ﮔزارش ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ دﻣﺎوﻧد از طرﯾﻖ ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧﺎﻧم ﺣورا ﯾﺎوری ﭼﮭرۀ داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر و ﭘژوھﻧدۀ ادﺑﯽ در روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  15ﻧواﻣﺑر  2020ﻋﻧوان:

ﺻﺎدق ھداﯾت در آﯾﯾﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﻔری دراز از ﺳﺗﺎﯾش ﺑﮫ ﺳﻧﺟش

وﯾروس ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﮐروﻧﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺧﻧراﻧﯽ دو ﻣﺎھﺎﻧﮥ ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ دﻣﺎوﻧد را ﮐﮫ از ده ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ طور دو ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ﺷرﮐت اﺳﺗﺎدان و داﻧﺷوران ﺑﻧﺎم ﺑﮫ طور ﺑﯽ وﻗﻔﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑوده اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ھﻣﮥ ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
دﯾﮕر در ﺳرﺗﺎ ﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺗﻌطﯾل ﮐﺷﺎﻧﯾد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﭘذﯾری ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎﻋﮥ اﯾن وﯾروس ﺧطرﻧﺎک ﮐﮫ
ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون از ﻣردم ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﮔﺎم ﻣرگ ﮐﺷﺎﻧده و ﻣوﺟب ﺑﯾﻣﺎری دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﺗن دﯾﮕر ﺷده اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ
ﺷود ،ﺑﻧﯾﺎد ﺑر آن ﺷد ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺳود ﺟﺳﺗن از ﻓﻧﺂوری ھﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮥ اﻣروز از طرﯾﻖ ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی از
ﺳر ﮔﯾرد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺑﻧﯾﺎد از اﯾن طرﯾﻖ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  15ﻧواﻣﺑر ﺑﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘرﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎﻧم ﺣورا ﯾﺎوری ﭼﮭرۀ
ﺳرﺷﻧﺎس داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﻧوﯾﺳﻧده و ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر ادﺑﯽ ﺑر ﮔزار ﮔردﯾد و ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑﯽ ﻧظﯾری ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ دﻣﺎوﻧد
ﻣراﺗب ﺳﭘﺎس و ﻗدر داﻧﯽ ﺧود را از اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘذﯾرش دﻋوت ﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ دارد.

ﺷرح ﺣﺎل ﮐوﺗﺎه ﺳﺧﻧران
ﺧﺎﻧم ﯾﺎوری در اﯾران ادﺑﯾﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ آﻣوﺧت و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ و اﻣرﯾﮑﺎ اداﻣﮫ داد وھﻣزﻣﺎن
ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﭘژوھش در ادﺑﯾﺎت و ﻧﻘد ادﺑﯽ ﺑﮫوﯾژه در زﻣﯾﻧﮫٴ ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘرداﺧت
وی در ﻣرﮐز اﯾراﻧﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺧش ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻر و ﻣﺷﺎورت داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ اﯾراﻧﯾﮑﺎ را در ادﺑﯾﺎت
داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت .ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺗﺎبھﺎی ﺣورا ﯾﺎوری ﺑﯾﺷﺗر در زﻣﯾﻧﮫ ادﺑﯾﺎت و ﮐﺎرﺑرد ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی رواﻧﮑﺎوی
در ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗون ادﺑﯽ اﺳت ،و از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی آن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎی زﯾر اﺷﺎره ﮐرد.

داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ در اﯾﺮان ،ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ ،ﺗﮭﺮان )(۲۰۱۵ ،۲۰۱۲ ،۲۰۰۹

زﻧﺪﮔﯽ در آﯾﯿﻨﮫ ،ﻧﺸﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ،ﺗﮭﺮان )(۲۰۱۴ ،۲۰۱۲ ،۲۰۰۴

رواﻧﮑﺎوی و ادﺑﯿﺎت ،دو ﻣﺘﻦ  :دو اﻧﺴﺎن ،دو ﺟﮭﺎن ،از ﺑﮭﺮام ﮔﻮر ﺗﺎ راوی ﺑﻮف ﮐﻮر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ ،ﺗﮭﺮان )،۲۰۰۹ ،۱۹۹۵
(۲۰۱۶
Karim Emami on Modern Iranian Culture, Literature & Art, edited, Persian Heritage, Foundation,
Modern Persian Studies Series, vol. 1, New York, 2014.
“The Legend of the Palm Tree and the Goat” (verse rendition of Derakht-e Asurig, a Pre- Islamic
Persian text) in The Best Children's Books in the World; ed. Byron Preiss, Harry N. Abrams, Inc.
Publishers, New York, 1996.
ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎوری در ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﮫ و ﺷﯿﻮای ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ و ﮐﺎرھﺎی او را از زاوﯾﮫ و ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزه ای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داد و اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ دوﺳﺘﺎن و ودﻟﺒﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﻓﺸﺮده ای از ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺨﻨﺮان ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ
ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎوری ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

ﺻﺎدق ھداﯾت و ﻧﮕﺎه ﻣدرن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﻔری دراز از ﺳﺗﺎﯾش ﺑﮫ ﺳﻧﺟش
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺳﺮآﻏﺎز روﺑﮫ روﺷﺪن اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺮان از ﮐﺎروان ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎن ،و
ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﯽ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ و دھﮫ ھﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻣﯽ
روﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺣﺪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺎزه ای ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی
ﺳﮑﮥ راﯾﺞ روز ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺸﺂت ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم و اﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﮔﺮوﺳﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از زﺑﺎن ﻣﺼﻨﻮع و ﮔﺮﯾﺰان از
ﻣﻌﻨﺎِی دوران ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻓﺮاوان ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎم ھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻧﺎم ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﺎی رﻣﺎن ﮐﮫ در روزﮔﺎر ﻧﻮﺷﺪن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮥ ادﺑﯿﺎت و
ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،و در ﮐﻨﺎر روزﻧﺎﻣﮫ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ﻧﻮ ﮐﺮدن اﯾﺮان و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان و ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺮدن
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و دﯾﺮی ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻣﺎن ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ای آزاد و
روان ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﺘﺒﺎس و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ از ﺗﺮﺟﻤﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﯿﺒﮭ ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮔﺎت ھﺎ ،ﮐﮭﻦ ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اوﺳﺘﺎ ،ﺑﮫ ھﻤﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﻮرداود ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﮭ ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ  ،ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﭘﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﺎل ھﺎ در اروﭘﺎ در ﺣﺎل اوج ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ھﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ

ﺷﻮد ،ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺎد و ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﮫ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎی آﺷﮑﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﺳﺮ زﺑﺎن ھﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻣﺎن ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪرن ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
داﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوران ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎی دور و درﺧﺸﺶ ھﺎی آن ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﮐﮫ داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﺎ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﻮرش ،اﺛﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺪﯾﻊ .و ﺷﺎه اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﻮی ارﻣﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ذﺑﯿﺢ ﺑﮭﺮوز از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی آن اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان در آن ﺳﺎل ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎى ﻣﺎﻧﺪه آن ﻛﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥٌ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﻗﺮن ھﺎى ﭘﻰ درﭘﻰ در اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﮫ و ﭘﺎره ﭘﺎره اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﮫ ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺮوزى ﭘﺮﻧﯿﺎﻧﻰ
و ﺳﺮي از ﻧﺎز ﺑﺮﻛﺸﯿﺪه ﺑﮫ ﻓﻠﻚ ،و اﻣﺮوزى ﺳﺮﻧﮕﻮن و ﻛﺎھﯿﺪه .ھﻤﮫ ﻣﻰ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻋﻨﺎﯾﻰ دﯾﺮوز را ﺑﮫ ﭘﯿﺮ ﺧﻤﯿﺪه
اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎری ﮐﮫ در اﯾﻦ دوره ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد رﯾﺸﮫ ای و ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و درھﻢ
ﮔﺮه ﺧﻮرده ای ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ،واز آن ﻣﮭﻤﺘﺮ ﺟﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ و دوران ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮭ ﺟﺮاردو
ﻧﻮﻟﯽ ،در ﮐﺘﺎب »ﻣﻔﮭﻮم اﯾﺮان« ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻗﻮﻣﯽ و
ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و آﻣﺪن و رﻓﺘﻦ ھﮋﻣﻮﻧﯽ ھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻋﺮب ،ﻣﻐﻮل ،ﺗﺮک و ﻏﯿﺮه را ﻧﻈﺎره
ﮐﺮده ،در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻤﺮار آرﯾﺎﯾﯽ از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﮭ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ ھﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل و ھﻮا ﻏﻮطﮫ ور اﺳﺖ ،و ﻗﯿﺎس
و ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﺛﺮی ﻣﺜﻞ ﺑﻮف ﮐﻮر راه درازی را ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎرﯾﺦ در ذھﻦ ھﺪاﯾﺖ از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﮫ
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ آﺷﮑﺎرﺗﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺪاﯾﺖ ﭘﺮوﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن را ،ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوﺳﺖ ،در
ﺳﺎل  ۱۳۰۹در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .ﭘﺮوﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ ای اﺳﺖ در ﺳﮫ ﭘﺮده ﮐﮫ در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺟﻨﮓ اﻋﺮاب
و اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۲۲ھﺠﺮی در ﺷﮭﺮ ری ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر آن از اﺷﮑﯽ ﮐﮫ از ﭼﺸﻤﺎن ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮو
ﻣﯽ رﯾﺰد ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ روزﮔﺎر ھﺪاﯾﺖ ،و ﺗﻮﺻﯿﻒ ھﺪاﯾﺖ از
ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ در ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﮥ اول ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﮋاده و ﻋﺮب ھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد
روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮده اول ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﺎﻧﮥ ﭼﮭﺮه ﭘﺮداز ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﭼﮭﺮه ﭘﺮداز ،ﮐﮫ ﮐﺎرش ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ
ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﻧﻘﺶ دﺧﺘﺮش ﭘﺮوﯾﻦ .وﻗﺘﯽ ﭘﺮوﯾﺰ ،ﻧﺎﻣﺰد ﭘﺮوﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ
ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮭ ﭼﮭﺮه ﭘﺮداز ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﮫ ﭘﺮده ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﭘﺮداز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» ،اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ

ﺷﺎھﮑﺎرﺗﺎن اﺳﺖ....آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﺮده را ﺑﮫ ﺑﻨﺪه ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎرزار از ﻣﻦ دﻟﺪاری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد «.در
ﺻﺤﻨﮫ وداع ﭘﺮوﯾﻦ و ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﻐﺪی ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﮭ درﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﯿﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﮐﺎرزار در ﮐﻨﺎره ھﺎی ﻧﮭﺮ
ﺳﻮرن ﻣﯽ ﮔﺬرد .در ﭘﺮده آﺧﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﻤﮫ آرزوی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺮوﯾﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ھﻨﻮز ﭘﺮده ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﮐﮫ ﺻﻮرت ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ اﺳﺖ در دﺳﺖ دارد در ﺧﻮن ﻏﻮطﮫ ور اﺳﺖ .ﭘﺮوﯾﻦ در ﺑﺎرﮔﺎه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺮب اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺮب ﺷﯿﻔﺘﮫ وﺻﺎل او .در ﺗﻼش ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﺮار از دﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺮب ﮔﻠﺪان
ﻟﻌﺎﺑﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﮭ در اطﺎق اﺳﺖ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮوﯾﻦ ﺧﻨﺠﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را
از ﺟﯿﺐ ردای او ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و در ﺳﯿﻨﮫ ﺧﻮﯾﺪش ﻓﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﯾﻦ و ﭘﺮوﯾﺰ و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﻮﮔﻮار ھﺪاﯾﺖ از ﭘﺎ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﮔﻠﺪان ﻟﻌﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ و ﮐﺎﻏﺬی ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮوﯾﻦ
ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽ رود .و اﯾﻦ ﺳﺎل ۱۳۰۹ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﻮف ﮐﻮر در ﺳﺎل ۱۳۱۵

ﮐﮫ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﻮرت ھﺎی ﺗﺎزه ای از ﭘﺮوﯾﻦ و ﭼﮭﺮه ﭘﺮداز و ﻻﯾﮭ ھﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺷﮭﺮ ری،
رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻮرن ،ﮔﻠﺪان ﻟﻌﺎﺑﯽ و ﭘﺮده ﻧﻘﺎﺷﯽ راه درازی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻮف ﮐﻮر ھﻢ در ﺳﺎل ھﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را از دوران ﭘﺲ از آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛
ھﻤﺎن دﯾﻮاری ﮐﮭ ﺧﻮد ھﺪاﯾﺖ ھﻢ در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آن دﺳﺘﯽ داﺷﺘﮫ ،و ﺷﻤﺎری از ﺳﻨﮓ ھﺎی آن را درﺳﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ روی ھﻢ ﭼﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮭ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری
از ھﻤﺮوزﮔﺎراﻧﺶ ،زﻣﺎن درازی در ﺣﺼﺎر اﯾﻦ دﯾﻮار ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ھﺪاﯾﺖ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮﺷﮫ ﺷﺪن اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮی
ﺑﮫ ھﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﻣﯽ آﻣﻮزد ،و ﻣﺘﻮﻧﯽ را از ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮭ ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ھﺪاﯾﺖ از زاوﯾﮫ ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،و ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ
ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ رواﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﯿﺠﯿﺪه ﺗﺮ اوﺳﺖ ﺑﺎ دوره ھﺎی از ھﻢ ﺟﺪای ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ
ھﺪاﯾﺖ در ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺪودی از ھﻤﺮوزﮔﺎران ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ظﺎھﺮ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎ رﯾﺸﮫ ھﺎ و ﺑﻨﯿﺎن ھﺎ ﮔﻼوﯾﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﭼﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻤ ٌﮭ ﻛﺴﺎن دﯾﮕﺮى ﻛﮫ ﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﻮرد
آرزوﯾﺸﺎن -ﯾﻌﻨﻰ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم -را ﺑﮭ روﺷﻨﻰ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺳﺘﯿﺰ و اﻧﻜﺎرﺷﺎن  -ﯾﻌﻨﻰ
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﻰ -را ﺑﮫ درﺳﺘﻰ ﺑﮭ ﺟﺎ ﻣﻰ آوردﻧﺪ ،ﺑﮭ زﯾﺎرت ﺧﺮاﺑﮫ ھﺎى ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﻰ رود ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﻰ زودﺗﺮ از آن ھﺎ
از اﯾﻦ ﺧﻮاب آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ رؤﯾﺎھﺎى رﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺪار ﻣﻰ ﺷﻮد ،و ﺑﮫ ﺟﺎى آن ﻛﮫ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ،ﺧﻮاﺑﺰده از راه ﺑﺮﮔﺮدد و
طﺒﻘﻰ ﭘﺮ از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎى ﻟﻌﺎب ﺧﻮرده و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان ھﺪﯾﮫ ﻛﻨﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﻣﻰ ﻣﺎﻟﺪ ،و ﺑﮫ ﺧﻮدش و

دﯾﮕﺮان و روزﮔﺎری ﮐﮫ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻮف ﮐﻮر ھﻢ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ری ﻣﯽ ﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﺳﺎل از ﻧﮕﺎرش ﭘﺮوﯾﻦ دﺧﺘﺮﺳﺎﺳﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درام ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ھﺪاﯾﺖ ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ دوران و آن ﭼﮫ در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ اﯾﻦ درام ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﯾﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻋﺮب ﮔﺬﺷﺘﮫ در ذھﻦ ھﺪاﯾﺖ ھﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﮭﺮه ﭘﺮداز ،ﭘﺮوﯾﻦ ،ﺷﮭﺮ ری ،رودﺧﺎﻧﮫ
ﺳﻮرن ،ﮔﻠﺪان ﻟﻌﺎﺑﯽ ،ﭘﺮده ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺟﻐﺪ ،و ﺑﮭ ﺳﺨﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺘﻌﺎره ھﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮوﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ھﺪاﯾﺖ از ﻗﺮن ھﺎی دراز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪ ،ﻓﺮو رﻓﺘﮫ در ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﮫ ﺑﻮف ﮐﻮ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،و
ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﮕﺎه ھﺪاﯾﺖ ﺑﮭ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ای از ھﻤﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﻮف ﮐﻮر ،ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮوﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن ھﻤﮭ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.

از ﻧﻈﺮ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی از ری ﻣﯽ ﮔﺬرد:
»دﻧﯿﺎ ﭼﮭﺎر ﺟﺎی اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ دﻣﺸﻖ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮی رﻗﮫ اﺳﺖ ،و ﺳﻮم ری ،و در ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺟﺎھﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮ از
ﺳﺮﺑﺎن ﻧﺪﯾﺪم ،و آن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ری ،ﻣﯿﺎن آن ﻧﮭﺮی اﺳﺖ و دو ﺳﻮی آن را درﺧﺘﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﺳﺮدرھﻢ ،ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺎی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ اﺳﺖ«.
ﻧﮭﺮی ﮐﮫ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻤﺎن ﻧﮭﺮ ﺳﻮرن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎم آن ﻣﺎﺧﻮذ از ﻧﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺰرگ ﺳﻮرن
اﺳﺖ ،و در زﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ ﺧﺸﮏ و ﮐﻢ آب در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،از آن
ﻧﮭﺮ و آن ﺧﯿﺎﺑﺎن و آن ری در زﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ ﺟﺰ ﺧﺮاﺑﮫ ای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻧﺎم ری در زﻧﺠﯿﺮۀ ﺑﮫ
ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ای از ﻣﻔﺎھﯿﻢ و روﯾﺪادھﺎ ﺑﮫ آﺑﺎدﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ھﺎی اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﺑﻮف ﮐﻮر ﻧﮫ از ﭘﺮوﯾﺰ
ﮐﮫ در راه ﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزد ،و ﻧﮫ از ﺧﻨﺠﺮی ﮐﮫ ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﭼﻨﮓ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺮب در ﺳﯿﻨﮫ اش
ﻓﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺮوﯾﻦ در آﻏﻮش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺮب اﺳﺖ ،و راوی در ﺑﺨﺶ دوم داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدش ﺟﺎی
دﻧﺪان ھﺎی زرد و ﮐﺮم ﺧﻮرده ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻨﺰرﭘﻨﺰری را ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ دﯾﺪه و ﻧﺎﻣﺶ را ﻟﮑﺎﺗﮫ ﮔﺬاﺷﺖ اﺳﺖ .در رواﯾﺖ
ﺗﺎزه ای ﮐﮫ ھﺪاﯾﺖ در ﺑﻮف ﮐﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،دوره ھﺎی از ھﻢ ﺟﺪای ﺗﺎرﯾﺦ در ﻛﻨﺎره ھﺎی ﻧﮭﺮ
ﺳﻮرن ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،دﯾﺮوز و اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﺧﻄﻮط ﯾﻜﺴﺎﻧﯽ ﻛﮫ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺎ
ﺑﺎرﯾﻚ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﮭﺮه و ﻣﺸﺨﺼﺎت آدم ھﺎی اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮی ﻧﮭﺮ ﺳﻮرن ﺑﮭ ﻛﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﮭ ﺟﺎ ﻣﯽ
آورﻧﺪ ،و ﻣﯽ ﻓﮭﻤﻨﺪ ﻛﮫ ھﻤﮭ ﻣﺜﻞ ھﻤﻨﺪ و ﺳﺮ و ﺗﮫ ﯾﻚ ﻛﺮﺑﺎس ،و ھﻤﮫ در ﻧﮋﻧﺪی و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮕﯽ و ﺗﺒﺎھﯽ ھﻢ ﻧﻘﺸﯽ

دارﻧﺪ.
ھداﯾت ﺑوف ﻛور را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺧواب و ﺑﯾدارى ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻰ ﻛﻧد .در ﺑﺧش اول ﻛﮫ در ﺧواب دﯾرﭘﺎى ھداﯾت و
ھﻣروزﮔﺎراﻧش ﻣﯽ ﮔذرد ،ھﻣﮫ ﭼﯩز در ﻣﮭﻰ اﺛﯾرى ﻏوطﮫ ور اﺳت ،ﻣﮭﻰ ﻛﮫ ﺧطوط و زاوﯾﮫ ھﺎى ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎى دور
را ﻣﺣوﺗر و دورﻧﻣﺎى آن را ﻓرﯾﺑﻧده ﺗر ﻣﻰ ﻛﻧد .اﻣﺎ در ﺑﺧش دوم ،ھداﯾت ﺑرﺧﻼف ﺑﺳﯾﺎرى از ھﻣروزﮔﺎراﻧش ﺑﯾدار
اﺳت ،ﮔﻠداﻧﻰ را ﻛﮫ ﭘﯾرﻣرد ﺧﻧزرﭘﻧزرى از ﺧراﺑﮫ ھﺎى رى ﺑﯾرون ﻛﺷﯾده ﺟﻠوى ﺧودش ﮔذاﺷﺗﮫ و دارد داﺳﺗﺎن ﻣﻰ
ﻧوﯾﺳد؛ آن ھم ﭼﮫ داﺳﺗﺎﻧﻰ ،و در اﯾن داﺳﺗﺎن ھﻣﮥٌ ﺧواب ھﺎى رﻧﮕﻰ ﺧودش و دﯾﮕران را از ﺗﺎرﯾﻛﻰ ﺷب ﺑﮫ روﺷﻧﺎﯾﻰ
روز ﻣﻰ ﻛﺷﺎﻧد ،و »واﻗﻌﯾت« اﯾران آرﻣﺎﻧﻰ ﺷده دوران را ﺑراى ﺧودش و دﯾﮕران ﻣﻌﻧﺎ ﻣﻰ ﻛﻧد.
ﺑوف ﮐور ،ﮔذﺷﺗﮫ از ﺗﻣﺎم رﯾزه ﮐﺎری ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری و ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻣورد ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕوﺳت ،ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﺗﺎزه
ای ﮐﮫ از ﻣﻔﮭوم »ﻣن« در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ »دﯾﮕری« ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ دھد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﯾران ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﻣﺗﺎز اﺳت .ﺑوف
ﮐور داﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھم آﻣﯾﺧﺗﮕﯽ ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ،ﺳرزﻣﯾن ھﺎ و آدم ھﺎﺳت؛ از ھﻧد آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و در اﯾران ﺑﮭ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ
رﺳد؛ ھم ﮐﺎﻣﻸ اﯾراﻧﯽ اﺳت ،و ھم ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آﺷﻧﺎﯾﯽ ھداﯾت ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻏرب و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
اروﭘﺎﯾﯽ در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر آن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ آﯾد .ﺑوف ﮐور ﭘﺎﺳﺦ ھداﯾت اﺳت ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﭘرﺳش روزﮔﺎرش ،ﮐﮫ از
ﯾﮏ ﺑﺣران ھوﯾﺗﯽ ﺳرﺑرﻣﯽ ﮐﺷد ،و ﺗﮭﯽ ﺑودن ھﻣﮥ آن ﭼﮫ را ﮐﮫ در ﭘروﯾن دﺧﺗر ﺳﺎﺳﺎن و داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
دﯾﮕرش ﺳﺗوده در ﺑراﺑر ﭼﺷم دﯾﮕران ﻣﯽ ﮔذارد .در ﺑوف ﮐور ﺑرﺧﻼف ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھداﯾت ،ﻣرز ﻣﯾﺎن
»ﻣن« و »دﯾﮕری« ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻧدارﻧد ،و ﺑﮭ ﺟﺎی ﻧﺎم ﺑﺎ ﺻﻔت ﯾﺎ ﺻﻔت ھﺎﯾﯽ
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ آن ھﺎ را ﺑﮫ ھم ﺷﺑﯾﮫ ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد.
در اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﻘش و اھﻣﯾت آﯾﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ راوی ﺑوف ﮐور در آﺧرﯾن ﺻﻔﺣﺎت داﺳﺗﺎن در آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود .ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﺧود ﭼون ﺗﺎﻓﺗﮫ ای ﺟداﺑﺎﻓﺗﮫ از دﯾﮕران ﮐﺎر ﺳﺎده ای اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎزﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه زن ﻟﮑﺎﺗﮫ در
ﻋﻣﻖ ﭼﺷﻣﺎن دﺧﺗر اﺛﯾری ،دﯾدن ﮔزﻟﯾﮏ ﺧون آﻟود ﻣرد ﻗﺻﺎب در زﯾر ﻋﺑﺎی ﻣرد ﻗﺎری و ﻗﺑﺎی ﭘﯾرﻣرد ﮔورﮐن ،و
ﺑﻌد ﻧﮕﺎه ﮐردن در آﯾﻧﮫ و رو ﺑﮫ روﺷدن ﺑﺎ رﯾﺷﮥ ھﻣﮥ اﯾن ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎ در درون ﺧود ،اوﺟﯽ از آﮔﺎھﯽ و روﺷﻧدﻟﯽ ﻣﯽ
طﻠﺑد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری را از آن ﻧﺻﯾﺑﯽ ﻧﯾﺳت ،و ﺑﮫ ھداﯾت ،ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زودﺗر از آن ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﻣﯾﺷل
ﻓوﮐو و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻣﻧﺗﻘداﻧﯽ ﭼون ادوارد ﺳﻌﯾد ،طرز ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮭ ﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑﮫ ﺧود و
ﺑﮫ دﯾﮕری را دﮔرﮔون ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ ارزﺷﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ دھد .ھداﯾت در ﺑوف ﮐور ،اﮔر اﺻطﻼح
را از ھﺎﻧس ﮔﺋورگ ﮔﺎداﻣر ﺑﮫ وام ﺑﮕﯾرﯾم ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻔﺳﯾری ﻧو در درون ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻘر اﺟﺗﻣﺎع اﯾران ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد،
ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﺗﺎزه ای از ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﭼون ﻓرھﻧﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳرزﻣﯾن و ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ﺑﮭ »ﻣن« و »دﯾﮕری«

ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﯾران ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﮭﺎن ھﻣروزﮔﺎر ھداﯾت ﻣﻣﺗﺎز اﺳت .ﺷﻣﺎری از ﺑﮭﺗرﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎی
ﻣﻌﺎﺻر از درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻔﺳﯾری ﺗﺎزه ای ک ﺑﺎ ﺑوف ﮐور در ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾران ﭘﯽ رﯾزی ﻣﯽ ﺷود ﺳرﺑرﮐﺷﯾده
اﻧد .از درون ھﻣﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻔﺳﯾری ﺗﺎزه اﺳت ﮐﮫ دﯾوارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آدم ھﺎ و دوره ھﺎ را از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓرو ﻣﯽ
رﯾزد ،ﻓراز و ﻓرود دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ ﺧورد ،ﺗﮑﻠﯾف ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺣﺎﮐم ﺑر
روزﮔﺎر و زﻣﺎﻧﮭ روﺷن ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎزﻧﮕری ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ در داﺳﺗﺎن ﻓﺎرﺳﯽ رﻧﮓ ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﮔﯾرد ،و ﻣﻔﮭوم ﺗﺎزه
ای از ﺗﺎرﯾﺦ در داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .از درون ھﻣﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻔﺳﯾری ﺗﺎزه
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘد ﺧود در ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ راھﯽ ﺑﮭ ﻧﻘد روﯾدادھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد.
ﺑوف ﮐور اﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺧص ﮐﻠﻣﮫ “رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ” ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻗﯾﻖ ﮐﻠﻣﮫ داﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺦ دراز و ﭘراﻓت
و ﺧﯾز اﯾران اﺳت .از ﺳﻔر ھداﯾت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﭼﯾزی ﺟز ﺑوﻓﯽ ﮐور و ﭘﯾرﻣردی ﺧﻧزرﭘﻧزری،
ﮐﮫ ﻧﻣﺎد اﻧﺳﺎن روزﮔﺎر ھداﯾت اﺳت ،ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﺎﺻر و
ﮐﺎوﯾدن ﺧود ﺑرای ﺷﻧﺎﺧﺗن رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ در ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾران ،اﮔرﭼﮫ ﺑﺎ ﻓراز و
ﻓرود ﺑﺳﯾﺎر ،دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود.
داﺳﺗﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾن ﻋﻣر ﺑﯾش از ﺻدﺳﺎل راه درازی آﻣده ،و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺑزرگ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﻓراواﻧﻧد
و داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧوب ﻓراوان ﺗر .ﭘﯾﮕﯾری ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾران در دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر اﯾن ﺗﺣول و دﮔرﮔوﻧﯽ را ﺑﮫ
ﺻورت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .در ﺑﺳﯾﺎری از داﺳﺗﺎن ھﺎی اﻣروز ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻋﺎم و ﯾﮑﺳﺎن ﮐﻧﻧده ای ﻣﺛل
ﻣرگ ،ﺗرس ،ﺟﻧﮓ ،آوارﮔﯽ ،ﺳرﮔذﺷت آدم ھﺎ را ،ﻓﺎرغ از ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن
ھﺎ ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓﺿﺎی داﺳﺗﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣروز ﺑﺎ آزادی و ﺑراﺑری آدم ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر آﺷﻧﺎﺗر اﺳت و ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻟزاده در ﻣﻘدﻣﮥ ﯾﮑﯽ ﺑود ،ﯾﮑﯽ ﻧﺑود آرزو ﮐرده ﭘﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻏﺎﺋب از اﺟﺗﻣﺎع اﯾران را ﺑﮫ ﻓﺿﺎی
داﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮐرده اﺳت؛ دﺳﺗﺎورد ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم اﻧداز ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺗوار ﺑر ﺳﻧﺟش و ﭼون و ﭼرا در ﺑراﺑر ﭼﺷﻣﺎن
ﺧواﻧﻧده ﻣﯽ ﮔﺳﺗراﻧد.

