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 نخستین برنامۀ بنیاد فرھنگی دماوند از طریق فضای مجازی

 ، نویسنده و پژوھشگرادبی حورا یاوریسخنرانی خانم 
 

  
 ، سفری دراز از ستایش بھ سنجش ت در آیینۀ تاریخ ی صادق ھدا: عنوان سخنرانی

 2020نوامبر   15: یکشنبھ تاریخ سخنرانی
 دقیقۀ بعد از ظھر ساعت دو و سی آغار برنامھ: 

 معرفی سخنران توسط اردشیر لطفعلیان 
 مدیر برنامھ: دکتر مسعود الفت 

در   یروانشناس  نھیخود را در زم التیآموخت و تحص یو روانشناس  ی س ی انگل اتیادب رانیدر ا ی اور یخانم   :شرح حال فشردۀ خانم یاوری
 پرداخت  یداستان اتیادب نھٴیدر زم  ژهیوبھ ینقد ادب و اتیادب و پژوھش در یادامھ داد وھمزمان بھ بررس  کایامر و  فرانسھ

 ات یرا در ادب کایرانیمعاصر و مشاورت دانشنامھ ا اتیبخش ادب تیمسئول ایدانشگاه کلمب یرانشناسیدر مرکز ا و
 یروانکاو  ی ھا  ھیو کاربرد فرض اتیادب نھیدر زم شتریب ی اور یحورا   ی ھامقاالت و کتاب بھ عھده گرفت. یداستان

 اشاره کرد.  ریز ی توان بھ کتاب ھا  یآن م  ی است، و از نمونھ ھا یمتون ادب  لیتحل در
 ی در نقد ادب ییگفتارھا ران، یدر ا تھیو سرگذشت مدرن  یفارس  داستان

 نھییدر آ یزندگ
 بوف کور  ی دو متن: دو انسان، دو جھان، از بھرام گور تا راو  ات، یو ادب  ی روانکاو

Karim Emami on Modern Iranian Culture, Literature &amp; Art, edited, Persian 
Heritage, Foundation, Modern Persian Studies Series, vol. 1, New 
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 بنیاد فرھنگی دماوند  ارجمند عضای گرامی  و دوستانا
اشاعۀ جھانی ویروس کرونا سبب شده کھ برنامھ ھای سخنرانی دو ماھانۀ بنیاد فرھنگی دماوند از آغاز 

بھ حال تعطیل در آید. چون برخالف امیدواری ھایی کھ ابراز می شد    با کمال تأّسف  سال مسیحی جاری
سیدن فصل گرما ھم از میان نرفت و توقف اجتماعات تا عرضۀ یک واکسن این ویروس خطرناک با فرا ر

برھمچنان    نئمطم بنیاد  مدیرۀ  ھیئت  داشت،  ف  تا   آن شد   ادامھ خواھد  از  استفاده  با  را  ھا  ای  ضبرنامھ 
  Zoom با سودجستن از  یکشنبھ پانزده نوامبرسرگیرد. نخستین برنامۀ ما از این طریق روز مجازی از 

با سخنرانی خانم حورا یاوری نویسنده و پژوھشگر ادبی انجام خواھد گرفت. در این فرصت خانم یاوری  
"  انینسخ عنوان  سنجشزیر  بھ  ستایش  از  دراز  سفری  تاریخ:  آیینھ  در  ھدایت  حاصل  صادق  کھ   "

کرد. برای دوستان لینک  خواھد  بارۀ آن نویسندۀ برجستۀ ایرانی است ایراد  در    ایشان ق  تحقیقات عمی 
oomZ    آن می از طریق  بتوانیم  تکھ  واریم  امید  ایمیل خواھد شد.  بپیوندند  برنامھ  بھ  با شمار  وانند 

 ھرچھ بیشتری از شما از این طریق تجدید دیدار کنیم 
 

 دوستان با درود و آرزوی تندرستی و شادکامی برای ھمۀ 
 ھیئت مدیرۀ بنیاد فرھنگی دماوند 

Virtual Meeting Link: 
 
Time: Nov 15, 2020 02:30 PM Eastern Time (US and Canada) 
Link to Virtual Event: 
https://federatedwireless.zoom.us/j/99853836779 
 
Meeting ID: 998 5383 6779 
One tap mobile 
+13126266799,,99853836779# US (Chicago) 
+16468769923,,99853836779# US (New York) 
 
Dial by your location 
        +1 312 626 6799 US (Chicago) 
        +1 646 876 9923 US (New York) 
        +1 301 715 8592 US (Germantown) 
        +1 346 248 7799 US (Houston) 
        +1 408 638 0968 US (San Jose) 
        +1 669 900 6833 US (San Jose) 
        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 
        888 475 4499 US Toll-free 
        877 853 5257 US Toll-free 
Meeting ID: 998 5383 6779 

https://federatedwireless.zoom.us/u/acCchjp87B ind your local number:F 

https://federatedwireless.zoom.us/j/99853836779
https://federatedwireless.zoom.us/u/acCchjp87B

