




 های ادبی گزین گویه      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلف: مرجان میرشمشیری

 



 
 

 -   ۲۵۳۱ میرشمشیری، مرجان،  : سرشناسه

 .های ادبی/ مولف مرجان میرشمشیری گويه گزين : عنوان و نام پديدآور 

 .۲۵۳۱ ،  تهران: نارون دانش : مشخصات نشر 

 .م س ۱۲/۳×۲5/۳  ؛ .ص 5۳ : مشخصات ظاهری 

   -  -    -   -     : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 ها مجموعه --ادبیات  : موضوع 

 Literature -- Collections : موضوع 

 PN۴۱۲5  : رده بندی کنگره 

 ۱۱۱/۱ : رده بندی ديويی 

 ۳۴۴۱5۵۱ : شماره کتابشناسی ملی 
  

 

 

 

ن کارگر شمالی, خیابان آدرس: میدان انقلب اسلمی, خیابا
 نصرت شرقی, پلک هفتاد و دو, واحد یک

 93433023300و  90330942290شماره تماس: 
 com.narvanpub@gmailآدرس الکترونیکی: 

 com.narvanpub.wwwآدرس سایت: 

 
 های ادبی گویه گزین :ابعنوان کت

 مرجان میرشمشیریمؤلف: 

 اکرم ملک نژادآرا:  صفحه

 صیامی الویرا طراح جلد:

 انتشارات نارونناشر: 

 نسخه ۲۱۱۱شمارگان: 

 ۲۵۳۱ ــ نوبت چاپ: اول

 تومان۲۱۱۱۱قیمت: 
ISBN: 978-622-6632-64-5 

mailto:narvanpub@gmail.com
http://www.narvanpub.com/


 مقدم 

ضایی را شکل می این ساختارها ف .در سطوح نازل تر اندیشه، ساختارهای ذهنی تعیین کننده اند
دهد که افراد جامعه در آن زندگی می کنند؛ عمودی باشد، روابط یک جانبه قوت می یابد و افقی 

 باشد، چه بسا که تشتت و آشفتگی!
در سطوح عالی تر اندیشه اما، ساختار کارکرد خود را از دست می دهد و غنای اندیشگانی جای آن 

ه در آن افراد به هم متصل و مرتبط اند، ضمن آن که این غنا، فضایی را می سازد ک .می نشیند
چنین بستری، ادبیات می طلبد، فلسفه می طلبد، هنر می  .فردیت خود را بروز و ظهور می دهند

 .طلبد، علم می طلبد و عشق نیز
هدف، غناست و رواداری و غنا و رواداری  .ادبیات برداشتن گام های کوچک در راه اهداف بلند است

 .کوته زمان و با خطابه های بلند به دست می آید کمتر در
گامی برداشته ام کوچک در راه زدون ساختارهای ذهنی و فراهم آوردن بستر غنای فکری آنگونه 

کسانی هم که  .در این گذرکسانی یارو و یاورم بوده اند که می دانم و می شناسم .که می توانسته ام
آنان و از مدیریت و کارکنان انتشارات نارون دانش از تمامی  .نه می دانم و نه می شناسم

چه محکومیتی بالتر از آن که انسان نداند  .روزی که هیچکس نبود، آنان بودند .سپاسگزارم
  ....دستانش در دستان گرم کیست
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 رقص مرگ

به  -تروآ پادشاه آخرین–پریام [ 2] «ولفگانگ پترسون»اثر  «تروآ»در فیلم 
توام  کاربرد با رابطه در -شرق پهلوان –فرزندش هکتور  ی لبهعجز و 

او را  .نهد نمینگی و آینده نگری در مواجهه با مهاجمان، وقعی منطق، فنون ج
؛ ولی پس از کشته شدن پذیرد میپیشگو را  ی پایهپس می زند و سخنان بی 

برای دریافت  ؛نهد می، اقتدار شرق را به کناری همین فرزند به دست آشیل
 آشیل به خاک می افتد وجسد وی و برگزاری مراسم خاک سپاری، در برابر 

آثار باستانی از جمله  های بازماندههمین تصویر مسلط را در  .دضجه می زن
در  اند گفته .بینیم میسیلک کاشان و در تاریخ و در ادبیات و در هنرها  ی تپه

ایران و روس که قرین توفیق بود، عباس میرزا از بیم کشته  های جنگیکی از 
 [1]«سمفونی مردگان» های رماندر  .ادشدن فرزندانش دستور عقب نشینی د

محمود دولت آبادی، اگر فنون رمان نویسی را [ 0]« کلنل»عباس معروفی و 
مرگ  .مخوف مرگ است ی چهره، ماند مینادیده بگیریم، چیزی که برجای 


