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 بنیاد فرھنگی دماوند  ارجمند اعضای گرامی  و دوستان
 

اشاعۀ جھانی ویروس کرونا سبب شده کھ برنامھ ھای سخنرانی دو ماھانۀ بنیاد فرھنگی دماوند از آغاز 
با   این سال مسیحی جاری  ابراز می شد  امیدواری ھایی کھ  آید. برخالف  تعطیل در  بھ حال  تأّسف  کمال 

اجتماعات توقف  و  نرفت  میان  از  ھم  گرما  فصل  رسیدن  فرا  با  خطرناک  ادامھ    ویروس    . یافتھمچنان 
، امید می رود کھ با  در سطح عمومی  و آغاز واکسیناسیونواکسن مطمئن  دو رشتھ  عرضۀ    کنون در پیا

از و  رفتن    تضعیف  وضع  تدریجی  میان  کم  ویروس  کم  گردد.نیز  باز  عادی  حال  برگزاری  بھ  از   پس 
با سخنرانی خانم حورا یاوری نویسنده و   2020 نوامبر 15 فضای مجازی درطریق  ازنخستین برنامۀ ما 

د  و استقبال گرمی کھ از آن بھ عمل آمد، ھیئت مدیرۀ بنیاد بر آن شد کھ برنامھ ھای خو  پژوھشگر ادبی
کند   دنبال  با جّدیت  این طریق  از  برای ما جای خوشوقتی است کھ برگزاری دومین برنامۀ    . را  اکنون 

آقای داریوش آشوری فرھنگ نویس    راه فضای مجازیبنیاد را از   و مترجم    ادب شناس با سخنرانی 
از   2021ژانویۀ   17روز یکشنبھ این برنامھ   بھ آگاھی شما برسانیم. سرشناس زیر عنوان "زبان باز" 

 ساعت دو بعد از ظھر بھ وقت شرق آمریکا برگزار خواھد شد. 
  لطفا    ه است.آمدن ایمیل  ھمیدیگر  در پیوست    ارتباط با سخنران و موضوع سخنرانیاطالعات بیشتر در

آن می  را    Zoomلینک   از طریق  بپیوند یوانت کھ  برنامھ  بھ  فرماییدد  ید  واریم  در زیر مالحظھ  امید   .
 شمار ھرچھ بیشتری از شما از این طریق تجدید دیدار کنیم  ر دیگربابتوانیم با

 
 با درود و آرزوی تندرستی و شادکامی برای ھمۀ دوستان 

 ھیئت مدیرۀ بنیاد فرھنگی دماوند 
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DCF (Damavand Cultural Foundation) is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 
When Sun Jan 17, 2021 2pm – 4pm Eastern Time - New York 
 
Join Zoom Meeting: 
 

https://federatedwireless.zoom.us/j/96171149159  
Meeting ID: 961 7114 9159 

 
One tap mobile 
+13126266799,,96171149159# US (Chicago) 
+16468769923,,96171149159# 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 (Washington D.C) 
        +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: 961 7114 9159 
 
Find your local number: https://federatedwireless.zoom.us/u/acE1LPm4ca 
Meeting ID: 998 5383 6779 
One tap mobile 
Find your local number: https://federatedwireless.zoom.us/u/acCchjp87B 
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 از طریق فضای مجازی و ادب شناس    فرھنگ نویس   داریوش آشوری سخنرانی
 

 موضوع سخنرانی: زبان باز 
 معرفی سخنران توسط اردشیر لطفعلیان 

 برنامھ: دکتر مسعود الفتمدیر 
 

 بعد از ظھر بھ وقت شرق آمریکا 2، از ساعت 2021ژانویۀ   17تاریخ برگزاری: یکشنبھ  
 
 

 
 

 ز بیست  دانش آموختۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران است. او ا  داریوش آشوری  شرح حال فشردۀ سخنران:
را در حوزه ی علوم سیاسی و    فعالیت ھا  کارنامۀ او طیف گسترده ای از    سالگی بھ کار نویسندگی، تألیف و ترجمھ، پرداختھ است.

گیرد.   می  بر  در  شناسی  زبان  و  ادبیات  و  آشوری  اجتماعی  مؤلف آقای  و  و  نویسنده  کتاب  پنج  و  از    مترجم  بیست  کتاب  چھار 
تفسیر  است کھ "چنین گفت زرتشت" اثر نیچھ و    فریدریش نیچھ، و آثاری از شکسپیر، ماکیاولی، تامس مور، فردریک کاپلستون

در زمینھ ھای    از وی ده ھا مقالھ نیز   از معروف ترین آنھاست."فان و رندی در شعر حافظ " عر ھرمنوتیکی از دیوان حافظ بھ نام 
انتشار یافتھ    شناخت مسائل زبان فارسی در برخورد با زبان ھای مدرن   فرھنگ نویسی و   علوم سیاسی، نقد ادبی، واژه سازی و 

" گذار  پایھ  او  استاست.  تھران  دانشگاه  اجتماعی  تحقیقات  ی  مؤسسھ  برای  اجتماعی»  علوم  ی  و    ،نامھ  مؤلفان  ھیأت  در 
لغت نامھ    ۀ فارسی در مؤسس  ۀ مؤلفان لغت نامویراستاران و  ھیأت    ،فرانکلین  ۀ انتشار ات ستاران دایرة المعارف فارسی مؤسسویرا

بوده    ،ایرانیکا، دانشگاه کلمبیا   ۀ احسان یارشاطر در دانشناماستاد  دستیار   عضصویت داشتھ و  ی دھخدا، وابستھ بھ دانشگاه تھران
 .  است

فرھنگ علوم انسانی او با شناساندن صدھا واژه ی نوساختھ برای علوم اجتماعی و انسانی بھ توسعھ ی زبان فارسی در این رشتھ  
یاری   درسگفتار،داھا  آرمانشھر،  رھیافت،  گفتمان،  مانند  ھایی  واژه  است.  گزین  ده  پرسی،  برون ھمھ  پیکربندی،  گویھ،  سپاری، 
  بھ زبان فارسی ھدیھ کرده است.   کھ این نویسنده و پژوھشگر پرکار  ھا واژه ی نوساختھ ای ست کھمایھ از جملھ صد زیست  رواداری،

دانشکد دوره ھایی را    و ھمچنینآ دانشکده ی ھنرھای زیبای دانشگاه تھران، بخش    ۀدر  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران، 
 درسھ ی عالی خدمات اجتماعی تدریس کرده است شرق شناسی دانشگاه آکسفورد، دانشگاه زبان ھای خارجی توکیو، و م 

 
 

آشوری با دادن شرحی فشرده از چگونگی تجربھ ھای خود در واژه سازی برای  آقای    در این سخنرانی -در بارۀ موضوع گفتار
می پردازد کھ این تجربھ ھا چگونھ او را بھ پرسش از چند و چون کار گسترش واژگان علمی در زبان  نکتھ  علوم اجتماعی، بھ این  

 این کھ وضع زبانی مانند زبان فارسی   و  شاندهھای پیشاھنگ جھان مدرن، انگلیسی، فرانسھ، و آلمانی، و جھانروایی این واژگان ک
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 با سھ   فرھنگ علوم انسانی گرِف زبانی چگونھ است. این پرسش، در جوار کوشش پنجاه سالھ ی وی با تألیف شدر برابر این رونِد 
شوری در این کتاب بنیان ھای نظری تئوری «زبان  آقای آبا دو ویرایش، انجامیده است.   زباِن باز، ویرایش و افزایش، بھ تألیف کتاب 

باز» خود را شرح می دھد کھ پایھ ی آن گزارش و تحلیل رابطھ ی زبان و مدرنیتھ و بازسازی زبان ھای اروپایی، پیشاپیش ھمھ  
ِب علمی، انقالب صنعتی، و انقالب ھای سیاسی و اجتماعی  فرانسھ و انگلیسی، بر زمینھ ی ضرورت ھا و نیازمندی ھای زبانی انقال 

 است.  و فرھنگی در جھان مدرن 
 


