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

 ت در آیینۀ تاریخ، سفری دراز از ستایش بھ سنجشیصادق ھدا
با پیش بھ طور دو ماھانھ  کھ از ده سال  دو ماھانۀ بنیاد فرھنگی دماوند را  سخنرانی  ویروس جھانگیر کرونا برنامھ ھای  

استادان اجتماعات ھمۀ مؤسسات و سازمانھ  ،بھ طور بی وقفھ در جریان بوده است  نامب  و دانشوران  شرکت   ی امانند 
کھ  ویروس خطرناک    اشاعۀ این پایان  برای    یدیگر در سرتا سر جھان بھ تعطیل کشانید. از آنجا کھ تاریخ پیش بینی پذیر

ارائھ نمی    دیگر شدهلیون تن  یدھھا م  موجب بیماری  تا کنون بیش از یک میلیون از مردم جھان را بھ گام مرگ کشانده و
از طریق فضای مجازی    با سود جستن از فنآوری ھایی پیشرفتۀ امروز ازبنیاد بر آن شد تا برنامھ ھای خود را    ،شود

گیرد یکشنبھ  نخستین     .سر  روز  طریق  این  از  بنیاد  چھرۀ   15برنامۀ  یاوری  حورا  خانم  پرمایۀ  سخنرانی  با  نوامبر 
اد فرھنگی دماوند   بنییری مواجھ شد.   ظسرشناس دانشگاھی و نویسنده و تحلیلگر ادبی بر گزار گردید و با استقبال بی ن

 تقدیم می دارد.  بھ خاطر پذیرش دعوت ما ایشان ازمراتب سپاس و قدر دانی خود را 

 

 شرح حال کوتاه سخنران 

ادامھ داد وھمزمان   کایامر  و در فرانسھ  یروانشناس  نھیخود را در زم  التیآموخت و تحص یو روانشناس  ی س ی انگل اتیادب رانیدر ا یاوریخانم  
 پرداخت  یداستان  اتیادب نھٴیدر زم  ژهیوبھ ینقد ادب و  اتیادب و پژوھش در  یبھ بررس 

 اتیرا در ادب کایرانیمعاصر و مشاورت دانشنامھ ا  اتیبخش ادب تیمسئول ایدانشگاه کلمب  یرانشناس یدر مرکز ا  ی و

 یروانکاو  ی ھا  ھ یو کاربرد فرض اتیادب نھیدر زم شتریب ی اور یحورا  یھامقاالت و کتاب بھ عھده گرفت. یداستان

 اشاره کرد.  ریز  ی توان بھ کتاب ھا ی آن م یاست، و از نمونھ ھا یمتون ادب  لیتحل در

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



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

 

  ،۲۰۰۹ ،۱۹۹۵(  تھران سخن، انتشارات ،کور بوف راوی  تا گور  بھرام  از ،جھان دو  انسان، دو:  متن دو  ادبیات،  و روانکاوی
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. 

تازه ای مورد بررسی قرار    کامال    و بعد  ھخانم یاوری در گفتار محققانھ و شیوای خود شخصیت صادق ھدایت و کارھای او را از زاوی
موشکافانھ   وبررسی  تحلیل  این  و  فارسیداد  ادبیات  بھ  ودلبستگان  و  دوستان  فرھنگ  از  بزرگی  شمار  توجھ  نشست    کھ   مورد  بھ 

کھ بھترین تکمیل کنندۀ این گزارش است  سخنران  قرار گرفت. اکنون توجھ شما را بھ فشرده ای از گفتار  مجازی ما پیوستھ بودند  
 . ماز ایشان صمیمانھ سپاسگزارینیز  این بابتاز  تھیھ شده و خانم یاوریکنیم.  این فشرده بھ قلم خود جلب می 

 

 خ یتار ھو نگاه مدرن ب  تیصادق ھدا

 سنجش  ھب  شیدراز از ستا یسفر

 نام عقب ماندن ایران از کاروان تمدن جھان، و  ھای ب  ھروشدن ایرانیان است با مسأل ھقرن نوزدھم سرآغاز روب

 اروپا می  ھھا نخستین دانشجویان ایرانی ب ھجاماندگی. در این سال ھا و دھ ھب با این  ھچاره اندیشی برای مقابل

 وجود می آید، مفاھیم و کلمات تازه ای مثل قانون و برابری و آزادی  ھروند، نخستین واحدھای آموزشی مدرن ب

 زبانی متفاوت از زبان مصنوع و گریزان از  ھوز می شود، منشآت قایم مقام و امیر نظام گروسی برایج ر ۀسک

 می شود، نخستین روزنام ھای فارسی  ھمعنِای دوران خواننده فراوان پیدا می کند، نخستین سفرنام ھا نوشت

 ادبیات و ۀصحن آمده بھ دنیا ھدر روزگار نوشدن جھان ب ھپای رمان ک کھ مھم تر این  ھمنتشر می شود، و از ھم

 کار نو کردن ایران و فرھنگ ایران و ساده تر کردن  ھو سفرنام ھفرھنگ ایران باز می شود، و در کنار روزنام

 ای آزاد و ھترجم ھ ب نخستین رمان ھای تاریخی اروپایی ھگذرد ک عھده می گیرد، و دیری نمی ھزبان فارسی را ب

 زبان فارسی برگردانده می شود.  ھاست ب ھاقتباس و تالیف نزدیک تر از ترجم ھبھ ک روان

 گات ھا، کھن ترین  ھنخستین کتیبھ ھای بازمانده از دوران باستان خوانده می شود، ترجم ھدر ھمین سال ھاست ک

 دست ھب ھمت ابراھیم پورداود منتشر می شود، تاریخ ایران باستان، نوشتھ حسن پیرنیا ، ھبخش اوستا، ب

 ایران ھم باز می  ھاست ب در آن سال ھا در اروپا در حال اوج گیری ھک عالقمندان می رسد، پای ناسیونالیسمی



 و بسیاری از متون تاریخی اسالمی جای آشکاری ندارند، بر  ھدر شاھنام ھشود، نام پادشاھان ماد و ھخامنشی ک

 می شود. بیشتر نویسندگان  ھسال ھا نوشت سر زبان ھا می افتد. نخستین رمان ھای تاریخی مدرن فارسی ھم در این

 داستان باستان یا  ھروند، ک ھای دور و درخشش ھای آن می ھسراغ گذشت ھداستان ھای تاریخی این دوران ب

 ھای آن است. تاریخ  ھذبیح بھروز از نمون ۀسرگذشت کورش، اثر حسن بدیع. و شاه ایران و بانوی ارمن، نوشت

 قرن ھاى پى درپى در این  ھ زندگى مردمانى باشد كۀٌ ھم پیوست ھمراحل ب ھآن ك مانده جاى ھایران در آن سال ھا ب

 شبی است با دیروزى پرنیانى  ھبرباد رفت یک جوانی ھاره پاره است، بو پ ھسرزمین زندگی کرده اند، از ھم گسست

 پیر خمیده  ھمى خواھند رعنایى دیروز را ب  ھ. ھمفلك، و امروزى سرنگون و كاھیده ھب و سري از ناز بركشیده

 امروز برگردانند. 

 ای و بنیانی با پدیده ھای پیچیده و درھم  ھمی شود جای برخورد ریش ھدر این دوره نوشت ھدر بسیاری از آثاری ک

 معنای  ھیعنی تفكر انتقادی ب ھگره خورده ای مثل تاریخ و فرھنگ، واز آن مھمتر جای بزرگترین دستاورد مدرنیت

 گفتھ جراردو  ھسال ھا ب عنوان محصول یک فرھنگ و دوران خالی است. در این ھخود ب ھب ھنگریستن نقادان

 شاید بیش از ھر تاریخ دیگر آمیختگی ھای عمیق و بنیانی قومی و  ھک نولی، در کتاب «مفھوم ایران»، تاریخی

 و آمدن و رفتن ھژمونی ھای یونانی، عرب، مغول، ترک و غیره را نظاره  ھمذھبی و فرھنگی را پشت سر گذاشت

 کرده، در مسیر استمرار آریایی از نو ساختھ می شود. 

 ور است، و قیاس ھحال و ھوا غوط  ھای تاریخیش را می نویسد در ھمین ھنمایشنام ھصادق ھدایت ھم در زمانی ک

 ھمفھوم تاریخ در ذھن ھدایت از ستایش ب ھرا ک ھا با اثری مثل بوف کور راه درازی ھو سنجش این نمایشنام

 تاریخی اوست، در  ھنخستین نمایشنام  ھکآشکارترمی کند. ھدایت پروین دختر ساسان را،  ھسنجش پشت سر گذاشت

 جنگ اعراب  ۀدر بحبوح ھپرده ک ھای است در س ھدر پاریس می نویسد. پروین دختر ساسان نمایشنام ۱۳۰۹سال 

 از چشمان ھدایت فرو  ھو کنار آن از اشکی ک ھھجری در شھر ری می گذارد و گوش ۲۲و ایرانیان در حدود سال 

 استوار است بر بررسی ھای شرق شناسی روزگار ھدایت، و توصیف ھدایت از ھنمایشناممی ریزد تر است. 

 اول تکلیف خواننده را با ایرانیان نژاده و عرب ھای بیابانگرد  ۀدر ھمان صفح ھشخصیت ھای اصلی نمایشنام

 روشن می کند. 

 ار نامش نقاشی است، تنھا یکاعتب ھکارش ب ھگذرد و چھره پرداز، ک  چھره پرداز می ۀپرده اول نمایش در خان

 میدان نبرد برای خداحافظی با  ھنقش می کشد، نقش دخترش پروین. وقتی پرویز، نامزد پروین، پیش از رفتن ب

 چھره پرداز می گوید، «این بھترین  ھافتد و ب  پرده نقاشی می ھخانھ چھره پرداز می آید، چشمش ب ھپروین ب



 بنده بسپارید، در ھنگام کارزار از من دلداری خواھد کرد.» در  ھپرده را بشاھکارتان است....آیا می شود این 

 وداع پروین و پرویز جغدی بر روی شاخھ درخت چند بار شیون می کشد. کارزار در کناره ھای نھر  ھصحن

 ھ است. پرویز در حالی ک ھبر باد رفت آرزوی ایرانیان برای نجات ایران ھسورن می گذرد. در پرده آخر نمایش ھم

 ور است. پروین در بارگاه  ھصورت پروین بر آن نقش است در دست دارد در خون غوط ھھنوز پرده نقاشی را ک

 وصال او. در تالش پروین برای فرار از دست فرمانده عرب گلدان  ھفرمانده عرب است و فرمانده عرب شیفت

 و می شکند. در پایان این نمایش تاریخی پروین خنجر فرمانده رازمین می افتد  ھلعابی زیبایی کھ در اطاق است ب 

 دش فرو می کند. پروین و پرویز و ایران با شکوه ساسانی در یخو ھاز جیب ردای او بیرون می کشد و در سین

 تصویر پروین  ھک برابر چشمان سوگوار ھدایت از پا در می آیند، گلدان لعابی می شکند، ھمراه با پرویز و کاغذی 

 ۱۳۱۵شدن بوف کور در سال  ھشمسی است و ھنوز تا نوشت۱۳۰۹خاک می رود. و این سال  ھآن نقش است ب بر

 

 استوار است بر صورت ھای تازه ای از پروین و چھره پرداز و الیھ ھای معنایی متفاوتی از شھر ری،  ھک

 سورن، گلدان لعابی و پرده نقاشی راه درازی در پیش است.  ھرودخان

 دیوار بلندی تاریخ ایران باستان را از دوران پس از آن جدا می کند؛ ھشود ک می ھھم در سال ھایی نوشتبوف کور 

 ھ، و شماری از سنگ ھای آن را درسال ھایی کھھمان دیواری کھ خود ھدایت ھم در باال رفتن آن دستی داشت

 ھدایت، بر خالف بسیاری  ھجاست ک روی ھم چیده است. اما نکتھ بنیانی این ھنوشت ھای تاریخیش را می  ھشنامنمای

 شدن این دو کتاب سفری  ھنوش ھاز ھمروزگارانش، زمان درازی در حصار این دیوار نمی ماند. ھدایت در فاصل

 سال ھاست ھند می کند، زبان پھلوی می آموزد، و متونی را از پھلوی بھ فارسی امروز بر می گرداند. در این  ھب

 پاسخ  ھو ب پدیده ھای فرھنگی و تاریخی نگاه می کند، چیزھای تازه ای می بیند، ھب تازه ای ھھدایت از زاوی ھک

 سخن دیگر  ھ. بروایت برخورد سنیجیده تر اوست با دوره ھای از ھم جدای تاریخ ایران ھھای دیگری می رسد ک

 یشتر از پاسخ با پرسش سر و كار دارد، بیشتر از ب ھاز ھمروزگاران خودش است ك ھدایت در شمار معدودی

 جھان مورد  ھن ھھمراه با ھمٌھ كسان دیگرى ك ھھا و بنیان ھا گالویز مى شود، و اگر چ ھظاھر و سطح با ریش

 یعنى  -موضوع مورد ستیز و انكارشان   ھرا بھ روشنى مى شناختند، و ن -یعنى ایران پیش از اسالم -آرزویشان

 ھاى باستانى مى رود، اما خیلى زودتر از آن ھا   ھدرستى بھ جا مى آوردند، بھ زیارت خراب ھرا ب -اسالمى ایران

 مثل دیگران، خوابزده از راه برگردد و  ھجاى آن ك  ھرؤیاھاى رنگین بیدار مى شود، و ب ھب ھاز این خواب آغشت

 خودش و  ھكند، چشمانش را مى مالد، و ب ھخودش و دیگران ھدی ھلعاب خورده و شیرین ب طبقى پر از پاسخ ھاى



 در آن زندگی می کند، نگاه مى كند.  ھدیگران و روزگاری ک

 بوف کور ھم در نزدیکی ری می گذرد. در این سال از نگارش پروین دخترساسان نخستین درام ناسیونالیستی 

 این درام تاریخی میان پروین و فرمانده  ھدر آخرین صحن ھم دوران و آن چو ناسیونالیس ھھدایت شش سال گذشت

 ھ است. چھره پرداز، پروین، شھر ری، رودخان ھھای معنایی تازه ای پذیرفت ھھال  در ذھن ھدایت ھگذشت عرب

 ه با سورن، گلدان لعابی، پرده نقاشی، جغد، و بھ سخن دقیق تر استعاره ھای کانونی پروین دختر ساسان، ھمرا

 بوف کو رسیده اند، و  ھدر پوششی از گرد و غبار ب ھھدایت از قرن ھای دراز تاریخ ایران گذشت اند، فرو رفت

 در نگاه ھدایت بھ تاریخ شکل می گیرد،  ھمعنا و کاربرد تازه ای پیدا کرده اند. بد نیست برای آشنایی با تحوالتی ک

 ھم می  ھدختر ساسان ھمھ ب بر خالف پروین ھدر بوف کور، ک صورت تازه ای از ھمین شخصیت ھای داستانی ھب

 مانند، نگاھی بیندازیم. 

 

 در قرن دوم ھجری از ری می گذرد:  ھعباسی ک ۀاز نظر ھارون الرشید پنجمین خلیف

 این جاھا زیباتر از  ۀاست، و سوم ری، و در ھم ھ«دنیا چھار جای است، یکی دمشق است، دیگری رق 

 سربان ندیدم، و آن خیابانی است در ری، میان آن نھری است و دو سوی آن را درختانی پوشانده است

 و سردرھم، چھارمین جای سمرقند است.»  ھپیوست

 نام آن ماخوذ از نام خاندان بزرگ سورن  ھکند ھمان نھر سورن است ک آن اشاره می ھھارون الرشید ب ھنھری ک

 سخن دیگر، از آن  ھای است خشک و کم آب در نزدیکی حضرت عیدالعظیم. ب ھھدایت رودخان  در زمان و است،

 ھب ۀجای نمانده و نام ری در زنجیر  ھای در نزدیکی تھران ب ھنھر و آن خیابان و آن ری در زمان ھدایت جز خراب

 از پرویز  ھخورده است. در بوف کور ن آبادترین گورستان ھای ایران پیوند ھب ای از مفاھیم و رویدادھا ھھم پیوست

 اشنھ پروین برای گریز از چنگ فرمانده عرب در سی ھاز خنجری ک ھبازد، و ن در راه نجات ایران جان می ھک

 جای  فرو می کند، نشانی نیست. پروین در آغوش فرمانده عرب است، و راوی در بخش دوم داستان با چشم خودش

 گذاشت است. در روایت ھدندان ھای زرد و کرم خورده پیرمرد خنزرپنزری را بر صورتش دیده و نامش را لکات

 دست می دھد، دوره ھای از ھم جدای تاریخ در كناره ھای نھر  ھب ھدایت در بوف کور از تاریخ ایران ھتازه ای ک

 ھدایت با  ھك ھم می آمیزند و ھمدیگر را در خطوط یكسانی ھھم می رسند، دیروز و امروز و فردا ب ھب سورن

 باریك بینی تمام در ترسیم چھره و مشخصات آدم ھای این سو و آن سوی نھر سورن بھ كار می گیرد بھ جا می 

 در نژندی و بیمارگونگی و تباھی ھم نقشی  ھكرباس، و ھم یك ھھمھ مثل ھمند و سر و ت ھآورند، و می فھمند ك



 دارند. 

 و  تیھدا رپاىیدر خواب د ھمى كند. در بخش اول ك میتقس دارىیدو بخش خواب و ب ھبوف كور را ب تیھدا

 ھاى دور  ھھاى گذشت ھیخطوط و زاو ھور است، مھى ك ھغوط رىیدر مھى اث زىچ  ھگذرد، ھم یم ھمروزگارانش

 دار یاز ھمروزگارانش ب ارىیبرخالف بس تیتر مى كند. اما در بخش دوم، ھدا بندهی محوتر و دورنماى آن را فر را

 و دارد داستان مى ھجلوى خودش گذاشت  دهیكش رونیھاى رى ب ھخنزرپنزرى از خراب رمردیپ ھگلدانى را ك است،

 ىی روشنا ھشب ب كىیرا از تار گرانیرنگى خودش و د خواب ھاى ۀٌ داستان ھم نیداستانى، و در ا ھآن ھم چ سد؛ینو
 معنا مى كند.  گرانیدوران را براى خودش و د آرمانى شده رانیا ت»یروز مى كشاند، و «واقع

 تازه فیتعر ھھنوز مورد بحث و گفتگوست، ب ھک ییو محتوا یساختار یھا  یکار زهیاز تمام ر ھکور، گذشت بوف

 در جھان ممتاز است. بوف  ھبلک ران،یتنھا در ا ھدھد، ن یدست م ھب »یگریاز مفھوم «من» در تقابل با «د ھک یا

 ی بھ بن بست م رانیشود و در ا یھا و آدم ھاست؛ از ھند آغاز م نیفرھنگ ھا، سرزم یختگیھم آم ھداستان ب کور

 سندگان یو نو  لسوفانی ف  یھا ھبا فرھنگ غرب و نوشت تیھدا ییآشنا یھا ھاست، و ھم نشان یرانیھم کامأل ا رسد؛

 از ھپرسش روزگارش، ک نیتر یانیبن ھاست ب تی. بوف کور پاسخ ھدادیآ یچشم م  ھو کنار آن ب ھدر گوش ییاروپا

 ی خ یتار یدختر ساسان و داستان ھا نیدر پرو ھرا ک ھآن چ ۀبودن ھم یکشد، و تھ یسربرم یتیبحران ھو کی

 ان یمرز م ت،یھدا ی خی تار یھا ھشنامیگذارد. در بوف کور برخالف نما یم گرانیستوده در برابر چشم د  گرشید

 یی صفت ھا اینام با صفت  یندارند، و بھ جا ینام یداستان یھا تی. شخصستیمشخص ن »یگریو «د «من»

 کند. یتر م ھ یھم شب ھآن ھا را ب  ھشوند ک یم ھشناخت

 کند آشکار  یصفحات داستان در آن نگاه م نیبوف کور در آخر یراو ھک یا ھنییآ ت ینقش و اھم ھجاست ک نیا در

 در  ھنگاه زن لکات یاست، اما بازشناس یکار ساده ا گرانیاز د ھجدابافت یا ھخود چون تافت ھشود. نگاه کردن ب یم

 گورکن، و  رمردیپ  یو قبا یمرد قار  یعبا  ریخون آلود مرد قصاب در ز کیگزل دن ی د ،یریچشمان دختر اث عمق

 ی م یو روشندل یاز آگاھ یھا در درون خود، اوج یتباھ نیا  ۀھم ۀشیروشدن با ر ھو رو ب ھنینگاه کردن در آ بعد

 شلیمثل م یلسوفان یف  یھا ھنوشت ھزودتر از آن ک ی لیخ ھک  ت،یھدا ھو ب ست،ین یبیرا از آن نص یار یبس ھک طلبد

 خود و  ھب ،یخیو مقاطع تار خیتار ھطرز نگاه کردن بھ جھان، ب د،یچون ادوارد سع  یو منتقدان سندگانیو نو فوکو

 در بوف کور، اگر اصطالح تیدھد. ھدا یم ھگانی یارزش ھافتیدست  ینگرش نیچن ھرا دگرگون کند، ب یگرید ھب

 ند،یآفر یم رانینو در درون نظام مستقر اجتماع ا یر یتفس ھجامع کی م،یریوام بگ  ھاز ھانس گئورگ گادامر ب را

 »یگریبھ «من» و «د گریسخن د ھو ب نیو سرزم خیچون فرھنگ و تار یمیاز مفاھ یتازه ا فیتعر ھدر آن ب ھک



 ی داستان ھا نیاز بھتر یممتاز است. شمار تی در جھان ھمروزگار ھدا ھبلک  ران،یتنھا در ا ھن ھک میرس یم

 ده یشود سربرکش یم یز یر یپ رانیا یداستان  اتیک با بوف کور در ادب یتازه ا یر یتفس ھاز درون جامع معاصر

 یکند فرو م یآدم ھا و دوره ھا را از ھم جدا م ھک ییوارھاید ھتازه است ک یریتفس ھجامع نی. از درون ھماند

 حاکم بر  سمیونالی با ناس یرانیا سندگانینو فیخورد، تکل یم وندیھم پ ھب یخ یتار یفراز و فرود دوره ھا زد،یر

 و مفھوم تازه  رد،یگ ی م یرنگ تازه ا  یدر داستان فارس یباستان  خیتار یشود، بازنگر  یو زمانھ روشن م روزگار

 تازه  یریتفس ھجامع نیکند. از درون ھم یم دایو گسترش پ ردیگ یشکل م یفارس یدر داستان ھا  خیاز تار یا

 . دیگشا یم یو اجتماع یاسیس  یدادھایبھ نقد رو یراھ یداستان اتینقد خود در ادب ھک است

 دراز و پرافت  خیداستان تار ھکلم قیدق  یمعنا  ھاما ب ستین ”یخی“رمان تار ھاخص کلم یمعنا ھب ھکور اگرچ بوف

 ، یخنزرپنزر  یرمردیکور و پ یجز بوف  یزیچ رانیا خیدور تار یھا ھگذشت ھب تی است. از سفر ھدا رانیا زیخ و

 معاصر و  یخ یتار  یدادھا یو رو خیتار ھب یماند، اما نگاه انتقاد  یجا نم ھاست، ب تینماد انسان روزگار ھدا ھک

 با فراز و ھاگرچ ران،ی ا یداستان  اتیدر ادب یاسیو س ی اجتماع یھا ینابسامان یھا ھش یشناختن ر یخود برا دنیکاو

 شود. یدنبال م ار،ی بس فرود

 ھا فراوانند  ھاست. نمون ھبزرگ داشت یآمده، و دستاوردھا  یاز صدسال راه دراز شی عمر ب نیدر ا یفارس  داستان

 ھرا ب یتحول و دگرگون نیا ریاخ یھا ھدر دھ  رانیا یداستان اتی ادب یریگیخوب فراوان تر. پ یداستان ھا و

 مثل  یکننده ا کسانی عام و  یھا تیامروز موقع یاز داستان ھا  یاریدھد. در بس ی گوناگون نشان م یھا صورت

 آن  یاجتماع تیو موقع یو جسمان  یکیزی سرگذشت آدم ھا را، فارغ از مشخصات ف  ،یترس، جنگ، آوارگ مرگ،

 آشناتر است و ھمان طور اری آدم ھا بس یو برابر یامروز با آزاد  یداستان فارس یکند. فضا  یم کیھم نزد ھب ھا

 یفضا ھرا ب رانیغائب از اجتماع ا ھشیھم یدموکراس ینبود آرزو کرده پا  یکیبود،  یکی ۀجمالزاده در مقدم ھک

 استوار بر سنجش و چون و چرا در برابر چشمان یچشم انداز جھان ھک یمیباز کرده است؛ دستاورد عظ داستان

 . ستراندخواننده می گ


