., (Oxford: Oxford University Press, 
2010): 545-563; Idem, “Law in the Crisis of Empire: A Sasanian Exam-
ple,” Journal of Persianate Studies 6 (2013): 101-114; Idem, “Com-
mercial Law in Rome and Ctesiphon: Roman Jurisconsults, Rabbis and 
Sasanian Dastwars on Risk,” in: Rabbinic Traditions between Palestine 
and Babylonia, Ronit NIKOLSKY and Tal ILAN, eds. (Leiden: Brill, 
2014): 250-283; Idem, “Shopping in Ctesiphon: A Lesson in Sasanian 
Commercial Practice,” in: The Archaeology and Material Culture of 
the Babylonian Talmud, Markham J. GELLER, ed., (Leiden: Brill, 2015): 
225-244; Idem, “Some Aspects of Interreligious Polemic in the Baby-
lonian Talmud,” in: Bridging between Sister Religions: Studies of Jew-
ish and Christian Scriptures Offered in Honor of Prof. John T. Townsend, 
Isaac KALIMI, ed., (Leiden: Brill, 2016): 175-194; Idem, “The Torah of 
Temporary Marriage: A Study in Cultural History,” in: A Thousand 
Judgements: Festschrift for Maria Macuch, Almut HINTZE, et al., eds., 
(Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019): 83-107; Idem, “Samuel’s 
Scythe-handle: Sasanian Mortgage Law in the Bavli,” Irano-Judaica 7 
(2019): 129-143.

وجمقمالتجمشترکجاو:

 Yaakov ELMAN and Prods Oktor SKJAERO, “Concepts of Pollution in 
Late Sasanian Iran: Does Pollution Need Stairs, and Does It Fill 
Space?” ARAM 26:1-2 (2014): 21-45; Yaakov ELMAN and Mahnaz 
MOAZAMI, “PV 5.1–4 in the Context of Late Antique Intellectual His-
tory,” Bulletin of the Asia Institute 27 (2017): 13-41; Yaakov ELMAN 
and Mahnaz MOAZAMI, “Some Aspects of Ancient Legal Thought: 
Functionalism, Conceptualism, and Analogy,” in: Strength to Strength: 
Essays in Honor of Shaye J.D. Cohen, Michael L. SATLOW, ed. (Provi-
dence, Rhode Island: Brown Judaic Studies, 2018): 405-420.

4. SECUNDA, The Sasanian Talmud, 111-114.
5. Geoffrey HERMAN, “Priests and Amoraic Leadership in Sasanian  

Babylonia,” Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish  
Studies, Division B, History of the Jewish People, (Jerusalem, 2000): 
59–68; Idem, “Ahasuerus, the former stable-master of Belshazzar and 
the wicked Alexander of Macedon: Two Parallels between the  
Babylonian Talmud and Persian Sources,” AJS Review, 29:2 (2005): 
283–297; Idem, “Iranian Epic Motifs in Josephus’ Antiquities, (XVIII, 
314-370),” Journal of Jewish Studies, LVII/2 (2006): 245–268; Idem, 
“The Story of Rav Kahana (BT Baba Qamma 117a-b) in Light of 

ث Armeno-Persian Sources,” Irano-Judaica, VI, Sh. Shaked ed., (Ben 
Zvi Institute: Jerusalem, 2008): 53–86; Idem, “'Bury my Coffin 
Deep!:' Zoroastrian Exhumation in Jewish and Christian Sources,” in: 
Tiferet leYisrael: Jubilee Volume in Honor of Israel Francus, Joel 
ROTH, Menahem SCHMELTZER, Yaacov FRANCUS, eds. (The Jewish  
Theological Seminary, New York,  2010): 31–59; Idem, “Persia in 
Light of the Babylonian Talmud: Echoes of Contemporary Society 
and Politics: hargbed and bidaxš,” in: Talmud in its Iranian Context, 
C. BAKHOS and R. SHAYEGAN, eds. (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010): 
61–84; Idem, “One Day David Went out for the Hunt of the Falconers: 
Persian Themes in the Babylonian Talmud,” in: Shoshanat Yaakov: 
Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, Shai SECUNDA 

and Steven FINE, eds., (Leiden: Brill, 2012): 111–136; Idem, “'Like a 
Slave before His Master' A Persian Gesture of Deference in Sasanian 
Jewish and Christian Sources,” Aram  26 1& 2 (2014): 101-108; Idem, 
“Religious Transformation between East and West: Hanukkah in the 
Babylonian Talmud and Zoroastrianism,” in: Religions and Trade: 
Religious Formation, Transformation and Cross-Cultural Exchange 
between East and West, Peter WICK and Volker RABENS, eds., (Leiden: 
Brill, 2013): 261–282.

6. Daniel BOYARIN, Intertextuality and the Reading of Midrash (Bloom-
ington: Indiana University Press, 1990).

7. SECUNDA, The Iranian Talmud, 113.
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ث1 یمجشبمهتجیفظج. ازجاشتراکج جیمشنج
ً
گمهنجشبمهتجصرفم

استجوجمعنمیجدیگریجیدارد.ج

ث2 بلنج. وج اعتقمداتج همنجشاولج بعضنج وج رسومج بعضنج

یذاج ابنمیجبشرجوجفرهنگجهمیجگویمگونجمشترکجاست.ج

شبمهتجدرجاینجدستجامورجبهجمعنمیجوامجگلریجفرهنگنج

بدهجبستمنج حتنج یمج دیگرج فرهنگج درج فرهنگنج یفوذج یمج

طهمرتج آیلنجهمیج آنج معروفج مثملج ییست.ج فرهنگنج

وج کمج بمجشبمهتنج فرهنگجهم،ج هاۀج درج کهجهاگنج استج

بیش،جیمفتجمنجشود.

ث3 گمهنجشرایطجمشترکج غرافلمین-سیمسن،جا تامعنجوج.

بمجیکج فرهنگجمجمورج دوج کهج بمعثجمنجشودج اقتصمدیج

موضوعجمشمبه،ججمستقلجازجیکدیگر،جسروکمرجداشتهجبمشند.ج

ج
ً
ایزامم یهج است،ج مشترکج شرایطج ازج یمشنج شبمهتج اینج

بدهجبستمن.

ث4 درجمواردیجشبمهتجایبتهجثارۀجتأثلرجمستقلمجاست..

ث5 گمهنجبرخوردجمشمبهجدرجبعضنجموضوعمتجخمصجدرجدوج.

مسمعنج تشریکج ازج یمشنج مجمورج اممج متفموتج فرهنگج

است،جیذاجآنجشبمهتجهمجدرجواقعجدوجواریمسیوِنجیکجتمجاید.ج

تفموتجاینجقضلهجبمجیکتۀجسومجدرجآنجاستجکهجدرجآنج مج

فمقنجوجیمشنجازجشرایطجمشترکجبود،جاینج مج
ّ
جات
ْ
شبمهت

جعممدایهجوجمحصولجهاکمریجفرهنگنجاست.ج
ً
عاال

ث6 یکتۀجآخرجآنجکهجشمیدجبهترجبمشدجوقتنجبهجشبمهتنجبلنجدوج.

فرهنگجمجمورجاممجمتفموتجبرمنجخوریم،جبهج میج»یفوذجوج

تأثلر«جدرج ستجو ویجاشکملجظریفجترجتأثلراتجمتقمبلج

فرهنگنجبمشیم،جمثلجپذیرش،جردجیمجواکنش.

ژویلمج یظریمتج ازج طرفنج ازج ایبتهج یوشتهج اینج درج سکویداج

کریستواجوجمفمهلمجمربوطجبهجبینممتنیتجبهرهجبرده،جازجطرفج

رجازجسمتالوجوجمقمیۀجمهمجاوستجکهجچندجسمینج
ّ
دیگرجمتأث

پیشجازجکتمبجسکویداجدرجسملج۲۰۰۸جملالدیجمنتشرجشد.8ج

رومن- درج همنج یهودیج هویّتج بهج مقمیهج آنج درج سمتالوج

یویمینجمنجپردازدجوجبهجدوجیکتۀجمهمجاشمرهجمنجکند:ج

ج جسیّملجترجازجآنجاستجکهجبتوانج اعلّتجـ
ْ
لجاینجکهجهویّت ا ی

کثلریجراجفنجایاثلجیویمینجیمجیهودیجدانستجوجبرایجهاۀج

یهودیج یمج یویمینج هویّتج اینج بهجمنمسبتج ایشمنج

جمشترکنجقمئلجشد.جبهجزعمجاوجهویّتج
ً
خصوصلّمتجکممال

جخودجراج
ً
سیّملجاستجوجدرجملمنجاشخمصنجکهجهاهجمشترکم

ج
ً
یهودیجیمجیویمینجمنجشنمسندجتعمریفجمتفموتجوجعاومم

مرزهمیجمبهانجدارد.جال رمجتوضلحجمنجدهدجکهجدرجواقعج

یانجتوانجقمئلجبهجهویّتجصلبجیهودیجدرونجوجدرجتقمبلج

یهودیّتج داریمج آنجچهج بود.ج بزرگجترجهلنیستنج بمجمحلطج

ییست،جبلکهجیاودهمیجمختلفنجازجفرهنگجیهودیجدرونج

وجدرجکنمرجفرهنگجهلنیستنجاست.جمثمیشجایبتهجفللونج

مذهبنج ملراثج بمج اوج معمملۀج وج استج اسکندراینج

یهودیجاشجومردهجریگجفلسفنجیویمینجاش.

ج ی مجآنجکهجآنجچهجمهمجاستجفضمیجفرهنگنجایجاستجکهجـ

جیهودیجیمج
ً
قجاستجوجآنجفضمجصرفم

ّ
موضوعجمطمیعۀجمحق

یویمینجیانجتوایدجبودجوجیبودهجاست،جبلکهجحمصلجکنشجوج

مختلفج گروهجهمیج بدهجبستمنج وج رج
ّ
تأث وج تأثلرج واکنش،ج

انسمینجدرجمدیترایۀجآنجعصرجاست.ج

سمتلوجچهمرجپیشنهمدجدارد:ج

ث1 بهج میج. عممللتشمن،ج وج انسمنجهمج برج اشخمص،ج برج تارکزج

مفمهلمجایتزاعنجمثلج»یهودیّت«؛

ث2 نجوجدینن؛.
ّ
پذیرفتنجطبلعتجسیّملجهویّتجشخصن،جمل

ث3 اممج. مجمورج فرهنگجهمیج بلنج شبمهتج گرفتنج مفروضج

متفموتجوجتوضلحجتفموتجهم؛

ث4 بهجدستج. ازجمنمبعجغلرمکتوبج العمتنجکهج
ّ
ازجاط استفمدهج

منجآید؛

هویّتج مرزهمیج منجکند،ج تصویرج سمتالوج کهج درج همینج

ج
ً
نجوجدیننجکمجریگجمنجشودجوجاشخمصجدیگرجصرفم

ّ
شخصن،جمل

یهودیجیمجیویمینجییستند؛جهرجکسجهازممنجهمجیویمینجاستج

محلطنج آنجکهج بهج میج یتلجه،ج درج در متن.ج بهج یهودی،ج همج

ا،جآنجچهجخواهلمج
ّ
لجازجچندینجفرهنگجمجز

ّ
داشتهجبمشیمجمتشک

داشتجفضمیجمبهمجاممجمتکثریجاستجکهجدرجآنجاشخمصجوج

بدهجبستمنجفرهنگنجاید.ج انسمینجدرجتعمملجمدامجوج گروهجهمیج

جبرآینِدجاینجتعممالتجوجبدهجبستمنجهمست.جبهجعالوه،ج
ْ
فرهنگ

8. Michael, L. SATLOW, “Beyond Influence: Toward a New Historio-
graphic Paradigm,” in: Jewish Literature and Cultures: Context and 
Intertext, Anita NORICH and Yaron ELIAV, eds., (Providence, RI : Brown 
Judaic Studies): 37-53.



146

نج
 امی

یلامج

 ریثأت
ثثت و

نمثثو
عبأ

مثعب
مبو ب

نث ثط
رثطیباسثعبط ر  درث ثر کی

پژ هشثهبونث

یتاببثرحقدق

دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

بمجاینجدیدگمهجارتبمطجفرهنگجهمجبمجهمجمتحّولجمنجشود.جدیگرج

فرهنگنجغمیبجوجدیگریجمغلوبجییستجوجبرایجفهمجارتبمطج

بهجدیبملج »یفوذ«ج بهج میج استج بهترج ج
ً
احتامال فرهنگجهمج بلنج

جردجیکجکنشج
ً
صورجدیگریجازجتعممالتجفرهنگنجبمشیم.جمثال

خمصجفرهنگنجدرجفرهنگجدیگرجوجواکنشجبهجآن،جیمجپذیرفتنج

کنشجدیگریجوجحلجکردنجآنجدرجفرهنگجخودی،جبهجگویهجایج

جیتوانجمنشأجمم راجراجبهجراحتنجبمزشنمخت.ج
ً
کهجاسمسم

اینجرویکردجیوجخللنجزودجمقبولج اعنجازجمحققمنجافتمدج

وجازجسوینجدیگرجایبتهجمخمیفتجهمینجراجبرایگلخت.جیکنجازج

درج کهج استج برودیج رابرتج مخمیفمنج اینج سرسختجترینج

تجبهجآنجمکتبجوج
ّ
مقمیهجایجکهجدرجسملج۲۰16جمنتشرجکردجبهجشد

بهجایامنجوجپلروانشجتمخت.9جبرودیجازجروشجمختمرجمکتبج

ایرایوتلاودیکمجچهمرجایرادجاسمسنجگرفتجوجسپسجایبتهجبهج میج

آنجکهجبهجمسمئلجروشجشنمختنجبپردازد،جمصمدیقنجازجبنجدقتنجهمج

قمنجاینج
ّ
وجاشتبمهمتنجراجذکرجکردجکهجبهجیظرشجدرجکمرجمحق

مکتبجیمفتهجبود.جچهمرجایرادجروشجشنمختنجازجاینجقرارجاست:ج

ث1 منمبعجایراینجمحدودیدجوجمشکالتجزبمنجشنمختن،جمتننجوج.

تفسیریجممیعجمطمیعۀجآنجهمست؛ج

ث2 بیشجترجاینجمنمبعجپسجازجتلاودجبمبلنجیوشتهجشدهجاید؛ج.

ث3 فلسطلنج. درج پیشجترج قرنجهمج بمبلنج تلاودج اصلنج مطمیبج

جبهجکتمبتجدرآمدهجاید؛ج
ً
یوشتهجشدهجایدجوجدرجبمبلجصرفم

ث4 مفمهلمجوجمسمئلجفقهنجوجحقوقنجسمسمینجوجتلاودیجبمج.

همجتفموتجاسمسنجدارید.10ج

ازج فمرغج داد.11ج پمسخج یقدج آنج بهج مقمیهجایج درج سکویداج

آخرج وج اّولج ایرادهمیج اعتبمرشمن،ج وج سکویداج پمسخجهمیج

ازج راج رویکردج وج روشج آنج وج ییستج ایرادج ج
ً
اسمسم برودیج

ارزشجسمقطجیانجکند.جایرادجدومجوجسومجایبتهجبمجهمجتنمقضج

جهاۀج
ً
ال ا ی دادجچنلنجاستجکهج پمسخنجکهجمنجتوانج داریدجوج

تلاودجبمبلنجمحصولجفلسطلنجییستجوجالیهجهمیجمتأخرترج

یوشتهج )ممحوزا(ج تیسفونج وج یهردعمج صورا،ج پومبدیتم،ج درج آنج

حمویج بمبلنج تلاودج کهج منمسبتنج هامنج بهج ج
ً
شدهجاست،ج بأدب

الیهجهمیجکهنجترجفلسطلننجاست،جمتونجپهلویجقرونجیهمجوج

دهمجملالدیجهمجحمویجالیهجهمیجکهنجترجسمسمینجاستجوج

تجمطمیعهجشوید،جمنجتوانجآنجالیهجهمج
ّ
چنمنجچهجایتقمدیجوجبهجدق

کهج ایراداتنج تاممج اگرج حتنج حمل،ج هرج بهج بمزشنمخت.ج راج

برودیجبرشارده،جچهجدرجروشجوجچهجدرجمصداق،جصحلحج

درج راج بمیدجمتنج ادعمجکهج اینج درج یتوانج بمزجگویمج بمشد،ج همج

زملنۀجخودجبررسنجکردجاشکملجکرد.ج

بهجهرجحملجوجبهجرغمجاینجمخمیفتجهم،جاینجرویکردجطرفج

قمنجاست.جرویونجکلپرواسرجوجدنجشپلراج
ّ
توّ هجبعضنجمحق

درجسملج۲۰۰۸جملالدیجمقمیۀجاّولجازجسریجIrano-Talmudicaج

راجدربمرۀجخرجسهجپمجوجمشمبهمتشجدرجتلاودجبمبلنجوجآبجشنمسنج

اسمطلریجدرجتلاودجبمبلنجوجایرانجبمستمنجمنتشرکردید.12جدرج

سملج۲۰1۲جشامرۀجدومجآنجمجاوعهجمنتشرجشدجکهجبهجیویتمن،ج

بهلاوتجوجارتبمطجمو وداتجاسمطلریجایراینجوجفر ممجشنمسنج

درجتلاودجبمبلنجمنجپرداخت.13جسپسجدرجسملج۲۰15،جشامرۀج

سومجوجآخرجآنجمجاوعهجراجمنتشرجکردیدجوجدرجآنجکوشیدیدجتمج

ایتقملجمو وداتجعظلمجاسمطلریجراجازجاوستمجبهجتلاودجبمبلنج

بررسنجکنند.14جکلپرواسرجدرجمقمیهجایجمشترکجبمجسرژجرویزرج

بهجمثمبۀج شفمهنج فرهنگج بهج کردج منتشرج ۲۰11ج سملج درج کهج

درج یهودیجشدهج یمج مسیحنج زرتشتلمنج هویّتنج خصوصلّتج

روایمتجتلاودیجوجمسیحنجپرداخت.15جاوجهاچنلنجدرجسملج

۲۰1۹،جبمجهاکمریجتلجایالنجمقمیۀجدیگریجمنتشرجکردجکهجدرج

اسطورهجهمیج وج بمبلنج تلاودج درج بکمرتج وج آبج ارتبمطج آنج

9. Robert BRODY, “Irano-Talmudica: The New Parallelomania?” Jewish 
Quarterly Review, 106, n. 2 (2016): 209-232.

10. Ibid., 209-210.
11. Shai SECUNDA, “″This, but Also That″: Historical, Methodological, 

and Theoretical Reflections on Irano-Talmudica,”  Jewish Quarterly 
Review, 106, n. 2 (2016): 233-241.

12. Reuven KIPERWASSER and Dan SHAPIRA, “Irano-Talmudica I: The 
Three-Legged Ass and Ridyā in B. Taʼanith: Some Observations about 
Mythic Hydrology in the Babylonian Talmud and in Ancient Iran,” 
American Jewish 32 (2008): 101-16.

13. Reuven KIPERWASSER and Dan SHAPIRA, “Irano-Talmudica II: Levia-
than, Behemoth and the ‘Domestication’ of Iranian Mythological 
Creatures in Eschatological Narratives of the Babylonian Talmud,” in: 
Shoshanat Yaakov, Ancient Jewish and Iranian Studies in Honor of 
Yaakov Elman, Shai SECUNDA and Steven FINE, eds., (Leiden: Brill, 
2012): 203-235.

14. Reuven KIPERWASSER and Dan SHAPIRA, “Irano-Talmudica III: Giant 
Mythological Creatures in Transition from the Avesta to the Babylo-
nian Talmud,” in: Orality and Textuality in the Iranian World: Patterns 
of Interaction Across the Centuries,  Julia RUBANOVICH, ed., (Leiden: 
Brill, 2015): 65-92.

15. Reuven KIPERWASSER and Serge RUZER, “Zoroastrian Proselytes in 
Rabbinic and Syriac Christian Narratives: Orality-Related Markers of 
Cultural Identity,” History of Religions 51, no. 3 (2012): 197-218.



147

أت
یث
 ر

 و
ثت
ث
ثثو
نم
بأ
ع
عب
مث

 ب
بو
م
ثط
ث 
ن
بط
ثع
اس
طیب
رث
ی  ک
 ثر
رث
 د
ر 

ن
امی
 
امج
یل

پژ هشثهبونث

یتاببثرحقدق

دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

ایراینجمطمیعهجشدهجبود.16ج

یشمیجکللجمحققجپرکمرجدیگریجاست17جکهجیقشنجدرجاینج

مکتبجدارد.جاوجدرجمقمیهجایجکهجدرجسملج۲۰۰۸جمنتشرجکردجبهج

وج تلاودیج متونج پرتوج درج زرتشتنج آیلنج درج کفمرهج وج توبهج

اسالمنجپرداخت.18جدرجسملج۲۰1۰،جو وهجفقهنجخلرهجشدنج

تججزرتشتنجبمج
ّ
تجدشتمن(جراجدرجسن )مثلجسگجدیدجوجیگمهجزنجدرجمدّ

هاکمریج بمج ۲۰11،ج سملج درج کرد.ج مقمیسهج تلاودیج تج
ّ
سن

شروو،جشبمتجوجاصلجاستثنمیجاحسمنجازجمنعجکمرجدرجآنجروزج

راجکهجمو بجمجمدالتجمسیحن-یهودیجاستجدرجزملنهجایج

پوشمکج مقمیهجایج درج ۲۰1۲ج سملج درج کرد.ج بررسنج ایراینج

مقدسجزرتشتلمنجوجیهودیمنجراجبمجهمجمقمیسهجکرد.19جدرجهامنج

سملجوجدرجمقمیۀجدیگری،جگنمهجوجپمدافرهجراجدرجتلاودجبمجمتونج

موضوعج بهج دوبمرهج ۲۰14،ج سملج درج کرد.20ج مقمیسهج پهلویج

متونج درج راج مفمهلمج اینج اینجبمرج وج بمزگشتج توبهج وج مرهج
ّ
کف

هامنج درج سنجلد.21ج مسیحلّتجشرقنج وج زرتشتنج تلاودی،ج

جبلنجتحصللجدینجوج
ّ
سمل،جدرجمقمیۀجدیگری،جبهجموضوعجتضمد

کمرجپرداختجوجبخشجهمینجازجتلاودجبمبلنجراجدرجزملنهجایجازج

تجزرتشتنجوجممیویجبررسنجکرد.22جدرجسملج
ّ
مجمدالتجسن

۲۰15،جحکمیتجابراهلمجوجیارودجراجدرجسمیۀجزرتشتجمطمیعهج

بمج راج تلاودج درج حّواج وج آدمج روایتج سمل،ج هامنج درج کرد.23ج

اسطورهجهمیجآفرینشجزرتشتنجوجممیویجوجیقشجانزالجدرجآنج

سنجلد.24جدرجسملج۲۰1۸،جدرجمقمیهجایجبعضنجاسمطلراالّویلنج

راجدرجتلاودجبمجیاویۀجایراینجکلومرثجوجگموجیکتمآفریدجمقمیسهج

کرد.25جاوجهاچنلنجدرجتعدادیجمقمیهجبهج نسیّتجدرجتلاودج

تجزرتشتنجوجمسیحلّتجشرقنجپرداختهجکهجصورتج
ّ
بمبلن،جسن

 Sexuality in the Babylonian کتمبج درج راج آنجهمج کمملجترج
 Talmud: Christian and Sasanian Contexts in Late

Antiquity بهجسملج۲۰16جمنتشرجکردهجاست.26
 یسونجمختمریمنجهمجدرجچندجپژوهشجرویکردجمشمبهنج

 Rabbis, کتمبج ایبتهج هاهج ازج مهمجترج منجگلرد.ج پیشج درج راج
 Sorcerers, Kings, and Priests: The Culture of the
سملج درج هاچنلنج است.27ج  Talmud in Ancient Iran
بهج The Talmud in its Iranian Contextج ۲۰1۰،جکتمبج
منتشرج بمکوسج کرولج وج شمیگمنج محادرحلمج ویراستمریج

شد.28جکتمبجمجاوعۀجمقمالتنجاستجازجیویسندگمنجمختلف،ج

ازج الهجایامن،جهرممن،جمختمریمن،جسکویداجوجشمکدجکهجهرج

زملنۀج بمج راج بمبلنج تلاودج ارتبمطج کوشیدهجایدج طریقنج بهج یکج

سمسمینجاشجواکموید.جدرجسملج۲۰1۲جهمجسکویداجوجاستلونج

مجاوعۀج کهج کردیدج منتشرج ایامنج برایج فمینج شنجیممهجایج

قمینجهاچونجهرممن،جهلداری،جکلل،ج
ّ
مقمالتنجاستجازجمحق

کلپرواسرجوجشپلرا،جسکویدا،جوجشمکدجکهجهرجکدامجو وهنجازج

هرینجاواخرجعصرجبمستمنج
ّ
ارتبمطمتجبلنجفرهنگنجراجدرجبلنجاین

مطمیعهجکردهجاید.29ج

هامیطورجکهجمالحظهجمنجکنلد،جاگرچهجمم راجدرجابتداجدرج

مطمیعمتج بهج ج
ً
فورا گرفت،ج شکلج تلاودیج مطمیعمتج حوزۀج

16. Tal ILAN and Reuven KIPERWASSER, “Virginity and Water: Between the 
Babylonian Talmud and Iranian Myth,” in: A Thousand Judgments: 
Festschrift for Maria Macuch (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 
2019): 193-208.

جبهجتعدادیجازجیوشتهجهمیجاوجاشمرهجکردهجام.
ً
درجاینج مجصرفم 17.ج

18. Yishai KIEL, “The Systematization of Penitence in Zoroastrianism in 
Light of  Rabbinic and Islamic Literature,” Bulletin of the Asia Institute 
22 (2018): 119-135.

19. Idem, “Redesigning Tzitzit in the Babylonian Talmud in Light of  
Literary Depictions of the Zoroastrian Kustīg,” in: Shoshanat Yaakov: 
Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, Shai SECUNDA 

and Steven FINE, eds., (Leiden: Brill, 2012):186-202
20. Idem, “Cognizance of Sin and Penalty in the Babylonian Talmud and 

Pahlavi Literature: A Comparative Analysis,” Oqimta 1 (2013): 1-49.
21. Idem, “Penitential Theology in East Late Antiquity: Talmudic,  

Zoroastrian, and East Christian Reflections,” Journal for the Study of 
Judaism 45 (2014): 551-583.

22. Idem, “Study versus Sustenance: A Rabbinic Dilemma in Its Zoroas-
trian and Manichaean Context,” AJS Review 38, 2 (2014): 275-302.

23. Idem, “Abraham and Nimrod in the Shadow of Zarathustra,” Journal 
of Religion 95, n. 1 (2015): 35-50.

24. Idem, “Creation by Emission: Recreating Adam and Eve in the  
Babylonian Talmud in Light of Zoroastrian and Manichaean  
Literature,” Journal of Jewish Studies 66, 2 (2015): 295-316.

25. Idem, “First Man, First Bovine: Talmudic Mythology in Context,” in: 
The Aggada of the Bavli and its Cultural World, Geoffrey HERMAN and 
Jeffrey L. RUBENSTEIN, eds., (Providence, RI: Brown University Press, 
2018): 313-334.

26. Idem. Sexuality in the Babylonian Talmud: Christian and Sasanian 
Contexts in Late Antiquity (New York: Cambridge University Press, 
2016).

27. Jason Sion MOKHTARIAN, Rabbis, Sorcerers, Kings, and Priests: The 
Culture of the Talmud in Ancient Iran (Oakland: University of  
California Press, 2015).

28. Carol BAKHOS and M. Rahim SHAYEGAN (eds.), The Talmud in Its  
Iranian Context (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010): 112-39.

29. Shai SECUNDA and Steven FINE (eds.), Shoshanat Yaakov: Jewish and 
Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, (Leiden: Brill, 2012).
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سریمینجهمجسرایتجکرد؛جبدینجصورتجکهجدرجابتداجهدفج

ایامنجوجهرممنجاینجبودجکهجتلاودجبمبلنجراجدرجزملنۀجسمسمین-

زرتشتنجبررسنجکنند،جاممجچندیجیگذشتجکهجهرممن،جکلل،ج

خودج مطمیعمتج بهج راج سومنج ضلعج هاکمرانشج وج کلپرواسرج

جسریمینج
ً
افزودیدجوجآنجضلعجایبتهجمتونجسریمینجوجمخصوصم

شرقنجبود.30جیتلجهجاینجشدجکهجاینجروشجوجرویکردجراجاکنونج

تلاودشنمسج ج
ً
صم
ّ
مشخ کهج یمفتج منجتوانج قمینج

ّ
محق کمرج درج

ییستند.جیاویۀجمنمسبجریچمردجپلنجاستجکهجاسمسجبرخنج

مطمیعمتشجمتونجسریمینجاست.جاوجدرجچندجمقمیهجکوشیدهجاستج

سمسمین- زملنۀج بمج راج سریمینج حقوقنج متونج بعضنج رابطۀج

مفّصلج مقمیۀج درج هاچنلنج اوج کند.31ج بررسنج زرتشنجشمنج

گزارشجهمیج بعضنج وج متنجسریمینج بررسنجیکج بمج دیگریج

بمستمنجشنمسن،جتصویرجدقلقنجازجحلمتجا تامعنجمسیحلمنج

صومعهجنشینجدرجخللججفمرسجوج زیرۀجخمرکجدرجاواخرجدورۀج

سمسمینجوجآغمزجدورۀجاسالمنجبهجدستجمنجدهد.32جپلنجدرج

سملج۲۰15،جکتمبجA State of Mixtureججراجمنتشرجکرد.33جدرج
آنجکتمب،جاوجتعدادجزیمدیجمتنجسریمین،جپهلویج)اعمجازجکتمبج

یجهاچونج
ّ
وجکتیبه(،جیویمین،جوجارمننجراجدرجکنمرجشواهدجممد

تمج بمستمنجشنمسنجمطمیعهجکردهجاستج سکهجهمجوجمحّوطهجهمیج

و وهجمتفموتجحلمتجسیمسن،جا تامعن،جاقتصمدیجوجدیننج

مسیحلمنجایرانجراجدرجشمهنشمهنجسمسمینجتوصلفجوجتحلللج

کند.جعنوانجکتمبشجتر اۀجمفهومجآملختگنج)گوملزشن(جپهلویج

یجپسجازجیورشجاهریانجدرج
ّ
استجکهجبهجوضعلتج همنجممد

اسمطلرجزرتشتنجاشمرهجدارد.جمنتهمجمقصودجپلنجدرجاینج مجیهج

وج اقتصمدیج سیمسن،ج فرهنگن،ج آملختگنج کهج آملختگن،ج آنج

ا تامعنجمسیحلمنجوجزرتشتلمنجدرجدورۀجسمسمینجاست.ج

یتلجۀجاینجمسمعنجاینجشدجکهجازجسوینجاینج امعتجبمج

پهلوی(ج وج عبریج آرامن،ج سریمین،ج ج
ً
)عادتم کمرشمنج اصلنج منمبعج

بهجطرزجمتفموتنجنسبتجبهجنسلجهمیجپیشینجمعمملهجمنجکنند،ج

ازجسویجدیگر،جاینجبرخوردجمتفموتجبمجمنمبعجدستجاّولجبمعثج

شدهجاستجکهجیگمهجممجبهج ممعۀجسمسمینجدگرگونجشود.جاگرج

وج تلاودج معمینج دقلقج فهمج مسأیهج پیشینج نسلجهمیج برایج

جیهودیجبود،ج
ً
 میگمهجآنجدرجتطّورجفقهجیهودیجدرجزملنۀجصرفم

اینجنسلجیوجممیلجاستجکهجتلاودجبمبلنجراجمحصولجفکریج

حلمتجیهودیمنجدرجدورۀجسمسمینجببیندجوجسعنجکندجکهجآنجراج

برایج اگرج کند.ج مطمیعهج خودج تمریخنج وج واقعنج زملنۀج درج

جراویجبخشنجازج
ً
نسلجهمیجپیشین،جمتونجسریمینجشرقنجصرفم

آنج مینج تمج سمسمینج شمهنشمهنج وج بودج مسیحلتج تمریخج

جکنجوجکجمجدرجتعقلبجوجآزارجوجاذیتج
ً
اهّالّتجداشتجکهجمثال

مسیحلمنجمنجکوشیدهجوجکنجوجکجمجحضورجایشمنجراجدرجقلاروج

ج زئنج
ً
اسمسم مسیحلمنج رویکرد،ج اینج درج پذیرفته،ج خویشج

زیدگنج وج دانستهجمنجشویدج سمسمینج ازج ممعۀج  دانشدینج

شمهنشمهنج ا تامعنج حلمتج ازج بخشنج وج ذیلج درج ایشمنج

فنجایاثلج برایج اگرج هاچنلنج ایگمشتهجمنجشود.ج سمسمینج

جمنمبعنجبرایج
ً
پلگویوسکمیمجوجکریستنسن،جمتونجسریمینجصرفم

بررسنجوضعجشمهنشمهنجسمسمینجبود،جبرایجاینج امعت،ج

العمت،جکهجمحصولجفکریج
ّ
جمنبعجمستقلمجاط

ً
آنجمتونجیهجصرفم

العمتجدربمرۀج
ّ
 ممعۀجسمسمینجوجال رمجمنبعجغلرمستقلمجاط

سمسمینج دورۀج دیننج وج اقتصمدیج فرهنگن،ج فکری،ج حلمتج

است.جاینجتحّولجدرجروشجمعمملهجبمجمنمبعجایبتهجخواهجیمخواهج

بهجیتمیججمتفموتنجهمجمنتهنجمنجشودجوجالبدجدرکجممجازج ممعۀج

قمنج
ّ
سمسمینجراجمتحّولجمنجکند.جدرجاینجمعنمجکهجاگرجبرایجمحق

ج
ً
صرفم بودج سمسمینج ممعهجایج پیشین،ج ممعۀج نسلجهمیج

لّتجوج
ّ
زرتشتنجکهجبعضنجفرهنگجهمیجدیگرجراجبهجصورتجاقل

بهجدر متنجمنجپذیرفتج)مسیحلمنجازجقرنجپنجمجبهجبعدجوجیهودیمن(ج

جتحالجیانجکردج)ممیویمنجوجمزدکلمن(،جازجاینج
ً
وجبعضنجراجمطلقم

وج رج
ّ
متکث استج سمسمینج ممعهجایج زاویۀج دید،ج ممعۀج

بجازجچندینجفرهنگجمختلفجکهجبهجدر متنجدرجمنمطقنج
ّ
مرک

اینجتحّولجتمزهجراجسیاخمجگروسجدرجمقمیهجایجدرجسملج2016جبهجشکلجپیشنهمدیج 30.ج

برایجگممجبعدیجدرجمطمیعمتجایرانوتلمودیکاجصورتجبندیجکرد:

 Simcha GROSS, “Irano-Talmudica and Beyond: Next Steps in the 
Contextualization of the Babylonian Talmud,” The Jewish Quar-
terly Review 106, no. 2 (Spring 2016): 248-255. 

31. Richard PAYNE, “Persecuting Heresy in Early Islamic Iraq: The  
Catholicos Ishoyahb III and the Elites of Nisibis,” in: The Power of 
Religion in Late Antiquity: Selected Papers from the Seventh Biennial 
Shifting Frontiers in Late Antiquity Conference, Andrew CAIN and N. 
E. LENSKI, eds., (Farnham: Ashgate, 2009): 397-409; Idem, “East  
Syrian Bishops, Elite Households, and Iranian Law after the Muslim 
Conquest,” Iranian Studies 48:1 (2015): 5-32; Idem, “Sex, Death, and 
Aristocratic Empire: Iranian Jurisprudence in Late Antiquity,”  
Comparative Studies in Society and History 58:2 (2016): 519-549.

32. Idem, “Monks, Dinars and Date Palms: Hagiographical Production 
and the Expansion of Monastic Institutions in the Early Islamic Persian 
Gulf,” Arabian Archaeology and Epigraphy 22,  (2011): 97-111.

33. Idem, A State of Mixture: Christian, Zoroastrian and Iranian Polit-
ical Culture in Late Antiquity (Oakland: University of California 
Press, 2015).
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جشمهنشمهنجتأثلرجوجعممللّتجا تامعن،جاقتصمدی،ج
ّ
یمجدرجکل

فرهنگنجوجسیمسنجدارید.

اینجرویکردجبهجمنمبعجوجروشجیمشنجازجآنجایبتهجمزایمینج

کهج بمشدج آنج مزیّتشج مهمجترینج گامیمج بهج معمیبن.ج وج داردج

وج سمسمینج ازج ممعۀج هاهجشاولجترج وج تصویریج ممعجترج

ظرایفجفرهنگنجآنجبهجدستجمنجدهد؛جتصویریجریگلنجترجبمج

عنمصرجبیشجترجکهجدرجتعمملجدائمجبمجیکدیگرید.جدرجعلنجحمل،ج

جاینجروشجآنج ممعهجراجعالقجترجهمجخواهدجکموید،ج
ً
احتامال

جتلاودجوجمتونجحقوقنجسریمین(ج
ً
زیراجبسیمریجازجمنمبعج)خصوصم

بیشجازجآنجکهجبهجسوایحجایّممجوجترا مجاحوالجبزرگمنجوج نگجهمج

عمدیج مردممنج حلمتج بهج یمظرج بپردازید،ج کشورگشمینجهمج وج

 ممعهجاید.جدرجیهمیت،جاینجروشجبررسنجموضوعمتنج زئنج

راجماکنجمنجکند،جهاچونج زئلّمتجقوایلنجمربوطجبهجارثجدرج

متونجسریمینجوجارتبمطجآنجبمجیظممجحقوقنجسمسمین.ج

معمیبجاینجروشجبعضنجیمشنجازجموایعجطبلعنجچنلنج

رویکردیجاست.جازج الۀجچنلنجموایعنجمحدودیّتجشاولج

 غرافلمینجمتونجآرامن،جسریمینجوجعبریجاست.جتلاودجبمبلنج

بهجتاممنجوجبیشجترجمتونجسریمینجدورۀجسمسمینجوجصدرجاسالمج

جمحدودیدجبهجیواحنجغربنجوج نوبنج)فقطجمتونجسریمین(ج
ً
صرفم

مثلجبلنجاینهرینجوجبمبلجوجآسورستمنجتمجخوزستمنجوجفمرسجوج

شرقنج یواحنج ازج العمتنج
ّ
اط بهجیدرتج وج فمرسج خللجج

شمهنشمهنجسمسمینجبهجدستجمنجدهند.جیذاجپژوهشجهمینجکهج

یواحنج بهج منجممیندج محدودج استج متوینج چنلنج اسمسشمنج

شرقنج یواحنج وج سمسمینج شمهنشمهنج وج نوبنج غربنج

امپراتوریجروم/جبلزانس.جدوملنجممیعجایبتهجطبلعتجخودجمتونج

فرهنگج بمج آشنمج مخمطبنج برایج متونج اینج بیشجترج است.ج

یویسندهجیمجیویسندگمنجیوشتهجشدهجایدجوجدرجواقع،جوجبهجقولج

سخلفجاهلجسیمست،جمصرفجداخلنجداشتهجاید.جتلاودجبمبلنج

ج
ّ
جچنلنجاستجوجبهجدشواریجوجبهجیدرتجمنججتوانجدرجآنجرد

ً
مطلقم

آشکمرجوجاشمرۀجصریحنجبهجفرهنگجهمیجمجمورجیمفت.جکمرج

قمینجکمویدنجالیهجهمیجمتنجوجیمفتنجچنلنج
ّ
اصلنجچنلنجمحق

تعمملجهمینجدرجالیهجهمیجپنهمنجوجزیرینجتلاودجاست.جمتونج

سریمینجایبتهجآنج مجکهج دینجاستجوجشکلجردیهجبرجیهودیتج

وجزرتشتنجگریجداردجحمویجاشمراتجصریحجوجعلمنجاست.ج

ممبقنجمتونجازجاینجیحمظجتوفلرجچنداینجبمجتلاودجبمبلنجیدارید.ج

اشکملجدیگریجکهجایبتهجیمشنجازجمشکالتجآموزشجاست،ج

قمن.ج
ّ
عبمرتجاستجازجتوایمینجهمیجفللویوژیکجاینجدستجمحق

درجاینجدوره،جکهجگویمجازجاهّالّتجفللویوژیجوجآموختنجدقلقج

ج
ً
قمنجصرفم

ّ
زبمنجهمیجمنمبعجاصلنجکمستهجشده،جعاومجاینجمحق

آشنمینج آنجهمج ممبقنج بمج وج خبرهجایدج زبمنجهمج اینج ازج یکنج درج

بیشجترج است:ج صج
ّ
مشخ ایبتهج تج

ّ
عل دارید.ج ممتنج

ّ
مقد

وج ایراینج زبمنجهمیج توأممنج دورهجهمیج فمقدج دانشکدهجهمج

زبمنجهمیجسممنجایدج)آیامنجاستثنمستجکهجایبتهجخمرججازجموضوعجاینج

مقملجاست(جوجبسیمریجازجدانشجویمنجبرایجآموختنجتوأممنجاینج

ۀجزبمینجمجبورجبهجرفتجوآمدجبلنجمٔوّسسمتجوجگمهنج دوجخمیواد

شهرهمجوجگمهنجکشورهمیجمختلفند.جیتلجهجتنمقضنجعجلبج

طبلعتج بهجاقتضمیج سوینج ازج است:ج قمنج
ّ
محق اینج کمرج درج

رویکردجوجروششمنجبهجامورج زئنجدرجمنمبعجخودجمنجپردازید،ج

درج ا تهمدج برایج کمفنج فللویوژیکج توایمینج فمقدج سوینج ازج

 زئلّمتجزبمینجدستجکمجبخشنجازجهامنجمنمبعند.جاینجیقصج

قمنجیحلهجهمیجدیگرجوجنسلججپیشین،ج
ّ
جاشکملجمحق

ّ
ایبتهجمحل

جفللویوگجهمیجقّهمریجاید.ج
ً
هاچونجبرودی،جاستجکهجعاومم

توانستهجایدج دههج دوج ظرفج اینج امعتج روی،ج هرج بهج

دریچهجهمیجتمزهجایجبگشمیندجوجروشججیویننجدرجپیشجگرفتهجایدج

کهجتصویریجدقلقجتر،ج ممعجترجوجعالقجترجازج ممعۀجسمسمینج

بهجدستجمنجدهد.جدرجعلنجحمل،جدرکجممجراجازجمنمبعجسممنجوج

نسبتجآنجمنمبعجبمج ممعهجایجکهجآنجمنمبعجراجپروردهجدگرگونج

رویکردج اینج آیندهج دهۀج درج کهج داشتج املدج بمیدج کردهجاید.ج

قجبمشد.ج
ّ
پختهجترجشودجوجدرج برانجیقصجهمیجخودجموف




