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ﻧﺸﺮ آروﻳﺞ ﺑﻪزودي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ:

آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن دﻧﻴﺎ
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺗﺄﻟﻴﻒ :اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن دﻧﻴﺎ ـ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ـ را از اﻟﻔﺒﺎي
آن ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ و ﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎرﻫﺎ آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺧــﻮد ﻗﺮار داده و وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را در ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .آﺛﺎر ادﺑﻲِ زﻳﺎدي ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ
ﺷﻴﻮاﺋﻲِ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از رﺑﺎﻋﻴﺎت ﺧﻴﺎم،
ﺷﺎهﻛﺎرﻫﺎي ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ ،ﮔﻮﺗﻪ ،ﺗﻮﻟﻜﻴﻦ ،و  ...از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان آنرا ﺣﺘﻲ
ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻢ و ﻛﻼس ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و در ﻇﺮف ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ آن
ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻴﺎنِ ﻃﻮﻻﻧﻲِ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ،ﻣﻴﺴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻳﻦ زﺑﺎن ،ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان آن ،ﭼﻪ در دﻧﻴﺎي ﻛﺘﺎب ﻫﺎ،
ﻣﺠﻼت و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ ،و ﭼﻪ در ﺟﻬﺎن ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ـ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدآﻣﻮز و ﭼﻪ در
ﻛﻼس ـ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎوي ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ
اﺳﺖ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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آﻣﻮزش درس ﺑﻪ درس زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻓﺮاوان
واژهﻧﺎﻣﻪي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  /واژهﻧﺎﻣﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻼت ،ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي راﻳﮕﺎن
ﻧﻜﺎﺗﻲ درﺑﺎرهي ﻣﺰاﻳﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ و ﺟﻬﺎنﮔﺮدي
آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﻬﺎن
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺠﻼت ،ﻛﺘﺎبﻫﺎ و رادﻳﻮﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﭼﮕﻮﻓﻨﮕﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﻌﺮﻓﻲ ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از آﺛﺎر ادﺑﻲ و اﺷﻌﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
اراﺋﻪي ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺑﺮﺧﻲ اﺷﻌﺎر ـ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ـ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

ﭘﺪﻳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮﻃﺮفدارﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻲﻃﺮف
N-ro: 15 printempo 2006
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ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﻣﺎدري

ﻫﻤﮕﺎن
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش واﻗﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ...
ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻣـﻌـﻨـﻮي را در
ﺑﺴﻴﺎري از اﺷﺨﺎص ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﺪ.
”ﻣﻬﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪي“

ﺣﻖ
دارﻧﺪ

زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺧﻮد
زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ) اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( ﺗﻨﻬﺎ آرزو دارد ﻛـﻪ ﺑـﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﻢﺳﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درك ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻃﺮﻳﻘﻲ در زﻧﺪﮔﻲِ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲِ داﺧـﻠـﻲ
ﻣﺮدﻣﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ.
”ﻻزارو ﻟﻮدوﻳﻚ زاﻣﻨﻬﻮف“

و

زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ

ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﻣﺎدري
در ﺣﻤﺎﻳﺖ از روز زﺑﺎن ﻣﺎدري اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ 21 ،ﻓﻮرﻳﻪ )ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه(
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Roterdam, Nederlando
www.esperanto.net
www.uea.org
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ﻣﻘﺎﻟﻪ /

Artikolo
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اوﻣﺒِﺮﺗﻮ اِﻛﻮ

و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ

زﺑﺎن ﺑﻲﻃﺮف ،زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻠﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎ ﻛﺸﻮرِ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و از ﻣﺮدم ﻳﺎ ﻧﮋاد ﺧﺎﺻﻲ ﻃﺮفداري ﻧﻤﻲﻛـﻨـﺪ.
در ﺑﻴﻦِ زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﻲﻃﺮف – ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً زﺑﺎنﻫﺎي اﺑﺪاﻋﻲ و ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ – اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺮﻃﺮفدارﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن اﺳﺖ ،ﭼﺮاﻛﻪ از ﺑـﺪوِ
ﭘﻴﺪاﻳﺶِ آن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮاداران و ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن را در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺸﺎﻫﻴﺮِ دﻧﻴﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
4
ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺘﺎب آﻣﺎدهي اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺮﻃﺮفدارﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎنِ ﺑﻲﻃﺮف ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻤـﺪوﺣـﻲ
 53اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن در ﻋﺮﺻﻪي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد و ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶِ زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘـﻪ را از
اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺎويِ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﻈﺮاتِ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ،
ﻛﻪ درﺑﺎرهي ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره درﺑﺎرهي اوﻣﺒِﺮﺗﻮ اِﻛﻮ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ.
ﺳـﻤـﻴـﻮﻟـﻮژﻳﺴـﺖ ﻳـﺎ
اوﻣ ِﺒﺒﺮﺗﻮ ِااﻛﻮ ،ﺑﺰرگﺗـﺮﻳـﻦ ﺳِـ
ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎس
2
ﭘﺮوﻓﺴﻮر اوﻣ ِﺒﺒﺮﺗﻮ ِااﻛﻮ ﻓﻴﻠﺴﻮف و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ،
ﺑﺪون ﺷﻚ ﻳﻜﻲ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ِﺳﺳﻤﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎسﻫﺎي
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .وي از ﺳﺎل  1975ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻛﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارك ﻋﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ي
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ ،زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ از
داﻧﺶﮔﺎهﻫﺎي اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،داراي  31دﻛﺘﺮاي اﻓﺘﺨﺎري از داﻧﺶﮔﺎهﻫﺎي
ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻳﮕﺮِ ﺟﻬﺎن ،در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن ،آﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،داﻧﻤﺎرك و ﻳﻮﻧﺎن اﺳﺖ .وي ﺗﺎﻛﻨﻮن در داﻧﺶ ﮔﺎه ﻫﺎي
ﺑﺴﻴﺎري ،ازﺟﻤﻠﻪ آﻛﺴﻔﻮردِ ،ﻳﻳﻴﻞ ،ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ و ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ِااﻛﻮ ﻛﻪ در ﺳﺎل  1932در َا ِﻟﻟﺴﺎﻧﺪرﻳﺎ در ﭘﻲ ِﻳﻳﺪﻣﻮﻧﺖ
) (Piedmontاﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ ،داراي ﻃﻴﻒ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ از
آﺛﺎر ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮﻓﺮوش در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،از ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﻣﺎن ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در
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زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ
ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع آﺛﺎر او و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.
ت ﭘﭘﺴﺖﻣﺪرن
م ﮔﻞ ﺳﺮخ ،و ادﺑﻴﺎ ِ
ﻧﺎ ِ
ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎداﻧﻪ ي زﺑﺎن و ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ در آﺛﺎر او ،و ﻧﺤﻮه ي
ﺑﺪﻳﻊِ رواﻳﺖ داﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ،اﺷﺎرات و ارﺟﺎﻋﺎت رﻣﺰآﻣﻴﺰ،
از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﺒﻚ ﻧﮕﺎرش اوﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رﻣﺎن اﻛﻮ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ ) ،(Il nome della rosaﻛﻪ در
ﺳﺎل  1980ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،داﺳﺘﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ در
ﺑﻴﻦِ دوﺳﺖداران آن ،ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﺸﻖ
ﻣﻲ ورزﻧﺪ ،و ﻫﻢ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ
ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .وﻗﺎﻳﻊ اﻳﻦ اﺛﺮ در
ﻗﺮون وﺳﻄﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از زﺑﺎن ﻫﺎي
ﺟﻬﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و از آﺛﺎر ﭘﺮﻓﺮوش ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﺟﻴﻦ
ﺟﻜﺲ آﻧﺎود ) (Jean-Jacques Annaudو ﺑﺎزي ﮔﺮيِ ﺷﻮن
ﻛﺎﻧِﺮي ) (Sean Conneryدر ﺳﺎل  1986ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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م ﻓﺮاﻣﺘﻨﻲ
ﭘﺎﻧﺪولِ ﻓﻮﻛﻮ ،و ﻣﻔﻬﻮ ِ
دوﻣﻴــــــــﻦ رﻣﺎن اﻛﻮ ﻧﻴــــــــﺰ ،ﻛﻪ ﭘﺎﻧﺪول ﻓﻮﻛﻮ
) (Il pendolo di Foucaultﻧﺎم دارد ،و در ﺳﺎل 1988
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،از ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪ .آﺛﺎر اوﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ
ت ﭘﺴﺎﻣﺪرن
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﻣﺘﻨﻲ در ﺗﺌﻮري ادﺑﻴﺎ ِ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﮔ ِﺮ وﺟﻮد
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻳﺎ ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﻴﻦ آﺛﺎر ادﺑﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ
ﻒ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﭘﺎﻧﺪول ﻓﻮﻛﻮ اﺷﺎرات و
ﻣﺨﺘﻠ ِ
ارﺟﺎﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺧﻮرﺧﻪ ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﺧﻪ ) Jorge
 ،(Luis Borgesاچ ﭘﻲ ﻻوﻛﺮاﻓﺖ )،(H.P. Lovecraft
ﺗﻮﻣﺎس ﭘﻴﻨﻜﻦ ) ،(Thomas Pynchonﻣﻴﻠﻮراد ﭘﺎوﻳﻚ
) (Milorad Pavicو روﺑﺮت آﻧﺘﻮن وﻳﻠﺴﻮن ) Robert
 (Anton Wilsonدارد) .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﭘﺎﻧﺪول ﻓﻮﻛﻮ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ي ﺧﻮد ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﻬﻴﺞ و ﺗﺎرﻳﺨﻲِ
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨــــــــﺪ رﻣﺎنِ رﻣ ِﺰ داوﻳﻨﭽﻲ
) (The Da Vinci codeآﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ (.ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻛﻮ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ارﺟﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻣﺘﻨﻲ را ﺣﺘﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺗﺨﻴﻠﻲ و
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻏﻴﺮﺗﺨﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در رﻣﺎن ﭘﺎﻧﺪول ﻓﻮﻛﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در
ﻲ ﺑﻌﺪي او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮا ِن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي زﺑﺎن
ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸ ِ
ﻛﺎﻣﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎ ـ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ -
درﺑﺎرهي آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻤﻴﻮﻟﻮژي ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﺎن ﻻك ﺗﺎ ِااﻛﻮ
ِ
ﺳ
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻛﻮ ﻧﺎم دارﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎس ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،و از ﺳﺎل
 1988رﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﺎري در داﻧﺶ ﮔﺎه ﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳِﻤﻴﻮﻟﻮژي ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﭙﺮدازﻳﻢ .واژه ي ﺳﻤﻴﻮﺗﻴﻚ ) (semeiotikeﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در
ﺳﺎل  1690ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن ﻻك ) ،(1632-1704ﻓﻴﻠﺴﻮف
اﻧﮕﻠﻴـــــــــــــــــﺴﻲ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي درﺑﺎب ادراك اﻧﺴﺎﻧﻲ
)(An essay concerning human understanding
ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﻳﺸﻪ ي ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﻳﻦ واژه  semeionﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ

ﻋﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻻك ﻛﻞِ ﻋﻠﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﺮد:
 -1ﻓﻴﺰﻳﻚ” :آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻴﺎ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛـﻪ در وﺟـﻮد
ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﻴﺎن ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آنﻫﺎ ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آنﻫﺎ
و “...
) -2ﺷﻴﻮهي( ﻋﻤﻞ” :ﻣﻬﺎرت ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮيِ ﺻﺤﻴﺢ از ﻗﺪرت ﻫـﺎ و
اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﻣﺎن“
 -3ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ )” :(semeiotikeآﻣﻮزه ﻳﺎ اﺻﻮل ﻋﻼﻳـﻢ ﻳـﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ آن واژهﻫﺎ اﺳﺖ ،و اﺻﻄﻼح ﻣـﻨـﻄـﻖ
) (logikeﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد آن ﻣﺼﺪاق دارد ،و ﻋﻤﻞﻛﺮد آن ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ذﻫﻦ ﺑﺮاي درك و
ﻲ ﻃﺒﻴﻌ ِ
و ﺑﺮرﺳ ِ
ﻓﻬﻢ اﺷﻴﺎ ،ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﻲِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮد“.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲِ
ﻋﻼﻳﻢ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ در ادراك ﻳﺎ ﻓﻬﻢ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺎ دﻧﻴﺎ را درك ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲزﻧﻴﻢ ،و ﻣﻌﻨﻲ
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻳﻢ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻴﻢ .ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎدِ
ﻣﻌﻨﻲ از ادراك ﻣﺎ از ﺟﻬﺎن ـ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻳﻢ ـ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد،
ﻧﺸﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻧﮕﻲ ) (semeiosis/semiosisﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻛﺘﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﻮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ،
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  20اﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
در اﻳﻦﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻋﺪد از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از
آنﻫﺎ ـ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدد ـ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ:
 -1ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪي زﺑﺎن1984 ،
)(Semiotica e filosofia del linguaggio
 -2ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ1990 ،
)(I limiti dell’ interpretazione
 -3ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎLa ) 1993 ،
ricerca della lingua perfetta nella cultura
(europea
 -4ﺗﺎرﻳﺦِ زﻳﺒﺎﻳﻲ(Storia della bellezza) 2004 ،

رﻣﺎنﻫﺎي اِﻛﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﺎن و ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
N-ro: 10 Vintro 2005
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ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ
در ﻛﺘﺎبِ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ  ،ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻘﻴﺪهي ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ درﺑﺎرهي ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﺌﻮريِ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ،اﻛﻮ ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﻮﺷﺶﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮاي دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .درﻣﻮرد اﻋﺘﺒـﺎر و
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺷﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ
اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از زﺑﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎن – ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
– ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ آن ارﺟـﺎع
دادهاﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
 -1زﺑﺎنﻫﺎ در دﻧﻴﺎﻳـﻲ ﻛـﻪ درﺣـﺎل ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ ﺷـﺪن اﺳـﺖ
) (Languages in a Globalising Worldاﺛﺮ ژاك ﻣـﻮرا
)(Jacques Maurais
 -2راﻫﻨﻤﺎي راﺗﻠﺞ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﺷـﻨـﺎﺳـﻲ و ﻧﺸـﺎﻧـﻪ ﺷـﻨـﺎﺳـﻲ
) Routledge Companion to Linguistics and
 ،(Semioticsاﺛﺮ ﭘﻞ ﻛﺎ ﺑﺑﻠﻲ )(Paul Cabley
 -3رﻳﺎﺿﻴﺎت و رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺴـﺎﻣـﺪرن ) Mathematics
 ،(and the Roots of Postmodern Thoughtاﺛـــﺮ
وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﺗﺎﺳﻴﻚ )(Vladimir Tasic
 -4ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :رهﻳﺎﻓﺘﻲ زﺑﺎن ـ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ﺷـﻨـﺎﺧـﺘـﻲ
) A history of English: a sociolinguistic
 ،(approachاﺛﺮ ﺑﺎرﺑﺎرا ﻓﻨﻞ )(Barbara Fennell
در ﺑﺨﺶ  16اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﻛﻪ ﻋﻨﻮان آن زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻛﻤﻜﻲ ) (La internaciaj helplingvojاﺳﺖ ،اﻛﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن
ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﺳﻴﻠﻮان زﻓﺖ ) (Sylvan Zaftدر ﻓﺼﻞ  16ﻛﺘﺎب
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲِ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دﻫﻜﺪه ي ﺟﻬﺎﻧﻲ
)(Esperanto: A language for the global village
در ﺑﺎره اﻛﻮ و ﻧﻈﺮش درﻣﻮرد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺧﺎﻟﻖ آن ،دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف،
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:5
4

” اوﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎس اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﺷﺎه ﻛﺎر ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﻴﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ زاﻣﻨﻬﻮف ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎناش را
ﻗﺪرت ﻣﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎده ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺑﺎزدﻫﻲِ
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،اﻛﻮ ﺑﻪ
6
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ) (accusative endingاﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ“.
ن آدم
ﺳﺮآﻏﺎ ِز ﺟﺴﺘﺠﻮ ،زﺑﺎ ِ
اﻛﻮ ﻓﺼﻞ اولِ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان از آدم ﺗﺎ
ﻛﻨﻔﺴﻴﻮس ،ﭼﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ:
”داﺳﺘﺎن ﻣﺎ داراي ﻳﻚ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از داﺳﺘﺎن ﻫﺎي
دﻳﮕﺮان اﺳﺖ :ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از آﻏﺎز ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪي
ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ” ،ﻧﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ “.ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﻫﻢ آﺳﻤﺎن و ﻫﻢ زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪ؛ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻼم
اﻟﻬﻲ” ،ﻧﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ“ )آﻓﺮﻳﻨﺶ  .(1:3-4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮ ِد ﺧﻠﻘﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻳﻨ ِﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم دادن ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ي وﺟﻮدي اﻋﻄﺎ
ﻛﺮده اﺳﺖ” :و ﺧﺪاوﻧﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ را روز ﻧﺎﻣﻴﺪ؛ وي ﺗﺎرﻳﻜﻲ را ﺷﺐ
ﻧﺎم ﻧﻬﺎد  ...و ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر )رواق( آﺳﻤﺎن را ﻋﺮش ﻧﺎﻣﻴﺪ“ ) 8و .(1:5
در ﻓﺼﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ ) ،(2:16-17ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ را در ﺑﻬﺸﺖ روي زﻣﻴﻦ
در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ،ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
از ﻣﻴﻮه ي درﺧﺖ داﻧﺶِ ﺧﻮﺑﻲ و ﺑﺪي ،ﻧﺨﻮرد .ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ آدم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد “...
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻛﻮ از آﻏﺎز ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل 17
ﮔﺎﻧﻪ ي ﻛﺘﺎب اش در ﺟﺴﺘﺠﻮي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي
ﺗﺼﻮﻳﺮي ،ﺟﺎدوﻳﻲ ،رﻣﺰآﻣﻴﺰ ،و زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲِ اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه زﺑﺎن ﻫﺎي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲِ ﻛﻤﻜﻲ – ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد – ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

اوﻣﺒﺮﺗﻮ اِﻛﻮ در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد را درﺑﺎرهي زﺑﺎن اﻳﺪهآل از ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ و ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از آن ﺷـﺮوع
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﻲاش را ﺗﺎ اﺑﺪاع زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از آن اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮِ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﺌﻮريِ زﺑﺎنﺷﻨـﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ
ﺑﺴﻴﺎري از زﺑﺎنﻫﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮر ﻓﻮق در روزﻧﺎﻣﻪي ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﭼﺎپ ﭘﺎرﻳﺲ ﺑـﻪ ﺗـﺎرﻳـﺦ
 2003/6/12درج ﺷﺪه اﺳﺖ” :وﻟﻲ )ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻓﺎﻳﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﻳﺎ ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ در اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎي( آﺳﺎن اﺳﺖ!“
N-ro: 10 Vintro 2005
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دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﺪتِ اﻳﺠﺎز را در ﻧﺤﻮه ي اراﺋﻪ ي او ﻧﺸﺎن
ي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺣﺪود  400ﺻﻔﺤﻪا ِ
ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ را در ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰاره ﻧﻘﻞ و ﻧﻘﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﺎمِ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ،ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲِ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻛﻮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻧﻮآوري ﻫﺎﻳﻲ را
ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ـ از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻴﺎ و اﻳﺮان ـ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
در ﺳﺎﻳﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﻌﺮوف ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ـ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد ـ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب:
” اوﻣﺒﺮﺗﻮ ِااﻛﻮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ي اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت

ﺑﺮاي آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲِ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ از
زﺑﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲِ
ﻛﻤﻜﻲ“.
آﻏﺎ ِز ﺟﺎﻧﺐداريِ ِااﻛﻮ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن ﺑﻪﻧﺎمِ روﻳﺪادﻫﺎ ) ،(Eventojﻛﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد،8
ي اوﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ
ﺷﺮو ِع ﺟﺎﻧﺐ دار ِ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ:
”او در اﻛﺘﺒﺮ )ﺳﺎل  (1992ﻳﻚ دورهي آﻣﻮزﺷﻲ  26ﺳﺎﻋﺘﻪ را
در ﻛﺎﻟﺞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) (College de Franceآﻏﺎز ﻛﺮد ،ﻧﻬﺎدي
وﻳﮋه ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ
ﺳﻄﻮح ﻋﻠﻤﻲ )ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آن ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻳﺰه ي ﻧﻮﺑﻞ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ( و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲِ اﺧﺘﻴﺎري در آن ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم آزاد اﺳﺖ .ﻛﻼس اوﻣﺒﺮﺗﻮ
اﻛﻮ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را ﺑﻪﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮد ،ﺣﺘﻲ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻳﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﺎط ،و از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ .ﻋﻨﻮان اﻳﻦ دوره ي
آﻣﻮزﺷﻲ ”ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻛﺎﻣﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎ“ ﺑﻮد) ...ﭘﺲ
ﻲ ِﻟﻟﺴﭙــ ِﺮﺮﺳﻮ
از آن( در ﻣﻘﺎﻟــــﻪاي در ﻧﺸــــﺮﻳﻪي اﻳﺘﺎﻟﻴــﺎﻳــــ ِ
) (L’ Espressoﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  11اﻛﺘﺒﺮ  1993ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
”ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ،اروﭘﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارد“ ،اوﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ اﻇﻬﺎر
ﻣﻲدارد ﻛﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اروﭘﺎي ﻓﻌﻠﻲ ،و ازدﻳﺎد
زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﻫﻴﭻ زﺑﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺮات ادﻋﺎي
اﺳﺘﻴﻼ ﻳﺎﻓﺘﻦ را ﻧﺪارد ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻋﺠﺎﻟﺘ ًﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶآﻣﺪه
از اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ زﺑﺎن
واﺳﻄﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎرﻟﻤﺎنِ اروﭘﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ ،و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ
ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ . ...
در  7دﺳﺎﻣﺒﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮﻫﺎي
ﺖ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اوﻣﺒﺮﺗﻮ اﻛﻮ در ﻳﻚ
درﺷ ِ
ﺳﺨﻦ راﻧﻲ در ﮔﺎ ِﻟﻟﮕﻴﻮ ) (Galegioاز اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺮده

اﺳﺖ .وي اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ” :ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ زﺑﺎن
ﻛﻤﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد“ ،و از ”ﻓﻘﺪان ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ“ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي از اﻳﻦ زﺑﺎن را ﻣﻤﻜﻦ
ﮔﺮداﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺒﺮي در ﺷﻤﺎره ي  2ﺳﺎل  2004ﻣﺠﻠﻪ ي
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲِ  Aŭroroآ وورورو )ﺷﻔﻖ( ،اﻛﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ:
”ﻣﻦ آﺷﻜﺎرا اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ام ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮي را ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ – اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺧﻮديِ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از

زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ راه ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﻣﺴﺘﺤﻜﻢﺗﺮي
ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﻣﻦ از روي ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺷﺨﺼﻲام ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ در ﻃﻮل
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاوان دارم،
ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﺷﻜﻮه و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را
ﺑﺮﺿﺪِ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲﺷﻨﻮم ،ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ
اﻳﻦ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ از ﺣﺪ ﻳﻚ زﺑﺎن واﺳﻄﻪ و ﭘﻞ ﮔﺎم
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگِ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﻠﻲ اروﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،
زﺑﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ :اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده اي اﺳﺖ :از ﻛﻮدﻛﺎن
ﺧﻮد ﺗﺎن آﻏﺎز ﻛﻨﻴﺪ! آﻣﻮزش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
9
ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮي وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ!“
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ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ:
1-www.denisdutton.com/eco.gif,
_www.rtsi.ch/…/scrittori
umberto_eco02-b.jpg, www.façade.com/celebrity/photo/
Umberto_Eco.jpg, www.is.lt/gfx/semiotika/eco.jpg
2- Umberto Eco
3- www.themodernword.com/eco/
eco_works_fiction.html#misteriosa_files,
http://images.amazon.com/images/P/
B0001Z37IG.01.LZZZZZZZ.jpg
4- ECO, Umberto. La ricerca della lingua perfetta nella
cultura europea (Fare l’Europa), Italia: Laterza, 1993, 423
p.
ECO, Umberto. La serĉado de la perfekta lingvo en la
eŭropa kulturo, trad. Daniele Mistretta. Pisa: Edistudio,
1996. 317 p.
ECO, Umberto. The search for the perfect language (The
making of Europe), trans. James Fentress, UK: Blackwell
publishers, (reprint edition) 1997, 385 p.
5- Zaft, Sylvan. Esperanto: A Language for the Global
Village, Calgary: Esperanto Antaŭen Publishing, 2002,
157p.
 -6ززﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮزﺑﺎنِ زﻳﺮ را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
Umberto Eco "Eko per Eco", Heroldo de Esperanto No.
1937, 20 majo 1997.
7- http://giotto.ibs.it/jackets/z88 8842050288.jpg,
www.esperanto-france.org/actualitesanoncoh.htm,
www.amazon.com/gp/reader/0631205101/
ref=sib_rdr_fc/103-9786224-1828634
8- www.eventoj.hu/arkivo/eve-025.htm
9- http://www.esperanto-cz.net/Divers/aur042.htm

N-ro: 10 Vintro 2005

ﮔﺰارش /

Raporto

ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن 1383

ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺘﺎب اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

در اﻳﺮان

)رﺷﺖ  26آذرﻣﺎه (83
ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻠﻲﭘﻮر
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ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺘﺎب اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان درﺑﺎره ي
زاﻣﻨﻬﻮف ،ﻣﺒﺘﻜﺮ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) 15دﺳﺎﻣﺒﺮ( ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي زاﻣﻨﻬﻮف ﺑﺎ ﻓﺮدوﺳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺴﺎل در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ و
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺨﻦ ران اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰاده ﻳﻜﻲ از
ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ي ﻛﺸﻮري در ﺳﺎل  1383ﺑﻮد.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن و ﺑﻪ دﻋﻮت و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺎن وي ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آﺛﺎر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﻴﻼﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﻴﻚ اﺷﺘﻐﺎل دارد 50 ،و  60در اﻳﺮان اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و
در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات رﺷﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﻮد و ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺖ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن و دوﺳﺘﺪاران زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده آﻣﻮزش در ﭼﻨﺪﻳﻦ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در رﺷﺖ و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎل و ﻧﻬﻤﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺳﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺘﺎب ”زﺑﺎن دوم“ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ
اﺳﺖ و اﻳﻨﻚ ﮔﺰارش ﻓﺸﺮدهاي از آن:
ﺑﻪ زودي از ﺳﻮي ﻧﺸﺮ ﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از
ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﻳﺎﺗﻲ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ي زﻳﺒﺎي ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ در ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ اﻳﺮان در ﻧﻮع ﺧﻮد
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،اوﻟﻴﻦ ﺳﺨﻦران اﺳﺘﺎد ﺣﺒﻴﺐﭘﻮر ،ﻧﻘﺎش ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﺑﺎن
آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ ران ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﺮه اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده و
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ درﺑﺎره ي
ﻣﻨﻄﻘﻲ آن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه زﺑﺎن ﻫﺎي
ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي
ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از واژه ﻫﺎ و
ادﺑﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮري آﺳﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﺮﺷﻤﺮد.
در ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﻮﺗﺎه
وي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﻣﻴﺎن ﭘﺮده اي دوزﺑﺎﻧﻪ )ﻓﺎرﺳﻲ -اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(
ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﺮود اﻣﻴﺪ ﻛﻪ
از ﺳﻮي ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ،
”آداب و رﺳﻮم اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ“) Hispana
ﭘﺮداﺧﺖ.
 (Etiketoاﺟﺮا ﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺳﺨﻦ ران دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن و
ﺻﺤﻨﻪي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎره ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ!
ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ي ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﺑﻪ
در اداﻣــﻪ ﺗــﺮﺟــﻤــﻪ اﺷــﻌــﺎري از
در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﻮﺗﺎه دوزﺑﺎﻧﻪ )ﻓﺎرﺳﻲ -اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( اﺟﺮا ﺷﺪ
اﻳﺮاد ﺳﺨﻦ و اراﺋﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي از زﺑﺎن
ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي ادب ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛـﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .و در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ زﺑﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﺻﻴﺎدﭘﻮر ،ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ
داﺷﺖ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ،ﭘﺰﺷﻚ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎس اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﻌﺎري از ﺧﻮد وي ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺨﺘﺮع و ﻣﺒﺘﻜﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮد اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﻳﻜـﻲ از
ﻛﻪ وﺟﻮد اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻳﻪ ي ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﺷﻌﺎر وي ﺑﻪ ﻳﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ و ارگ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺳـﺘـﺎﻧـﻲ آن
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرد ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﺟﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮوده ﺷﺪ و ﺷﻌﺮ دﻳﮕﺮ وي از آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻛـﻨـﮕـﺮه ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺪاع ﻳﻚ زﺑﺎن آﺳﺎن و ﺑﻲ ﻃﺮف را ﻧﺰد او ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷﻬﺮ ﭘﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴـﺎل ﺑـﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ.
آرﻣﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ .آرﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﻴﮕﻴﺮي او
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ و زﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻣﻠﻲ و ﺷﮕﻔﺖآور و ادﺑﻴﺎﺗﻲ زﻳﺒﺎ ﭘﺪﻳﺪ آورد ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻮد.
و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در ﻛﺎﻧﻮن ﻧﻬﻀﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و
در ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  26آذرﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﺮارداد .ﺗﺮاﺑﻲ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي از ﺗﺎ ﭘﺎﺳﻲ از ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ده ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ از
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ﮔﻴﻼن ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در ﺟﻨﺐ ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از آﺛﺎر و ﻛﺘﺐ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎره ي ﻣﺠﻠﻪ ي ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﻛﺘﺐ ﺟﺎﻟﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ ي رﺑﺎﻋﻴﺎت
ﺧﻴﺎم ﺑﻪ ﺳﻲ زﺑﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آن زﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻣﻤﺘﺎز آن
ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﺳﺖ.

ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

در ﺟﻨﺐ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﺑﺎ
اﻇﻬﺎر ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺑﻴﺎن اﺷﺘﻴﺎق ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺪاوم آن و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻳﺶ ،ﮔﻔﺘﮕﻮي
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺴﻨﺎ )ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان( در رﺷﺖ ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ ﺑﻮد .وي در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  105ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ  12ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺑﺪاع آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻔﻘﺎز
وارد اﻳﺮان ﺷﺪ و اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻤﻠﻚ
ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺮوﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ .وي اﻓﺰود در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺎزﻧﺪران ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻛﺮﻣﺎن
و ﺗﺒﺮﻳﺰ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎز
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ واﺣﺪ درﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮوﻛﺮاﺳﻲ
ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد .اﻣﺮوزه اﻳﻦ زﺑﺎن در ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ و در ﺑﻴﺶ از  40داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ درﺳﻲ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﺮاﺑﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﮔﻴﻼن ﮔﻔﺖ:
ﺣﺪود  80ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ روﺣﺎﻧﻲ رﺷﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان ،در رﺷﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻔﺼﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻳﻢ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻏﻠﺐ
ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.

ﺷﻴﺮاز
 30آذرﻣﺎه  1383داﻧـﺸﻜـﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺸﻜﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ آﻓﺘﺎب داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ ﺷـﻴﺮاز ﺑـﻪ ﻫﻤــﺖ
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﻋﻠـﻤﻲ ـ ﭘـﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺸـﻜﻞ آﻓﺘـﺎب ﺳـﺮﻛـﺎر ﺧـﺎﻧـﻢ
ﻓـﺎﻃﻤـﻪ ﺻـﺪقآﻣﻴـﺰ و دﺑﻴـﺮ ﻛﻤﻴﺘــﻪ آﻣــﻮزش زﺑــﺎن اﺳﭙـﺮاﻧﺘــﻮ
ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲﺗﺎش ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨـﺎري ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ›اﺳﭙـﺮاﻧﺘــﻮ
زﺑﺎن دوم ﺑﺮاي ﻫﻤـﻪ‹ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺟﻨــﺎب آﻗــﺎي ﻣﻬﻨــﺪس
ﺳـﺎﻣـﺎﻧﻲﭘـﻮر )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷـﻴﺮاز( اﻗــﺪام
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻳﺸﺎن ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﻨﻮدي از ﺣﻀﻮر در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠـﻮﻳﺎن
ﭼـﻜﻴﺪهاي از ﻓـﻮاﻳﺪ و ﺧﺼﻮﺻﻴـﺎت زﺑـﺎن اﺳﭙـﺮاﻧﺘـﻮ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ
و ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن اذﻫـﺎن ﻋﻤــﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠــﻮﻳﺎن ﺑــﻪ ﺑــﺮرﺳﻲ
ﺗـﺎرﻳـﺨـﭽـﻪ اﺑﺪاع زﺑـﺎن اﺳﭙـﺮاﻧﺘـﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼسﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻞ آﻓﺘﺎب اﻗﺪام ﺷﻮد.

ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه رﻳﺎﺿﻴﺎت  29آذرﻣﺎه 1383
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸـﺠـﻮﻳـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان و زﺑﺎنآﻣﻮزان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ،
در داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي وﺣﻴﺪ
ﭘﺮﺗﻮيﻧﻴﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗـﺎﻛـﻨـﻮن
ﻛﻼسﻫﺎي آزاد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در داﻧﺸﻜﺪهي رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻲوﻗﻔﻪ اداﻣـﻪ دارد
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻳـﺎدي ﺗـﺎﻛـﻨـﻮن در اﻳـﻦ
ﻛﻼسﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎلﺗﺮي ﺷﻮﻳﻢ؟
ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺎ اﻟـﻬﺎم از ﺳـﺨﻨﺮاﻧـﻲ اﺳــــــﭙﺮاﻧـﺘﻮدان
ﺑــﺮزﻳــﻠﻲ  Floriano Pessoaﻛﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺷﻬﺮ رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو در ﻣﺎه ﻣﻪ  2003اﻳﺮاد
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎلﺗﺮي ﺷﻮﻳﻢ؟
”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﭼﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﻳﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) “.اﻋﻼﻣﻴﻪ درﺑﺎره
ﺿﺮورت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﻢ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(1905 ،
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از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻪ در ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻮﻟﻮﻧﻲ ﺳﻮرﻣﺮ
) (Bulonjo Sur Maroﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻲرﺳﻴﻢ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ و اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﻛﺴﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد.
در دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1906
در ژﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻮق و ﺣﺴﺮت
درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻗﺮﻳﺐ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺑﻪ) (Kabeرا در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ،
اﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﻚ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ“.

ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ”ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دارد؟
اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﻮب ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ زﺑﺎن ،ﺣﺘﻲ زﺑﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً آﺳﺎن
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،وﻇﻴﻔﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﻲ
اﺳﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و زواﻳﺎي ﺗﺎزه اي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻳﻢ و
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻟﻮگ)اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﺷﻨﺎس(ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از وارﻳﻨﮕﻬﻴﻦ ) ،(Waringhienﻛﺎﻟﻮﭼﺎي
) ،(Kalocsayاوﻟﺪ ) (Auldو دﻳﮕﺮان ﺷﻮﻳﻢ.
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻟﺼﺎق ﺳﺘﺎرهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ روي
ﺳﻴﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ:
1ـ ﻣﺘﻮن را ﺑﺎ ﺻﺪاي رﺳﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮن ادﺑﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را درك ﻛﻨﺪ.
2ـ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ و ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
3ـ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ  -و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ -ﻣﺘﻮن
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻣﺜﻼً از ﻣﺠﻠﻪ ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳﻠﻴﺲ و ﺳﺎده اﻣﺎ
ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺪ.
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﭼﻤﻌﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺻﺮار
ﻣﻲ ورزﻧﺪ ﻛﻪ زﺑﺎن ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺴﻴﺎري از
آﻣﻮزﮔﺎران ﻗﻮل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ،
ﻧﻮآﻣﻮز دﻳﭙﻠﻢ دوره ي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻛﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد،
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺼﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻢآرﻣﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  3ﻣﻲ رﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را
ﺑﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ.
اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ،اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﺟﻤﻼت ﻛﻠﻴﺸﻪ اي
”!) “Bonan tagonروز ﺑﺨﻴﺮ() “Kiel vi fartas ” ،ﺣﺎل
ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟( و ”) “Ĝis revidoﺑﻪ اﻣﻴﺪ دﻳﺪار( ،ﻛﺘﺎب
درﺳﻲ را ﺑﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن ادﺑﻲ را ﺑﻪ ”وﻗﺖ ﮔﻞ ﻧﻲ“
ﻣﻮﻛﻮل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ در ﺳﺎل  ،1906ﻛﺎﺑﻪ )
 (Kabeﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﺮوان زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫﻢ آرﻣﺎﻧﺎن آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ،
اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻛﺮد .آﻳﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﻛﻪ
ﻛﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺗﺮك ﻛﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ
آﮔﺎﻫﻲ او از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ
ﺳﻴﻨﻪ ﭼﺎﻛﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﻦ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن و
روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ.
آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد ﻛﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ”ﺷﺎﻫﻜﺎر ﻣﻨﻄﻖ و ﺳﺎدﮔﻲ“ اﺳﺖ .ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﻮش آﻫﻨﮓ ﺑﻮده ،ارزش
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ درك ﻋﻤﻮﻣﻲ دﺳﺘﻮرزﺑﺎن و ﻧﻴﺰ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﻛﺮده ،و ادﺑﻴﺎﺗﻲ
ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از ﭼﻨﺪﻳﻦ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻲ
از ﭘﻴﺶ ﻗﺮاوﻻن ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ آن را در ﺳﻄﺤﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ؟ و

ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن 1383

ﻣﺒﺘﺪﻳﺎن اﺑﺪي ) (eternaj komencantojﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ؟ در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

روشﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﻮدآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮوﺷﻮر  48ﺻﻔﺤﻪ اي
ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ از زاﻣﻨﻬﻮف درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﺘﻨﻲ
ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ )ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي روس ﻫﺎ،
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎ ،(... ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻼﺻﻪ اي از اﻃﻼﻋﺎت
درﺑﺎره ي زﺑﺎن ،و ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﻘﺮاﻧﻪ .اﻣﺎ اﻓﺮادي
ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣـــﻬﻨﺪس آﻧــــــــــــﺘﻮﻧﻲ ﮔﺮاﺑﻮﻓﺴﻜﻲ
) ،(Antoni Grabowskiدﻛﺘﺮ ﻛﺎزﻳﻤﻴﺮز ﺑﻴﻦ ) Kazimierz
 ،(Beinو ﻛﺸﻴﺶ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎﻳﻲ داﻣﺒﺮاوﺳﻜﺎس
) (Dambrauskasاز اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت دﭼﺎر ﻳﺎس و
ﻧﻮﻣﻴﺪي ﻧﺸﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي
ﻻزم ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب ،ﺑﻪ زودي ﻣﻌﺠﺰه اي را آﻓﺮﻳﺪﻧﺪ:
ﮔﺮاﺑﻮﻓﺴﻜﻲ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﻓﺼﻴﺢ و رﺳﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻫﻨﮕﺎم دﻳﺪار ﺑﺎ زاﻣﻨﻬﻮف ،وي را دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻛﺮد .وي
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻦ ادﺑﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را از روﺳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮد .اﻳﻦ
ﻣﺘﻦ ”ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮﻓﻲ“ اﺛﺮ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﭘﻮﺷﻜﻴﻦ ﺑﻮد.
در اﻳﺮان ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺪﻣﺎ و ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،زﺑﺎن را ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺟﺰوات و ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮدآﻣﻮز آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ
اﻳﻦ روش ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﻣﺮوزه اﻳﻦ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﺿﺮورﺗﻲ
ﻧﺪارد ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب ،ﻓﻴﻠﻢ ،ﻛﺎﺳﺖ و  CDﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
اﺳﺘﺎدان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎب ﻫﺎ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ،و دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻي داﻧﺶ زﺑﺎن رﻫﻨﻤﻮن
ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان ،ﻛﻪ
ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎري آرزوي ﺑﺨﺸﻲ از آن را داﺷﺘﻨﺪ،
دﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮه ﺷﺪن در زﺑﺎن اﻣﺮي روﻳﺎﻳﻲ و دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ
ﻧﻴﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻳﺎري ﮔﺮﻓﺘﻦ از
اﺳﺎﺗﻴﺪ زﺑﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ در ﻳﻚ زﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و دﻗﻴﻖ
آﺛﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻣﺪرن ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮرﻣﺎن و از

ﻣﻴﺎن آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺪاﻣﻴﻚ را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﻜﺘﻪ اي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﻮال ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اداﻣﻪ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
) :Proverbaro (Zamenhofﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
زاﻣﻨﻬﻮف ﺷﺨﺼﺎ ﮔﺮدآوري و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
) : Paŝoj al Plena Posedo (Auldﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف وﻳﻠﻴﺎم
اوﻟﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوره ي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ زﺑﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
): Esperanto en Perspektivo (Lapenna kaj aliaj
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻈﺮات درﺑﺎره اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
) :Lingvo kaj Vivo (Waringhienاﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮر
وارﻳﻨﮕﻬﻴﻦ ﻛﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺑﺎن و زﻧﺪﮔﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ آﻳﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد را اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﺎﻓﻲ
اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان واﻗﻌﺎً ﻓﻌﺎل ﻋﻼوه
ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ:
 -1ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي
ﻛﺸﻮري ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﭘﻴﻮﻧﺪد.
 -2در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ،دوره ﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
رادﻳﻮ-ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﺳﻔﺮﻫﺎ ،ﮔﺮدش ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ،
ﮔﺮدﻫﻢآﻳﻲﻫﺎ ،و ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.
 -3در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي
ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﺘﺎب ﻫﺎ را ﻧﻘﺪ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ) (uea-delegitoﺷﻮد ،ﻛﺎر
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ،
زﺑﺎن را آﻣﻮزش دﻫﺪ ،ﻛﺘﺎب ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺮﻳﺎت
را آﺑﻮﻧﻪ ﺷﻮد.
آﻳﺎ ﻣﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ
ﺷﺎﻳﺪ روزي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و
آﻧﮕﺎه ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ؟
ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن
ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺎت از ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺗﺮي
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن
ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاي
ﻋﻤﻮم ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻮﻳﺪا ﺷﻮد.
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روانﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن Ligvopisikologio /

ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن 1383

ﻞ
ﻲ ﻣﺸﻜ ِ
اﺑﻌﺎد روانﺷﻨﺎﺧﺘ ِ
ن ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
زﺑﺎ ِ
ﺑﺨﺶ اول
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺳﺪ ﻣﺤﺒﻮب
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ﻣﺘﻦ ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻦراﻧﻲﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮ ِر ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛﻠﻮد ﭘـﻴـﺮون
) ،(Claude Pironﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ و در ﻫـﻤـﺎﻳﺸـﻲ
ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻲ در ﺑﺎ ِﺳﺳﻞ ) ،(Baselدر ﺗﺎرﻳﺦ  21ﻣﺎرس ﺳـﺎل 1998
ﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧـﻪ و
اﻳﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧ ِ
ﻣﻌﺮوف ،ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،و
ﻲ آن ﺑﺮاي ﻧـﺨـﺴـﺘـﻴـﻦ ﺑـﺎر در ﭘـﻴـﺎم
اﻛﻨﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻓﺎرﺳ ِ
1
ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد .

ﻣﻌﺮﻓﻲِ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛﻠﻮد ﭘﻴﺮون و آﺛﺎرش
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛﻠﻮد ﭘﻴﺮون ،ﻛﻪ در ﺳﺎل  1931در ﻧﺎﻣﻮر )(Namur
واﻗﻊ در ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ ،و ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮﺋﻴﺲ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در  11ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را آﻣﻮﺧﺖ و از  15ﺳﺎﻟﮕﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل وارد دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮔﺸﺖ .2ﭘﻴﺮون روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
ن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ـ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ زﺑﺎ ِ
از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻨﻲ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ـ ﺟﺰو ﺷﻌﺮا ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و
ل اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﺳﺎل
ﺳﺨﻦ راﻧﺎن ﻃﺮاز او ِ
 1955ﭘﻴﺮون در  24ﺳﺎﻟﮕﻲ ،اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﺰه ي ادﺑﻲ ﺧﻮد را در
دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎي زﻳﺒﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (UEAﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ .ﭘﻴﺮون از ﺳﺎل  1956ﺗﺎ
 1961در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻢ زﻣﺎن
از زﺑﺎن ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ،ﭼﻴﻨﻲ و روﺳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن
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ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻮد .او ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ ِ
) (WHOاز ﺟﻤﻠﻪ در آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺖ .ﭘﻴﺮون از ﺳﺎل  1973ﺗﺎ  1994اﺳﺘﺎد روان ﺷﻨﺎﺳﻲ در
داﻧﺶﮔﺎه ژﻧﻮ ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد او از ﺳﺎل  1976ﺷﺮوع
ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻓﺮاوان او ﻫﺸﺖ رﻣﺎن ﻳﺎ داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﻛﺜﻴﺮي ﻧﻮول ﻳﺎ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭘﺎره اي
از آن ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ي زﺑﺎن آﻣﻮزي ﻧﻴﺰ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﻛﺘﺎب
روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،ﭘﻴﺮون در ﺳﺎل  ،1994ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن از اﺳﺘﺎديِ داﻧﺸﮕﺎه ژﻧﻮ ،ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ﭼﺎﻟﺶِ
زﺑﺎنﻫﺎ ) (Le défi des languesرا ﻧﻴﺰ ﺑﻪزﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي و در
ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .3او ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ي واﻗﻌﻴﺎﺗﻲ
ﻓﺮاوان ،ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﺑﺎره ي اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان
زﺑﺎﻧﻲ درﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دﻻﻳﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ را ﺑﺮاي
ي ﻫﺮﭼــﻪ ﺑﻴــــــــــــﺶﺗ ِﺮ آن اراﺋـــﻪ ﻣﻲ ﻛﻨــﺪ.
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ ِ
زﺑﺎن ﺧﻮب ) (La bona lingvoﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺎل
 1989ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎي
اﺧﻴﺮ در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .4در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺮون ﺑﺎ اﺷﺎره
ن روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
ﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ ِ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣ ِ
ﺑﺮ ﻏﻨﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮون ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻪ اﺛﺮ او در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي
ﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )داراي رواﺑﻂ
اﺳﻨﺎد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ ِ
رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،زﺑﺎﻧﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺎﻳﻲ؟ ) (1977و
واﻛﻨﺶ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﻣﻮرد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (1988از ﺟﻤﻠﻪ ي
اﻳﻦ آﺛﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ي ﭘﻴﺮون اﺳﺖ .5اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻒ
ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻦراﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﻴﺮون در ﻣﻘﺮ
ﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﭘﺎرﻳﺲ ،ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻫﺪاي ﺟﺎﻳﺰهي زاﻣﻨﻬﻮف از
اﺻﻠ ِ
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ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲِ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﻴﺮون

زﺑﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎ اﺳـﺖ .در
ﺑﺮﻫﻪ اي از دوران ﻛﻮدﻛﻲ ،ﻣﺎ از اﻳﻦ اﻣﺮ آﮔـﺎﻫـﻲ
ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ زﺑـﺎنِ
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،و ﺗﻌـﺮﻳـﻒ ﻣـﺎ ،در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ي دﻧﻴﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارم ،ﻛﻪ وﺟـﻪ
ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ،زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،در ﻋﻤﻖ روح و روانِ ﻣﻦ اﻳـﻦ ﺑـﺎور
وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ زﺑﺎنِ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدِ ﻣﻦ.
ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻣﻜﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،از ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاي
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي روح و روان اﻧﺴﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ ”ﻣﻴﻞ“ و ”آرزو“
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻣﺎ ” ﺗﻤﺎﻳﻞ“ دارﻳﻢ ،ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و آرزو،
ﻛﻨﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕ ِ
ﻞ ﻳﻚ ﻛﻮدك اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤ ِ
ﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻌﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴ ِ
ن آن وﺟﻮد دارد ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ
ﻣﺎ و اﻧﺠﺎمﺷﺪ ِ
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎي
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ،ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺧﻮ ِد ﻣﺎ ﻓﺎﻗ ِﺪ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﻲ
ل ﻣﻘﺼﺮ ﻳﺎ
ﺺ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ِ
ﺑﻮدﻳﻢ ،و درﻧﺘﻴﺠﻪِ ،ااﺷﻜﺎل در ﺷﺨ ِ
ﻣﻘﺼﺮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ در ﺧﺎرج از ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﻢ :ﻳﺎ دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎﻧﻲ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
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ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻲ ﺗﻮان
ره ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ،
زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ـ ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮه .ره ﻳﺎﻓﺖِ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺸﻜﻞ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮِ ﺣﺮﻓﻪام ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ي ﻣﻦ ،اﻫﻤﻴﺖ آن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن اﻏﻠﺐ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﻳﺸﺎن را در ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ،ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻛﺎﻓﻲ
ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﺸﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻳﻚدﻳﮕﺮ را در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻘﺼﺮ
ﻲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺑﻌﺪ روانﺷﻨﺎﺧﺘ ِ
ﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ اﺻ ً
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪﻋﻘﻴﺪهي ﻣﻦ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﺎﻣﻼً
ﻋﺎدي در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ـ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ در ﻃﻮل ﻳﻚ دﻫﻪ دﭼﺎر
ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ـ و آﮔﺎه ﺷﺪن از ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
رﻳﺘﻤﻲ ﻋﺎدي در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ رﻳﺘ ِﻢ ﺗﺎرﻳﺦ.
ﻓﻜﺮي ،ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺷﻴﻮع
زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ
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ﺖ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ،اﺣﻤﺪ
ﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ وﻗ ِ
ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ ِ
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ﻣﺨﺘﺎر ِااﻣﺒﻮ ،در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﭼﺎپ رﺳﻴﺪ .

ﻣﻮﺛﺮ و ﺧﻮب و در ﺟﻬﺖِ ﻫﺪف اﻗﺪام ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ واﻛﻨﺸﻲ
ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﻢ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﻧﻜﺘﻪ اي را راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ي ﻋﻤﻞ ﻛﺮدِ ﻋﺎدي روح و روان اﻧﺴﺎن
ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻢ :ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﻣﻴﻞ ﻳﺎ آرزوي ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي در ﻣﺎ ﺑﻪوﺟﻮد
ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮوزِ واﻛﻨﺸﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ دارﻳﻢ .ﻧﺎﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ در
ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﺮِ آن ﮔﺸﺘﻦ ،ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
ن ﻋﺎدي و ﺳﺎﻟﻢ در
ﻋﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ .واﻛﻨﺶ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻ ِ
اﻛﺜﺮﻳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ
از اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ،در ﺑﺴﻴﺎري از
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ ،و ﻣﺴﺎﻳﻞ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞِ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺮدﺳﺎل اﺳﺖ.

ﻋﺪم درك ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻛﺮدم ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﺎ را درك
ﺖ ﻣﻮﺟﻮد را
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ ،در واﻗﻊ ﺑﺑﻌﺪي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از وﺿﻌﻴ ِ
ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻢ.
ﭼﺮا دﻧﻴﺎ ﻣﺎ را درك ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﭼﻮن ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ
ﻲ ﻣﻮﺟﻮد را در ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﺮا؟ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر.
وﺿﻌﻴﺖ زﺑﺎﻧ ِ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﭼﻮنﻛﻪ رواﺑﻂ زﺑﺎﻧﻲ ،ﭼﻴﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ،
ﻲ ره ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺳﺎده ﻛﺮدن آن اﺳﺖ.
و روش ﻃﺒﻴﻌ ِ
درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ داراي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدهﻛﺮده
ﺷﺪه از وﺿﻌﻴﺖ زﺑﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻲ و
ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ.
ﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ
دﻳﮕﺮ از ﻋﻠﻞ روان ﺷﻨﺎﺧﺘ ِ
زﺑﺎن را درك ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﺮس اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ
ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .و در واﻗﻊ ﻫﻢ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪار،
زﺑﺎن ﺷﻨﺎس ،ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎ او ﻣﻮاﺟﻪ
ﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳ ِ
ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺗﺮس اﺳﺖ ،اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻻ،
ﺧﻨﺪﻳﺪ ،اﻧﮕﺎر ﺷﻤﺎ از ﺳﺮ دﻳﻮاﻧﮕﻲ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻣﻲ زﻧﻴﺪ .او ً
ﻻ
ﭼﻮنﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ،آنﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آنرا ﻃﺮح ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻻ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺪارد” .زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
اﻳﺸﺎن ،اﺻﻮ ً
آن را ﺣﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ“ .و دوﻣﺎًﺎ ،اﮔﺮ اﺻﻮﻻً ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﺮس
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ” :ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ از زﺑﺎن
ﻧﻤﻲﺗﺮﺳﺪ .اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻲرﺑﻄﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ؟“
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮس ﻫﺎي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ
ﻧﺪارﻳﻢ .ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮسﻫﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮﻳﻢ ،و آنﻫﺎ را
ﻼ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ،ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ
اﺻ ً
ﻲ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺑﺪون آن ،زﻧﺪﮔﺎﻧ ِ
وﺻﻒ ،واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮس ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺳﺒﺐ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺞ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ﻛﮋ ﻓﻬﻤﻲ ﻫﺎ در درك ﻣﺎ از واﻗﻌﻴﺖ
ﻣﻲﮔﺮدد.
ﭼﺮا زﺑﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﻣﻲﺷﻮد؟ ﺑﺎزﻫﻢ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻞ ﺑﺴﻴﺎري.
N-ro: 10 Vintro 2005

13
44

روانﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن Ligvopisikologio /

ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن 1383

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،زﺑﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .در
ﺑﺮﻫﻪاي از دوران ﻛﻮدﻛﻲ ،ﻣﺎ از اﻳﻦ اﻣﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ
ن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و
ف ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ زﺑﺎ ِ
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮا ِ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ي دﻧﻴﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارم ،ﻛﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ،زﺑﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﻋﻤﻖ روح و روانِ
ن ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮ ِد ﻣﻦ.
ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ زﺑﺎ ِ
اﺳﺘﻔﺎده ي ﮔﺴﺘﺮده از ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎي ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ ـ آﻟﻤﺎﻧﻲ در واﻗﻊ
ﺑﻴﺎنﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ” :ﻣﺎ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .زﺑﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ دارد
اﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ “.و ﻳﺎ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻼﻧﺪري و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﺎﻳﻲ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ” :اﮔﺮ ﻛﺴﻲ زﺑﺎن ﻣﺮا ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد

ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
داده اﺳﺖ“.
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ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ داراي ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻗﻮم و
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و درﻧﺘﻴﺠﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻳﺎ
ﻼ زﺑﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻳﺎ زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺷﻴﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ
اﺻ ً
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ؛ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي واﻗﻌﻲ،
ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺑﻮت )آدم آﻫﻨﻲ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آدمﻫﺎي واﻗﻌﻲ .و
اﻳﻦ ﺗﺮس آور اﺳﺖ .اﻳﻦ واﻫﻤﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ اﻳﻦ روﺑﻮت ،ﻛﻪ
ﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ
آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،داراي ﺟﺎهﻃﻠﺒ ِ
ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﻲِ زﺑﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ ،و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻨﻔﺮد
و زﻧﺪه را در زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻴﻠﻲ ﺟﻠﻮه ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد .در
روان ﺷﻨﺎﺳﻲ روﺷﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻳﺎ
ﻲ آزاد( .ﻫﺪف اﻳﻦ روش ،ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ )ﺗﺪاﻋ ِ
ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪام اﻓﻜﺎر ﻳﺎ اﻳﺪه ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﻋﻲِ
ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻠﻤﻪ ي ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،در
اﻳﻦ ﻣﻮرد واژه ي ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،و از او ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ
ن آن ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦاش ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ
از ﺷﻨﻴﺪ ِ
ﻛﻪ درﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ،وﺟﻮد ﺗﺮﺳﻲ ﻧﺎآﮔﺎه در ﺿﻤﻴﺮِ
اﻳﺸﺎن آﺷﻜﺎر ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻫﻮﻳﺖﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻼ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن را از ﺗﻤﺎﻣﻲِ
ﻲ ﻛﺎﻣ ً
داراي ﻳﻚ وﻳﮋﮔ ِ
زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻲ ﺳﺎزد :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ،ﻛﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
ﻳﻚ ﻓﺮد ﺳﻮﺋﺪي ،ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖِ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻲ ُﻛﻛﺮه اي
ﻳﺎ ﺑﺮزﻳﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺳﻮﺋﺪي ،ﻛﻪ در
ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،او
ﻼ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ
اﺻ ً
آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮن اﺳﺖ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺮدي ﺳﻮﺋﺪي ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ ُﻛﻛﺮه اي ﻳﺎ ﺑﺮزﻳﻠﻲ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﻳﻚ
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،او ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ داراي اﻳﻦ اﺣﺴﺎس
اﺳﺖ ﻛﻪ آن دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺳﻪ ي
ﻲ ﻣﺸﺘﺮك و وﻳﮋه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﭙﻬ ِﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕ ِ
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدري اش اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ از ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه

ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺴﺎنﻫﺎ داراي ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒـﺖ
ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ
ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻗﻮم و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و درﻧﺘـﻴـﺠـﻪ
زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻫﻮﻳﺖِ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻳﺎ اﺻـﻼً
زﺑﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻳﺎ زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺷـﻴـﺎ و
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎ.
ﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺼﺪاق دارد .ﭼﺮا؟
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻋﻜ ِ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮلِ زﻣﻴﻨﻪ اي ﻛﻪ اﻣﺮوز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺻﺤﺒﺖ
ﻞ ﻣﻮﺛﺮ ،ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ )روان ﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﻋﻮاﻣ ِ
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎن
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ي دﻳﮕﺮ ،در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از روح و روان اﻧﺴﺎن ﺟﺎي
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺧﻴﻠﻲ زود ،و ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﺪي در زﺑﺎن،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮلِ ژاﻧﺘﻮن ) (Jantonﻳﻚ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻟﻎ“ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﺑﺎن،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از آن ،اﻧﮕﺎر ”در ﺧﺎﻧﻪ ي ﺧﻮدش اﺳﺖ“ .اﻣﺎ ،ﭼﺮا اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از روح و روان اﻧﺴﺎن ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟ زﻳﺮا
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﺑﺎن دﻳﮕﺮي ،ﺑﺎ ﺳﺎز وﻛﺎر و ﺣﺮﻛﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲِ
ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻨﻈﻮرش را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻫﻢﺳﻮﻳﻲ دارد.
ي ﻳﻚ
ﻞ ﻣﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاﮔﻴﺮ ِ
ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳ ِ
زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
درﺣﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮيِ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﻛﻮدﻛﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮي زﺑﺎن اﺑﺘﺪا )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ”اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﻘﻲ“( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
”) “des chevalاﺳﺐ ﻫﺎ( ﺑﻪ ﺟﺎي ” ،“des chevauxﻳﺎ
”) “vous faisezﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ( ،ﺑﻪ ﺟﺎي ” vous
ن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲزﺑﺎن ﺑﻪﺟﺎي
 .“faitesو ﻳﺎ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﻛﻮدﻛﺎ ِ
”) “feetﭘﺎﻫﺎ( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ” ،“footsﻳﺎ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ ”او آﻣﺪ“
ﺑﻪ ﺟﺎي ” ،“he cameاز ” “he comedاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻣﻜﺎن ﭼﻨﺒﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد
)ﭼﺮاﻛﻪ در اﻳﻦ زﺑﺎن از ﺳﻤﺎﻋﻴﺎت ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻗﻴﺎس و ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارد( ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ در ﻛﺎرﺑﺮد و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻜﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ زﺑﺎن ،اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖِ ﻛﺎﻣﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس آزاديِ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ آزادي در ﻧﺤﻮه ي آوردن
اﺟﺰاي ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ درﻛﻨﺎر ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ت ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ(:
)ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮر ِ
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در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ” :او ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺮا“ )ﻓﺎﻋﻞ،
ﻓﻌﻞ ،ﻣﻔﻌﻮل(،
در ﻓﺮاﻧﺴﻮي” :او ﻣﺮا ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ“ )ﻓﺎﻋﻞ ،ﻣﻔﻌﻮل ،ﻓﻌﻞ(،
و در آﻟﻤﺎﻧﻲ” :او ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ“ )ﻓﺎﻋﻞ ،ﻓﻌﻞ ،ﺣﺮف
اﺿﺎﻓﻪ ،ﻣﻔﻌﻮل(.
در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ زﺑﺎن ،ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈ ِﻢ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮاي
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن از آن
ﻫﺴﺘﻴﺪ ـ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﻤﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ )و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ
ـ ﻳﻌﻨﻲ در ﻛﻞ  12ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت!( را آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
درﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدِ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ
آزادي وﺟﻮد دارد .اﻏﻠﺐ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ واژه ي
ت اﺳﻢ ،ﺻﻔﺖ ،ﻗﻴﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻓﻌﻞ در
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮر ِ
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،رﻳﺸﻪ ي ﻛﻠﻤﻪ ي trajn-
)ﺗ َﺮﺮن ،ﻗﻄﺎر( در ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ي زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانِ ﻗﻴﺪ ،اﺳﻢ و
ﻓﻌﻞ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
”) “Mi venis trajne.ﻣﻦ آﻣﺪم ﻗﻄﺎر ًا(.
”) “Mi venis per trajno.ﻣﻦ آﻣﺪم ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي ﻗﻄﺎر(.
”) “Mi trajnis.ﻣﻦ ﻗﻄﺎرﻳﺪم(.
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎري در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼً
آزادﻳﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ،ﺟﻤﻠﻪ ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ.
ن ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
زﺑﺎن ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ دراﺧﺘﻴﺎرﮔﺬارد ِ
ﭼﻨﻴﻦ آزادي اي را ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮ ِد ﭼﻨﻴﻦ
اﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﻢ ،اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه ي اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺤﻴﻂ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﻠﻂ ﻫﺎي دﺳﺘﻮري و
واژﮔﺎﻧﻲ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺴﺎﻫﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ زﺑﺎن دﻳﮕﺮي
دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪي ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ) ،(-nو ﻳﺎ ﺣﺘﻲ
ﻻ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻲ آن ،در ﻋﻤﻞ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻛﺎرﺑﺮد اﺷﺘﺒﺎﻫ ِ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،و از اﻳﻦ رو اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ”ﻫﻨﺠﺎر“ ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﮔﺮوه اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎن از اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي
ﻛﻮﭼﻚ ،ﻛﻮه ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻳﺸﺎن در واﻗﻊ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎديِ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ) .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ
ن ،ﻏﻠﻂ ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ،ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد ِ
ن
ﻧﻴﺴﺖ! ﻣﻦ از ﺟﺎي ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮاﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ(.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ي ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺤﻴﺢ از زﺑﺎن و
اﺣﺴﺎس ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﺎ آن ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮد را
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ اﺣﺴﺎسﻛﺮد ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮ ِد ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ي
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﻪ ي اﻳﻦ ﻫﺎ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ آزا ِد واژه ﻫﺎ در
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از زﺑﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑ ِﺮ آن
ﻲ اﻳﻦ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺤﻴﻄﻲ آزاد را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،و ﺳﺒﺐ ﺟﺎيدﻫ ِ
زﺑﺎن در ﻻﻳﻪي ﻋﻤﻴﻖﺗﺮي از روح و روان ،و ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ،
ي ﺧﻼق و ﺧﻮدآي زﺑﺎن،
ي آن ،ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ ِ
و ﺑﻨﻴﺎد ﻓﻄﺮ ِ
در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮ از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ در

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺮارداديِ ﻛﻤﺘﺮي روﺑﺮو اﺳﺖ.
درﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺴﺎن راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮد را ،ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪي
دﻳﮕﺮ ،در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶﺗﺮي از روح و روان اﻧﺴﺎن ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،و
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ،اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺑﺮاي ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎ
آن را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ را درك ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﺸﺎن از درك
اﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ،ﻧﮕﺮشِ

ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻧﺎﺷـﻲ از اﻳـﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ داراي ﻳﻚ وﻳﮋﮔـﻲِ ﻛـﺎﻣـﻼً
ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺳﺖ ،ﻛﻪ آنرا از ﺗﻤﺎﻣﻲِ زﺑﺎن ﻫـﺎي
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻲ ﺳﺎزد :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ،ﻛﻪ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ آن ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ،ﺟﻨﻮن آﻣﻴﺰ ،و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺠﻴﺐ ،اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﻫﻮﻳﺖﻛﺮدن ﺑﺎ زﺑﺎن ،ﻳﻚ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان
ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﻛﺴﻲ از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺧﻮ ِد اﻳﺪه ي زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدِ او اﺳﺖ ،و واﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲِ او
ﺿ ِﺪﺪﺣﻤﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻳﻚ ﻏﻴﺮاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦرا درك ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﺑﻪﻧﻈﺮ او ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻏﻠﻴﻆ و
واﻛﻨﺶ ﻋﺎد ِ
ﻗﻮي اﺳﺖ ،و ﺑﻪ زﻋﻢِ او ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﺎ
اﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﺎرج از ﻣﻘﻴﺎس ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮ ِد ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﺼﺐ در
ﻓﺮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﺑﺎﺷﺪ.
)اداﻣﻪ دارد(
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
 -1ﺗﺮﺟﻤﻪي اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از زﺑﺎنﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ژاﭘﻨﻲ و اﻧﮕﻠﻴـﺴـﻲ در
ﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲ ﻧـﻴـﺰ در
ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ .اﺻ ِ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺒﻜﻪي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ در دو ﺳﺎﻳﺖ زﻳﺮ:
www.claude-piron.ch/claude-piron-biografio.html
www.geocities.com/origlit/roman/piron.html

 -2ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎرهي زﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ و آﺛﺎر ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﻴﺮون:

http://members.aol.com/sylvanz/pirprel.htm
http://ourworld.com/homepages/profcon/e_psikas.htm

 -3ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺮون ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

PIRON, Claude. Le défi des langues. Du gâchis au bon sens,
Paris: L’Harmattan, 1994, 335 p.

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺎپ دوم اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

PIRON, Claude. La bona lingvo, (2a eld.) Vieno: IEM, 1997,
109 p.

 -5ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ دو اﺛﺮ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

PIRON, Claude. Esperanto: ĉu eŭropa aŭ azia lingvo?,
Esperanto-dokumentoj, nova serio, 10, Rotterdam: UEA,
1977, 32 p.
PIRON, Claude. Psikologiaj reagoj al Esperanto, Esperantodokumentoj, nova serio, 26E, Rotterdam: UEA, 1988, citita
en: Nova Esperanta krestomatio, red. W. Auld, Rotterdam:
UEA, 1991, 510 p., p. 326-335.

 -6اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻳﻚﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺟﻤﻴﻠﻪ اورﻧﮓ ،ﮔﺰارش
وﻳﮋهي ﻣﺠﻠﻪي آدﻳﻨﻪ ،ﺷﻤﺎرهي  ،19ﺑﻪﺗﺎرﻳﺦ  20دي  ،1366ص .64-65اﺻـﻞِ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲ در ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪي  esperantoارﮔﺎن رﺳﻤﻲِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺷﻤﺎرهي  ،973ژاﻧﻮﻳﻪي  1987ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
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در ﻋﺮﺻﻪي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
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ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪيﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ) Monatoﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎه( ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد اﻧﺘـﺸﺎر ﺧـﻮد را
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﮕﺮش و ﻣﺸﻲ وﻳﮋهي ﺧﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن را ارﺗﻘﺎﻳﻲ در ﺧـﻮر ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺨـﺸﻴﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﻣﺠﻠﻪاي ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻻت آن اﺻﻴﻞ ،ﻏﻴﺮﺗﺮﺟﻤـﻪ اي
و ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮدﺑﻴﺮان اﻳﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ي ﺑـﻲ ﻧﻈـﻴﺮ در ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﺷـﻪ ي ﺟﻬـﺎن
ﭘﺮاﻛﻨﺪهاﻧﺪ .درﺑﺎرهي ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ آن ،ﻓﻘـﻂ اﻓـﺮاد
ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ اﻣـﺎ درﺑـﺎره ي ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣـﻲ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن آزادﻧـﺪ ﻛـﻪ
ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﺸﺎن را اﺑﺮاز دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ از ﺳﻴﺎﺳـﺖ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ،داﻧـﺶ ،اﻗﺘـﺼﺎد،
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و  ...ﻣﻄﻠﺐﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ درج ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﺮدﺑﻴﺮ )و ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار( اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﺳﺮﺷـﻨﺎس و
ﻓﻌﺎل آﻟﻤﺎﻧﻲ اﺷﺘﻔﺎن ﻣﺎول روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دراﻳﺖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﻠـﻪ اي ﻛﺎﻣـﻼ
ﻣﻤﺘﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ را ﻃﺮاﺣﻲ و راهاﻧﺪازي ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ي ﻣﺠﻠـﻪ ي اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
) (Esperantoﺑﺎ ﻣﺎول اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﭘﻲ آن ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻣﻄﻠﺒﻲ ادﺑﻲ از اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ درج ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺠﻠﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح زﻧﺪﮔﻲ
در ﺳﺎل  ،2004ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ) ،(Monatoﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ 25 ،ﺳﺎﻟﮕﻲ اش را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ و
اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار و
ﺳﺮدﺑﻴﺮ آن اﺷﺘﻔﺎن ﻣﺎول ) (Stefan Maulدر ﺧﺼﻮص اﻳﻦ
ﭘﺮوژه ي ادﺑﻲ ﻳﮕﺎﻧﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ ﻣﺎول ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ،ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ) .اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﺎرﻛﻮ
ﻧﺎاوﻛﻲ ﻟﻴﻨﺰ  Marko Naoki Linsﺗﺮﺗﻴﺐ داده اﺳﺖ(.
 ﭼﺮا ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﺒﺮي ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟
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ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ در ﻋﻤﻞ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭼﻪ ارزشﻫﺎﻳﻲ
دارد و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻳﮋه را ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ وﺳﻴﻠﻪ ي اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ درﺳﺘﻲ آن
ﺻﺤﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻤﻔﺮي ﺗﻮﻧﻜﻴﻦ )Humphrey
 (Tonkinﻳﻜﻲ از رﻳﻴﺲ ﻫﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
) ،(UEAﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از دوﺳﺘﺎن
زﺑﺎن ﺷﻨﺎس ﻏﻴﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﺧﻮد را در ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً زﻧﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﺎ را ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺠﻠﻪ ي ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ
ﻛﺮد .ﺗﻮﻧﻜﻴﻦ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ دﻳﺪن
ﻣﺠﻠﻪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮاي آن ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﭘﺪﻳﺪه اي ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺮﻣﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ
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ﻛﻤﺒﻮدي در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻧﺪارد و رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻦ دﻗﻴﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻧﻜﻴﻦ آرزوﻳﺶ را
داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﻜﺎك و دﻳﺮﺑﺎوري ﻛﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ زﻧﺪه ،ﻣﻔﻴﺪ ،ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ روز .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ
ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ دوره ي آﻣﻮزش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ارزش ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻬﺘﺮ
درك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
 ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ را از ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﺮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ؟

ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ و
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ،ﺑﺮﺧﻼف
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎي ادﺑﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ي ﺧﺎص
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ،از ﺳﻴﺎﺳﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ روز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺎﻳﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ي
ﻳﮕﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري
از ﻧﺸﺮﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺗﻚ و ﺗﻮك ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ
ﻧﻤﻲﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري
را در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهاي
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﭼﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪي روﺑﻪ رو ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ،ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت ،ﺑﺮاي آن ﻫﺎ واژه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد .و
اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 در ﻃﻮل  25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺳﺨﺘﻲﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ و ﺳﺮﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ و ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮي را
در آن ﺟﺎي داده اﻳﻢ و ﻫﻤﻮاره
ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻳﻢ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮﻣﻲ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﭘﻴﺶ ﮔﺎم ﺑﺎﺷﻴﻢ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ :ﺑﻠﻪ ﻣﺎ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮان را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﺑﻴﻦ
آن ﻫﺎ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ا ش اﺳﺘﻌﻔﺎي

ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﻪ
ﺗــــﻮرﺑــﻦ ﻛـــﻬﻠـــﺮ
) (Torben Kehlerﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ
ﻛﺮده اﻳﻢ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺳﺨﺘﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ و
ﺟﺰء ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻛﺎر ﻣﺎ
اﺳﺖ .ﻛﻪ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ آن
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻀﺎ و ﺻﻔﺤﺎت
اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ داﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ
ﻓﺮاوان ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪادِ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك.

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ از ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺟﺪي ﺟﻨﮓ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺎ ﺻﺪام ﺑﻮد

 در ﻃﻲ اﻳﻦ  25ﺳﺎل ،ﻛﺪام ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑـﺤـﺚﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺑﺪون ﺷﻚ ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ)ﻓﺎرس( در ﺳﺎل  ،1991ﻛﻪ در آن
زﻣﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﻦ
ﺧﻮدم و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻮﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮدﻳﻢ و
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ
ﺑﻲ ﺷﺮﻣﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﺮاي اﻏﻔﺎل ﻣﺮدم ﻻف زده اﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ
”ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ“ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺟﻨﮓ
ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺰي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺠﻠﻪ ي ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺟﻮاب ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻞ درك
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﻤﻪي ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ .وﻟﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً
در ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻳﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺘﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮف ﻫﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت از
ﻗﺸﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ در ﻃﻲ  25ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﻴﺪ؟

ﻣﻦ ﭘﻴﺶ ﮔﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ .ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ در
ﻛﻞ ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﺗﺎ  25ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻛﺴﻲ ﭼﻪ
ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ در ﻃﻲ  25ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮروي ﺷﺒﻜﻪ ي
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﻠﻪ را ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻣﻦ اﺻﻼً ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدم
ﻛﻪ روزي ﻣﺠﻠﻪ  25ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ي
ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ﺧﻮشﺑﻴﻦ ﻫﺴﺘﻢ .
N-ro: 10 Vintro 2005
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ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن 1383

ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ داﻧﺘﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ آذرﻫﻮﺷﻨﮓ

ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺖ .ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،اﺷﻌﺎر ﺟﺪي ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻧﻮاﺣﻲ،
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ﺳﺮوده ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ،اﺷﻌﺎري
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺳﺮوده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ،
ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺘﺎب ”وﻳﺘﺎ ﻧﻮا“ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﭼﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب
اﻳﻦ ﻓﺮم ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻌﺮي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﻃﺮز
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰي )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ( داﻧﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
درك اﺷﻌﺎرش ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و
ﻣﻨﻄﻘﺎ ،ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﻣﻲ داد ،ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿﺮورﺗﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ،ﺷﻌﺮي
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ  21اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﻌﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺑﻴﺎت زﻳﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد:
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ﺣﺪود ﺳﺎل  1293ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺘﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد ”وﻳﺘﺎ ﻧﻮا“ را ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد .او ﻇﺎﻫﺮا در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  18ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ
اﺛﺮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل  .1283اﻳﻦ اﺛﺮ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ،ﻛﻪ
ﺳﺮﺷﺎر از اﺷﻌﺎري ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ
ﺗﺎوﻳﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن،
ﻣﻨﻈﻮر آن و ﻏﻴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ
اﻳﻦ اﺷﻌﺎر درﺑﺎرهي دﺧﺘﺮي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺌﺎﺗﺮﻳﺲ .دﺧﺘﺮي ﻛﻪ
در  9ﺳﺎﻟﮕﻲ داﻧﺘﻪ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در  25ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺮگ را در
آﻏﻮش ﻛﺸﻴﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺰه ي ﻋﺸﻖ را ﺑﭽﺸﻨﺪ ،اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ذﻫﻦ داﻧﺘﻪ را در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ
ﺷﻌﺮي ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺌﺎﺗﺮﻳﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ داﻧﺘﻪ از ﻛﻨﺎر
او ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﻼﻣﻲ دﻳﮕﺮ
ﻳﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮداﻧﺪ.
داﻧﺘﻪ ،در دوران ﺟﻮاﻧﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺷﻌﺮ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ”وﻳﺘﺎ ﻧﻮا“ي ﺧﻮد را ﺳﺮود ،در واﻗﻊ ﺷﻜﻠﻲ ﻧﻮ را
ﻧﻴﺰ در ﺷﻌﺮ آن زﻣﺎن ،در ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ زﺑﺎن ،ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﻛﺮد :اﺷﻌﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻮده ﻫﺎ )اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ( ﺑﻮد ،و ﺑﺎ
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” دام“ ﻧﺠﺎﺑﺖ را ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاي ﻋﺸﻖ،
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ،آن ﭼﻪ را ﻛﻪ او ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛
و ﺗﻮﺟﻪ رﻫﮕﺬران را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎي ﻟﺮزاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻼم وادار ﻣﻲﻛﻨﺪ.
داﻧﺘﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ:
”در ﻗﺴﻤﺖ اول ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ او ) ﺑﺌﺎﺗﺮﻳﺲ م(
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت دروﻧﻲ ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﻛﺴﻲ را وادار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﻴﻦ اوﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﺪه اﺣﺘﺮام و ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪاي ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ آن ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺮدي ﺑﺎ
ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود .و در ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻗﻠﺐ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ او آﻧﺎن را
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ،ﺧﺪاي ﻋﺸﻖ زاده ﻣﻲ ﺷﻮد .و در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻗﺪرت دروﻧﻲ ﺧﻮد ،در ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﭼﻪ
ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎ واژه ي ﺗﻮﺟﻪ آﻏﺎز
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ﻣﻲﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺑﺎ واژهي ”ﻟﺮزان“...
ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺧﻮد ،ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ،واژهي
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ” “amoreرا در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ واژه ي
” “amoroﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ واژه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
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ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻴﻨﺪازد ،زﻳﺮا واژه ي ” “amoroدر
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻬﻮت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ” “Amoroﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ”ﺧﺪاي ﻋﺸﻖ“
اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻳﺎ داﻧﺘﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﻨﺴﻲ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ؟ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻪ ،ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻌﺮ ﻓﻮق ،او
درﺑﺎره ي وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺪاي ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و
از ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮان.
و ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را درﺑﺎره ي ﺻﻔﺖ ”ﻧﺠﺎﺑﺖ“ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻴﻨﺪازد ﻛﻪ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻐﺖ ”“genttilissima
آورده اﺳﺖ .ﻟﻐﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ي ﺑﺌﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﺷﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻦ درﺑﺎرهي ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻟﻐﺖ
در ﻗﺮن ﺳﻴﺰده ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ،ﭼﻨﺪان اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارم .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻳﻦ ﻟﻐﺖ در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ي ﺑﺌﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن ”اﺻﺎﻟﺖ
وﺷﺮاﻓﺖ“” ،زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه“ ،ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ”ﺟﺬاﺑﻴﺖ و
ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﮔﻲ“ )؟( ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺷﻌﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دو ﻣﻮﺿﻮع ،ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﻲﻛﻨﺪ:
داﻧﺘﻪ در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ـ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ي آن ﻫﺎـ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻏﺮاق ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ زﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻧﺰد
ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻋﺸﻖ ﻫﺎي آﺗﺸﻴﻦ و زودﮔﺬري
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺸﻖِ روﻳﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ،ذﻫﻦ داﻧﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده ﺑﻮد.
داﻧﺘﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدش ،ﻧﻮﻋﻲ از ﻓﺮم
ﺷﻌﺮي را اﺑﺪاع ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ اﺷﻌﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و ﻃﺮح
اوﻟﻴﻪ ي آن اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺜﻮر او
ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ،ﺷﻌﺮﻫﺎي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ي او آن ﭼﻨﺎن دﻳﮕﺮان را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﺷﻌﺮﻫﺎي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺑﺮاي ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ دادﻧﺪ .اﺷﻌﺎري ﻛﻪ او ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻃﺮح و اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ در ﻓﺮم ﺷﻌﺮي ،در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺳﺮود ﺑﻪ
اﺷﻌﺎري ﺟﺎوداﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد.
اﻣﺎ ،ﺟﺎي ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ او در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﻓﻖ
ﮔﺮدﻳﺪ .اﺷﻌﺎري ﻛﻪ او در ﻓﺮم ﺷﻌﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﺳﺮود،
آن ﭼﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻌﺎر ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ را در ﭼﻨﺒﺮه ي ﺧﻮد ﻗﺮار
داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،ﺧﻮد را از ﺗﺎﺛﻴﺮ
زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎي ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪي آن رﻫﺎ ﻛﻨﻴﻢ .اﻧﮕﺎر ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺎخ
اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻨﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﻚ
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ آن در

ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺷﻌﺎر
اﻣﺮوز در آن ﭼﻨﺎن زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻃﺮح ﻗﻮاﻓﻲ ﺷﺪه اي ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ اﻧﮕﺎر
ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺠﻊ ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭼﺎﻳﻜﻮﻓﺴﻜﻲ را ﻣﻄﺮود اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ او
آن ﻫﺎ را آن ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﻣﺮدم ﻋﺎدي
آن را ﺑﺎ ﺳﻮت ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻳﺎ زﻳﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻫﻢ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﻣﺮدم ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ،
ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﻛﻲ ﺑﻴﺶ از ارزشﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻮﺗﺰارت ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺎ آﻳﺎ دﻧﻴﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه آﺛﺎري ﻛﻪ ﺑﺘﻬﻮون ،ﺑﺮﻟﻴﻮس،
ﺳﻴﺒﻠﻴﻮس ،ﺷﻮﺳﺘﺎﻛﻮوﻳﭻ ،راول ،ﻣﺎﻫﻠﺮ ،ﭘﺮوﻛﻮﻓﻴﻒ و دﻳﮕﺮ
آﺛﺎري ﻛﻪ در ﺑﻲﺷﻤﺎر ﺳﺒﻚﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ،
ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز اﺷﻌﺎر ﻣﺎ ،ﭘﺲ از  700ﺳﺎل از زﻣﺎن
داﻧﺘﻪ ،در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده
اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ ،از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
داﻧﺘﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ
دﻳﺮﻛﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ او آن را ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻫﺎي
دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺠﻊ و رﻳﺘﻢ و ﺿﺮب
آﻫﻨﮓ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﻴﺰارﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻫﻨﺠﺎر و
ﻣﻌﻴﺎري را در ﺷﻌﺮ و ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي ادﺑﻲ ﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ را وا ﻣﻲ دارد از آن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ و ﺑﻪ آن اﻗﺘﺪا ﻛﻨﻴﻢ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﻪ ،اﺷﻌﺎر ”وﻳﺘﺎ ﻧﻮا“ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ
ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻣﺎ ،ﺑﺮاي ﻓﺮم ﻫﻨﺮي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ”ﻓﺮم ﺟﺪﻳﺪ“ ﻗﺮن
ﺳﻴﺰدﻫﻤﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ .آﺛﺎر اﻣﺮوزي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻧﻘﺎﺷﻲ ،رﻣﺎن
و ...ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺨﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي
ﻗﺮن ﺳﻴﺰدﻫﻤﻲ ﺧﻠﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ دﻳﺮك ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ 
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺠﻠﻪي ﻣﻮﻧﺎﺗﻮ ،ﺷﻤﺎره  6ـ2004؛ ژوﺋﻦ ﺳﺎل 2004
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
” -1زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮ“.
” -2دام“ ـ ﺑﺎزي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ از ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧـﺎم ﺧـﻮاﻧـﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد ـ
ﻣﻬﺮهﻫﺎي ﻋﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دام ﻣﻲﺷـﻮﻧـﺪ .ﺑـﺎ
ﻫﻤﺎن ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ وزﻳﺮ در ﺑﺎزي ﺷﻄﺮﻧﺞ دارد .ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه ﺷﻄﺮﻧﺞ.
 -3در اﺻﻞ ﺷﻌﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺑﺎ ”ﻣﻲﻟﺮزاﻧﺪ“ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت
ﺷﻌﺮي در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺷﻜﻠﺶ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
N-ro: 10 Vintro 2005
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ﻣﻘﺎﻟﻪ Artikolo /

ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن 1383

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان
ﺑﻪ رواﻳﺖ اﺳﻨﺎد اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺨﺶ دوم
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ
در ﺷﻤﺎرهي ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان ﺑﻪرواﻳﺖ ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺎ ﺳﺎل )1980ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎﻳﭙﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  1989ﻗﻴﺪ ﺷـﺪه
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲﺷﻮد( آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺷﻤـﺎره اداﻣـﻪ ي اﻳـﻦ
آﺷﻨﺎﻳﻲ را ﺗﺎ ﺳﺎل  1998ﭘﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻜﻴﺪهي ﻣﺴﺘﻨﺪ راهﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

20
37

دﻫﻪي  1980و  1990دوران ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ از ﻧـﻈـﺮ
ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ رﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )  - (UEAداراي رواﺑﻂ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣـﺘـﺤـﺪ و
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ  -در اﻳﺮان اﺳﺖ .در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ اﻳـﺮاﻧـﻴـﺎن ﺗـﺎ
رده ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺗـﻌـﺎﻣـﻞ و
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺮداﺧﺘـﻨـﺪ،
ﻛﺎري ﻛﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪان ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ
در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،در ﻣﺪت  68ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  20ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از  11ﺷﻬﺮ اﻳﺮان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ از ﺳﺎل 1359
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎي داراي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔـﺬاﺷـﺖ.
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و
از اﻳﺮان ﻋﻀﻮﻫﺎي اﻓﺘﺨﺎري ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﺪ .ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن از اﻋﻀـﺎي
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ردهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺎﺧـﻪ ي ﺟـﻮاﻧـﺎنِ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲروﻧﺪ .ﻫﻤﻪي اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن از
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان دارد .ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪي دﻳﮕﺮي از ﻋﻤﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻻزم ﻣﻲداﻧﺪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﭘـﻴـﺪاﻳـﺶ
ﺑﺎﻧﻮانِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮاﻧﻲ در دﻫﻪي 1980اﺳﺖ و اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺎ ﺟﺰ
ﻧﺎﻣﻲ ،ﻫﻴﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺑﺎﻧﻮان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﻢ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺧﻮد  %31از ﺻﻔﻮف ﻓﻌﺎﻻن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را )در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از آﻏﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﻳﺎن ﺳﺎل  (2004ﺗﺸﻜﻴـﻞ داده اﻧـﺪ.
اﻳﻨﻚ اداﻣﻪي ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﺎل  1980ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  1998ﻣﻴﻼدي را ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﻠﺐ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آن را در ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ و در
ﺷﻤﺎرهي آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد.
ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:
 ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻀﻮﻳﺖﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺸﻮري اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣـﺎنﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ
اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﭘﺮدازد و ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﺎﻧـﻨـﺪ اﻃـﻼﻋـﺎتﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺘﻪ ﻳﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺰﻳﻨﺪN-ro: 10 Vintro 2005

)ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3ﻣﻮرد( ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  16و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  29ﺳﺎل ﺳﻦ داردو ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲﭘﺮدازد.
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در ﻫﻤﻪي ردهﻫﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻓﺘﺨﺎري اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳـﻚ ﻧـﻤـﺎﻳـﻨـﺪه وﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳـﻨـﺪﮔـﻲ ﻫـﺎي
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻓـﻘـﻂ ﻳـﻚ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻓـﻌـﺎﻟـﻴـﺖ ﻫـﺎيارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و از ﻃﺮف ﻛﻤﻴﺘـﻪ ي
ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد.
 ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي اﻋﻀـﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺸﻮري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﺎري از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛـﺰي
)ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺟﺎري( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣـﻮر ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را از اﺷﺨﺎص )اﻋﻀﺎ( ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺤﻠﻲ درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧـﻲ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (1359)1980ﺻﻔﺤﻪي  ،268ﺗﻬﺮان :ﺑﺪﻳﻊاﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ :ﻣﺮﺑـﻲ داﻧﺸـﮕـﺎه و
ﻛﺘﺎﺑﺪار.
 (1360)1981ﺻﻔﺤﻪي  ،240ﺗﻬﺮان :ﺑﺪﻳﻊاﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺪﻳﻊاﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ :ﻣﺮﺑﻲ
داﻧﺸﮕﺎه و ﻛﺘﺎﺑﺪار.
 (1361)1982ﺻﻔﺤﻪي  ،268ﺑﻬﺸﻬﺮ :ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﺟﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠـﻢ .ﺗـﻬـﺮان:
ﺑﺪﻳﻊاﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ :ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﻛﺘﺎﺑﺪار.
 :(1362) 1983ﺻﻔﺤﻪي  ،233ﺑﻬﺸﻬﺮ :ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﺟﻲﭘﻮر ،ﻣﻌﻠﻢ .ﺗـﻬـﺮان:
ﺑﺪﻳﻊاﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ :ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﻛﺘﺎﺑﺪار.
 :(1363 )1984ﺻﻔﺤﻪي  ،14اﻋﻀﺎي اﻓﺘﺨﺎري ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ) :اوﻟﻴﻦ ﻋﻀﻮ اﻳﺮاﻧﻲ( دﻛﺘﺮ م .ح .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﺻﻔﺤﻪي ) ،244اوﻟﻴﻦ( ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه)ي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان( :اﺣﻤﺪرﺿﺎ
ﻣﻤﺪوﺣﻲ
ﺑﻬﺸﻬﺮ :ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﺟﻲﭘﻮر ،آﻣﻮزﮔﺎر.
ﻗﻠﻬﻚ :ﺑﻴﮋن ﭘﻮرﻣﺘﺮاﺣﻲ ،آرﺷﻴﺘﻜﺖ.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر ،ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﻬﺮان :ﺻﻔﺤﻪي  ،245ﺑﺪﻳﻊاﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ )ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﮕـﺎه و ﻛـﺘـﺎﺑـﺪار() .اوﻟـﻴـﻦ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان از اﻳﺮان( :ﺳﺮوش ﻣﺤﻤﺪزاده ،داﻧﺸﺠﻮ.
)اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ( :ﻣﻮﻟﻮد ﺛﻘﻔﻴﺎن :ﻣﻌـﻠـﻢ دﺑـﻴـﺮﺳـﺘـﺎن)اﻣـﻮر
آﻣﻮزﺷﻲ( ،ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ :داﻧﺸﺠﻮ)ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ،ﮔﻴﺘﻲ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ :داﻧﺸﺠﻮ)اﻣﻮر
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ( ،ﺣﺸﻤﺖ ﻓﺮﺟﻲ -ﻳﺎﻟﭽﻴﻦ :آﻣﻮزﮔﺎر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي(.
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 :(1364)1985ﺻﻔﺤﻪي  ،220ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
ﻗﻠﻬﻚ :ﺑﻴﮋن ﭘﻮرﻣﺘﺮاﺣﻲ ،آرﺷﻴﺘﻜﺖ)دورهﻫﺎي ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي :داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.
ﺗﻬﺮان :ﺟﻮاد رﻓﻴﻊزاده ﺷﺎﻫﻲ ،ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﺳﺮوش ﻣـﺤـﻤـﺪزاده،
داﻧﺸﺠﻮ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻫﻤﺘﻲ ،ﺣﺴﺎﺑﺪار )اﻗﺘﺼﺎد( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳـﺘـﺎر
)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻣﻮﻟﻮد ﺛﻘﻔﻴﺎن :ﻣﻌﻠﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن)اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ( ،ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ :داﻧﺸـﺠـﻮ
)ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ،اﺳﻜﻨﺪر ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر :ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ( ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓـﺮﺟـﻲ :دﻓـﺘـﺮدار
ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﮔﻴﺘﻲ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ :داﻧﺸﺠﻮ)اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ:
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات( ،ﺣﺸﻤﺖ ﻓﺮﺟﻲ -ﻳﺎﻟﭽﻴﻦ :آﻣﻮزﮔﺎر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي(.
 :(1365)1986ﺻﻔﺤﻪي  ،230ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ)ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ(
ﻗﻠﻬﻚ :ﺑﻴﮋن ﭘﻮرﻣﺘﺮاﺣﻲ :آرﺷﻴﺘﻜﺖ)دورهﻫﺎي ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻬﺮان :ﺟﻮاد رﻓﻴﻊزاده ﺷﺎﻫﻲ ،ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟـﻮان :ﺳـﺮوش
ﻣﺤﻤﺪزاده :داﻧﺸﺠﻮ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻫﻤﺘﻲ :ﺣﺴﺎﺑﺪار )اﻗﺘﺼﺎد( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ اوﺗـﺎد:
ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻣﻮﻟﻮد ﺛﻘﻔﻴﺎن :ﻣﻌﻠﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن)اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ( ،ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣـﻤـﺪﻧـﻴـﺎ:
داﻧﺸﺠﻮ)ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ،اﺳﻜﻨﺪر ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر :ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ( ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻓـﺮﺟـﻲ:
دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﮔﻴﺘﻲ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ :داﻧﺸﺠﻮ)اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه
ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات( ،ﺣﺸﻤﺖ ﻓﺮﺟﻲ -ﻳﺎﻟﭽﻴﻦ :آﻣﻮزﮔﺎر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي(.
 :(1366)1987ﺻﻔﺤﻪي ،268-9ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﻗﻠﻬﻚ :ﺑﻴﮋن ﭘﻮرﻣﺘﺮاﺣﻲ :آرﺷﻴﺘﻜﺖ)دورهﻫﺎي ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻬﺮان :ﺟﻮاد رﻓﻴﻊزاده ﺷﺎﻫﻲ ،ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﺳﺮوش ﻣﺤﻤﺪزاده :داﻧﺸﺠﻮ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﭘـﮋوﻫـﺶ
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻫﻤﺘﻲ،
ﺣﺴﺎﺑﺪار )اﻗﺘﺼﺎد( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ اوﺗـﺎد :ﭘـﺮﺳـﺘـﺎر
) ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ( ،ﻣﻮﻟﻮد ﺛﻘﻔﻴﺎن :ﻣﻌﻠﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن)اﻣﻮر آﻣـﻮزﺷـﻲ( ،م .ر .ﺧـﻴـﺮﺧـﻮاه:
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر)روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري( ،اﺣﻤﺪ ﭘﻮرزاده :ﺷﻴﻤﻴﺪان)ﺷﻴﻤﻲ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸـﺮﺑـﺎن:
ﺑﺎزرﮔﺎن)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ :داﻧﺸﺠﻮ)ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ،اﺳﻜﻨﺪر ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر:
ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ( ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺟﻲ :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﮔﻴﺘﻲ اﺣﻤﺪﻧﻴـﺎ:
داﻧﺸﺠﻮ)اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات( ،ﺣﺸـﻤـﺖ ﻓـﺮﺟـﻲ-
ﻳﺎﻟﭽﻴﻦ :آﻣﻮزﮔﺎر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1367)1988ﺻﻔﺤﻪي ،264-5ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻬﺮان :ﺟﻮاد رﻓﻴﻊزاده ﺷﺎﻫﻲ ،ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟـﻮان :ﺳـﺮوش
ﻣﺤﻤﺪزاده :داﻧﺸﺠﻮ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﭘـﮋوﻫـﺶ
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻫﻤﺘﻲ،
ﺣﺴﺎﺑﺪار )اﻗﺘﺼﺎد( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ اوﺗـﺎد :ﭘـﺮﺳـﺘـﺎر
) ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ( ،ﻣﻮﻟﻮد ﺛﻘﻔﻴﺎن :ﻣﻌﻠﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن)اﻣﻮر آﻣـﻮزﺷـﻲ( ،م .ر .ﺧـﻴـﺮﺧـﻮاه:
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر)روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري( ،اﺣﻤﺪ ﭘﻮرزاده :ﺷﻴﻤﻴﺪان)ﺷﻴﻤﻲ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸـﺮﺑـﺎن:
ﺑﺎزرﮔﺎن)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،اﺣﻤﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ :ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻛﺎر)ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( ،ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ :داﻧﺸـﺠـﻮ
)ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ،اﺳﻜﻨﺪر ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر :ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ( ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓـﺮﺟـﻲ :دﻓـﺘـﺮدار
ﺷﻬﺮداري) ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات( ،ﺣﺸﻤﺖ ﻓـﺮﺟـﻲ-
ﻳﺎﻟﭽﻴﻦ :آﻣﻮزﮔﺎر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1368)1989ﺻﻔﺤﻪي  ،266-8ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.

ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻬﺮان :ﺟﻮاد رﻓﻴﻊزاده ﺷﺎﻫﻲ ،ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟـﻮان :ﺳـﺮوش
ﻣﺤﻤﺪزاده :داﻧﺸﺠﻮ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﭘـﮋوﻫـﺶ
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄـﺎﻳـﻲ:
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜـﻨـﺴـﻴـﻦ
داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ( ،م .ر .ﺧـﻴـﺮﺧـﻮاه:
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر)روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري( ،اﺣﻤﺪ ﭘﻮرزاده :ﺷﻴﻤﻴﺪان)ﺷﻴﻤﻲ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸـﺮﺑـﺎن:
ﺑﺎزرﮔﺎن)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،اﺣﻤﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ :ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻛﺎر)ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( ،ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ :داﻧﺸـﺠـﻮ
)ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ،اﺳﻜﻨﺪر ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر :ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺟـﻲ :دﻓـﺘـﺮدار
ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1369)1990ﺻﻔﺤﻪي  ،265-6ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﭘـﮋوﻫـﺶ
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄـﺎﻳـﻲ:
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜـﻨـﺴـﻴـﻦ
داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ( ،م .ر .ﺧـﻴـﺮﺧـﻮاه:
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر)روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﺎن :ﺑﺎزرﮔﺎن)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ:
داﻧﺸﺠﻮ)ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ،اﺳﻜﻨﺪر ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر :ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻓـﺮﺟـﻲ
زﻧﻮز :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1370)1991ﺻﻔﺤﻪي  ،18ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛﺰي ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ) :اوﻟﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ( ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،266-7ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﭘـﮋوﻫـﺶ
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳـﻲ:
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ) ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨـﺴـﻴـﻦ
داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ( ،م .ر .ﺧـﻴـﺮﺧـﻮاه:
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر) روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﺎن :ﺑﺎزرﮔﺎن) ﺑـﺎزرﮔـﺎﻧـﻲ( ،اﺳـﻜـﻨـﺪر
ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر :ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
 ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1371)1992ﺻﻔﺤﻪي  ،249-50ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﭘـﮋوﻫـﺶ
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄـﺎﻳـﻲ:
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜـﻨـﺴـﻴـﻦ
داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ( ،م .ر .ﺧـﻴـﺮﺧـﻮاه:
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر)روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﺎن :ﺑﺎزرﮔـﺎن)ﺑـﺎزرﮔـﺎﻧـﻲ( ،اﺳـﻜـﻨـﺪر
ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر :ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
 ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1372)1993ﺻﻔﺤﻪي  ،17ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛﺰي ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ.
ﺻﻔﺤﻪي  ،213ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺸﻬﺪ :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :داﻧﺸﺠﻮ )زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳﻲ( ،دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴـﺎدﭘـﻮر:
ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﭼﻮﻛﺎ :ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ(.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان :دره درﺧﺸﺎن.
N-ro: 10 Vintro 2005
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﭘﮋوﻫﺶ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ(،
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄـﺎﻳـﻲ :ﻣـﻬـﻨـﺪس
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨﺴﻴـﻦ داروﺳـﺎزي
)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﺎن :ﺑﺎزرﮔﺎن)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،اﺳﻜﻨﺪر ﻋﺒﺪاﷲﭘﻮر :ارزﻳﺎب)ارزﻳﺎﺑﻲ(
 ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘـﻪ
)ﻣﺨﺎﺑﺮات(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1373)1994ﺻﻔﺤﻪي  ،16ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ.
ﺻﻔﺤﻪي  ،55ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي  ،205ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺸﻬﺪ :دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ(.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺟﻮان :دره درﺧﺸﺎن.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﭘﮋوﻫﺶ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ(،
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄـﺎﻳـﻲ :ﻣـﻬـﻨـﺪس
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨﺴﻴـﻦ داروﺳـﺎزي
)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﺎن :ﺑﺎزرﮔﺎن)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓـﺮﺟـﻲ زﻧـﻮز :دﻓـﺘـﺮدار
ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1374)1995ﺻﻔﺤﻪي  ،16ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ.
ﺻﻔﺤﻪي  ،31واﺳﻄﻪي ﻛﺸﻮري :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،53ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان
ﺻﻔﺤﻪي ،199 -200ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺧﺎﻧﻢ ژ .ص .ﺻﺎﺣﺐزﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺸﻬﺪ :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :داﻧﺸﺠﻮ)زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳﻲ( ،دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻـﻴـﺎدﭘـﻮر:
ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﭼﻮﻛﺎ :ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﺠﺮﻳﺶ :ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي ،ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ(.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﭘﮋوﻫﺶ)ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ(،
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋـﻄـﺎﻳـﻲ :ﻣـﻬـﻨـﺪس
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨﺴﻴـﻦ داروﺳـﺎزي
)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﺎن :ﺑـﺎزرﮔـﺎن
)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﻣﻨﻴﺮه ﻓـﻬـﻤـﻲ:
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)ﻣﺨﺎﺑﺮات(.
ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1375)1996ﺻﻔﺤﻪي  ،50اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان :م .ر .ﺗﺮاﺑﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،33ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،52ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي ،196ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :داﻧﺸﺠﻮ)زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓـﺎرﺳـﻲ(،
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
رﺷﺖ :ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﭘﺮﻳﺴﺎ رﺿﺎﻳﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ(
 ،ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات )روش ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻴﻬﻤـﺎﻧـﻲ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﭘﮋوﻫﺶ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳﺎزي
)ﻋﻜﺎﺳﻲ( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﺎن :ﺑـﺎزرﮔـﺎن
)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي رﺑﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( ،آذر ﻓﺮﺟـﻲ زﻧـﻮز:
ﺣﺴﺎﺑﺪار)ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﺑﻞ( ،ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ :آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ )ﻣﻮﺳﻴﻘـﻲ ﻛـﻼـﺳـﻴـﻚ،
ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻧﻘﺎﺷﻲ( ،ﺳﻴﺪ ﻧﻮاب ﻣﻈﻔﺮي :ﻣﺪﻳﺮ )ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري( ،ﻓﺎﻃـﻤـﻪ
ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(.
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ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي.
 :(1376)1997ﺻﻔﺤﻪي  ،51اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧـﻲ
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان :ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر ،م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،33ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،55ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي ،201ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :داﻧﺸﺠﻮ)زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳـﻲ(،
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
رﺷﺖ :ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﭘﺮﻳﺴﺎ رﺿﺎﻳﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﻋﺒﺎس ﺧﺴﺮوآﺑﺎدي)ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ( ،م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ :داﻧﺸﺠﻮ)ﺟﻮاﻧﺎن ،اﺳﻼم ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟـﺪﻳﻨﻲ:
دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات )روش ﺗﺪرﻳـﺲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ،زﻫﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﻮﻏـﺎري :اﺳـﺘﺎد داﻧـﺸﮕﺎه
)اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ -اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﭘﺮﻳﻨﻮش
ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﭘﮋوﻫﺶ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻧـﮋاد :ﻛﺎرﻣﻨـﺪ )ﻓﻠـﺴﻔﻪ(،
ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ،
داروﺳﺎزي( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮش ﻣـﺸﺮﺑﺎن:
ﺑﺎزرﮔﺎن)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي رﺑﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( ،آذر ﻓﺮﺟـﻲ
زﻧﻮز :ﺣﺴﺎﺑﺪار)ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﺑﻞ( ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠﺪ)ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،اﻣﻮر زﻧﺎن( ،ﻣﺮﻳـﻢ
ﻧﻈﺎﻣﻲ :آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ )ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ،ادﺑﻴﺎت اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻧﻘﺎﺷـﻲ( ،ﻣﺮﺗـﻀﻲ
ﺣﺒﻴﺐﭘﻮر :ﻧﻘﺎش )ﻧﻘﺎﺷﻲ( ،ﺳﻴﺪ ﻧﻮاب ﻣﻈﻔﺮي :ﻣﺪﻳﺮ )ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ
ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ آذرﻫﻮﺷـﻨﮓ :ﻣﺎﺳـﺎژ-
درﻣﺎﻧﮕﺮ)ﻳﻮﻣﻲﻫﻮ ﺗﺮاﭘﻲ ،ادﺑﻴﺎت ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري(.
 :(1377)1998ﺻﻔﺤﻪي  ،54اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧـﻲ
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان :م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ )ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت رﻳﻴﺴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان(
ﺻﻔﺤﻪي  ،36ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻄﺎﻳﻲ ،ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان
)ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن(
ﺻﻔﺤﻪي  ،57ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي ،202-4ﻛﻨﮕﺎور :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻋﻠـﻲ اﺻـﻐﺮ ﻛﻮﺛـﺮي)آﻣـﻮزش،
ﻣﺬﻫﺐ :اﺳﻼم(
ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :داﻧﺸﺠﻮ)زﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳﻲ( ،دﻛـﺘﺮ ﻛﻴﻬـﺎن
ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
ﻗﺰوﻳﻦ :ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر :ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﭘﺮﻳﺴﺎ رﺿﺎﻳﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ(
 ،ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات )روش ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻴﻬﻤـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ،زﻫﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﻮﻏﺎري :اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه )اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ -اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(،
ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﭘﮋوﻫـﺶ
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺣﻜﻴﻢﻧﮋاد :ﻛﺎرﻣﻨﺪ )ﻓﻠـﺴﻔﻪ( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ اوﺗـﺎد :ﭘﺮﺳـﺘﺎر)ﭘﺮﺳـﺘﺎري،
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي ،ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ ،داروﺳـﺎزي( ،ژاﻟـﻪ ﺻـﺪﻳﻘﻲ
ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ( ،ﻋﺒﺎس ﺧﺴﺮوآﺑﺎدي :ﻓﻌﺎل اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ( ،م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ،آﻣﻮزﮔـﺎر اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﺟﻮاﻧـﺎن،
اﺳﻼم ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي( ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﺎن :ﺑﺎزرﮔﺎن)ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ،ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي رﺑﻴﻌـﻲ:
ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( ،ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ( ،آذر ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :ﺣﺴﺎﺑﺪار)ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﺑﻞ( ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠـﺪ
)ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،اﻣﻮر زﻧﺎن( ،ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ :آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ )ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ ﻛﻼﺳـﻴﻚ،
ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻧﻘﺎﺷﻲ( ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺒﻴﺐﭘﻮر :ﻧﻘﺎش )ﻧﻘﺎﺷﻲ( ،ﺳﻴﺪ ﻧﻮاب ﻣﻈﻔﺮي :ﻣﺪﻳﺮ
)ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :دﻓﺘﺮدار ﺷﻬﺮداري)ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ(،
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ آذرﻫﻮﺷﻨﮓ :ﻣﺎﺳﺎژ -درﻣﺎﻧﮕﺮ)ﻳﻮﻣﻲﻫﻮ ﺗﺮاﭘﻲ ،ادﺑﻴﺎت ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري(.
دﻓﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان)ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن(.
اداﻣﻪ دارد.
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ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دوﻟﺘﺸﺎﻫﻲ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ در ﺳﺎل  1328ﻫ .ق
ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺳﺎل  1334ﻫ .ق ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻫﻤĤد
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در روﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﺴﺖ وﺟﻮي ﺧﻮﻳﺶ درﻳﺎﻓﺘﻪ ،زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﮔﺴﺘﺮه ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺪاﻧﻲ
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻗﻔﻘﺎز در ﺳﺎل ﻫﺎي 2ـ 1331ﻫ .ق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
14ـ 1913ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﺧﻮدآﻣﻮز زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎرﮔﺎن 1000و  3000ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺖ زده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﻧﺴﺦ ﻛﻪ
ﺑﻪ راﻳﮕﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
ﺷﻴﺪاﻧﻲ ﭘﺲ از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺣﺪود ده ﺗﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻛﻪ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ از آﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ در
ﺳﺎل  1334ﻫ .ق )1916م( ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻤĤد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان
دﺳﺖ زد .در اﻳﻦ ﺑﺎﻫﻤĤد اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻋﻼم
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻛﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ  30ذﻳﻘﻌﺪه در
ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺒﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻣﻞ در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺟﺮﻳﺪه ﻣﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞاﻻﻓﻜﺎر ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻳﺎﻓﺖ.
در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦراﻧﻲ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺪاﻧﻲ درجﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﮔﺰارش را ﻣﻲ ﺗﻮان دوﻣﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان داﻧﺴﺖ و ﺗﺎ آ ن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
آﮔﺎﻫﻲ دارد ﺧﺒﺮ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻫﻤĤد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان در
ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻴﺶ از ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻻزم
ﻣﻲ آﻳﺪ :از ﺧﺒﺮي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ
ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎن رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪاي درﺑﺎرهي
زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮاي ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
”ﺿﻴﻖ ﺻﻔﺤﺎت“ اﻧﺘﺸﺎرش در آن ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻴﺎن اﺳﻨﺎد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻘﺎﻟﻪاي از رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  1310ﻫ .ق در ﻧﺸﺮﻳﻪاي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺑﺮاي ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ؟ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

اوﻟﻴﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻃﻬﺮان

روز ﺟﻤﻌﻪ  30ذيﻗﻌﺪه اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻃﻬﺮان

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻋﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺷﺪه ﺑﻮد

ﺟﻤﻌﻲ ﺣﺎﺿﺮ و ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﻧﻄﻖ اﻳﺮاد و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﻐﺮوب ﺧﺘﻢ ﺷﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮﻧﺲ

ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ذﻳﻼ درج ﻣﻴﺸﻮد:

زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

اﻓﻜﺎر ﻧﻮ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي ﺗﺎزه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎي

ﺷﺪﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺄﻧﻮس ﺑﺰﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻬﻨﻪ و

ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎي ﻛﻬﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑĤﺳﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪه را ﭘﻴﺮوي

ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص در اﻣﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ زﺑﺎن

ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﻦ ﻟﻬﺠﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ از ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎزه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در اﺑﺘﺪا دﭼﺎر اﺷﻜﺎﻻت ﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در

اﻳﺮان ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻬﻀﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ

ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﻌﻼوه در اﻳﺮان اﺷﺨﺎص دورﺑﻴﻦ ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
»ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻨﺰل ﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ« و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺜﻞ

ﻣﻌﺮوف ﺳﻴﻠﻲ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ از ﺣﻠﻮاي ﻧﺴﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده زﻳﺮا ﻣﺎ

در ﻫﺮ ﻗﺪﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻴﺪارﻳﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻲ آن را ﻃﺎﻟﺒﻴﻢ .ﺧﻴﻠﻲ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻳﻚ زﺣﻤﺘﻲ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ

در ده ﺳﺎل ﻳﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را ﻫﻴﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺒﺮد.

اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺎ اﻳﻦ اواﺧﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰي
ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ ﺧﻮد در ﻃﻬﺮان ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻤﻮره

در دﻧﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻴﺸﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه

ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در اﻳﻨﺠﺎ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﺎرﻫﺎي اﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ
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اﺳﺖ زﺣﻤﺎت آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﻮر ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺗﻲ داﻣﻦ

داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه در ﺗﺤﺖ

ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺪﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﺴﻌﺎدت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﻔﺘﺨﺮ

ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ .ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه در ﻛﺮاﻛﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي

ﻫﻤﺖ ﺑﻜﻤﺮ زده در ﺻﺪد ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و
داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻳﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ را

اﺷﻐﺎل ﻛﻨﺪ ﻧﺎم اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻫﻤﺖ زﻳﻨﺖ آن ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف در  1859در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در اﻳﺎم ﺟﻮاﻧﻲ

دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دﻧﻴﺎ در

ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اوﻟﻴﻦ روز ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺎ
اﻋﻼن ﺟﻨﮓ اروﭘﺎ ﻣﺼﺎدف و ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ .ﻟﺴﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﻘﺪري ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮر ﻛﻨﺖ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي در ﻳﻚ

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ ﻣﻠﻞ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ
اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮد و در

ﻣﺮوري ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻳﻦ ﻟﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﻣﺼﺪق ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻳﻦ زﺑﺎن

 1887ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﻗﻮاﻋﺪ آن

زﺑﺎن ﮔﺮدﻳﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ دﭼﺎر ﺗﻨﻘﻴﺪ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻮد

ﻣﻌﻬﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ روي اﺳﺎس
33

رﺳﻤﻲ دول ﻣﻌﻈﻤﻪ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻬﻢ دﻧﻴﺎ در  1912اﻧﻌﻘﺎد ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﭘﺮﻳﻞ  1894ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ »ﻣﻦ درﻛﻤﺘﺮ از دو

ﻣﻴﻜﺮد ﺗﺎ در  1878اﺗﺤﺎد زﺑﺎن را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﺴﺘﻪ
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رﻳﺎﺳﺖ اﻓﺘﺨﺎري اﻋﻠﺤﻀﺮت اﻟﻔﻮس ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺒﺎﻧﻲ در 1906

ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻬﺎده و ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎﻳﻪ

ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻳﻦ زﺑﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ« آﻗﺎ ﺑﺎﺳﻨﻴﻜﻪ در ﻃﻬﺮان
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﻴﺪوارم در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎت ﻗﻮﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎ دراﻳﺖ

اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻳﻢ ﻳﻚ ﺧﺸﺘﻲ از ﺑﺮاي ﺳﻌﺎدت آﺗﻴﻪ ﺑﺸﺮ و

اﺗﺤﺎد اﻣﻢ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺑﻨﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﺎر ﮔﺬارﻳﻢ

ﺟﺪﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ان ﻋﻤﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﺪاﻳﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ

و ﻧﻴﺰ اﻣﻴﺪوارم ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻌﻈﻢ ﺟﺮاﻳﺪ اﻣﺮوزه ﻣﺴﺎﻋﺪت

و وﻃﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ﻣﻠﻞ ﻏﻠﺒﻪ و اوﻟﻴﻦ ﻛﻠﻮب در ﺑﺎوﻳﺮ )ز ﻣﻤﺎﻟﻚ

زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار آﺗﻴﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻳﻜﻲ از

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻠﻲ

آﻟﻤﺎن( ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺸﺖ .از  1887ﺗﺎ  1935ﻧﻴﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل
ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﻛﻨﺪي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻴﻨﻤﻮد ﻣﻌﻬﺬا در  26ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻫﺎي اروﭘﺎ

و آﺳﻴﺎ و اﻓﺮﻳﻘﺎ و اﻣﺮﻳﻜﺎ  308ﻛﻠﻮب و ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ اﻳﻦ
زﺑﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﻳﺪ و از  1905ﺗﺎ  1910در ﻋﺮض ﭘﻨﺠﺴﺎل
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻄﺮزي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و درﺳﻨﻪ

اﺧﺘﺮ ﻓﻮق وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻘﺮار ذﻳﻞ ﺑﻮده ﻋﺪد ﻛﺘﺐ ﻃﺒﻊ ﺷﺪه

ﻋﻠﻤﻲ ادﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ 1837ﺟﺮاﻳﺪ 94ﻣﺠﺎﻣﻊ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ

1791ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ

ﻗﻠﻤﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را درﻳﻎ ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﺨﻮاراﻧﻪ اﻣﺮوز

وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ آن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود و ﻧﺸﺮ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺪاﻧﻲ

اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ.

***

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻞ دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻘﻠﻢ آﻗﺎي اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎن

رﺳﺘﮕﺎر ﺑﻪ اداره رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺿﻴﻖ ﺻﻔﺤﺎت از

درج آن در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻌﺬورﻳﻢ.

ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ



]ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ س  ،3ش  4 ،16ﺷﻨﺒﻪ  12ذﻳﺤﺠﻪ اﻟﺤﺮام  1334ق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
 11اﻛﺘﺒﺮ  1916ص  5و [ 6

زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ!
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮوﺷﻮر راﻳﮕﺎن درﺑﺎرهي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و دورهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي آن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

ﺳﺒـﺰاﻧـﺪﻳﺸـﺎن
ﺗﻬﺮان  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ17765 -184 :
N-ro: 10 Vintro 2005
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ﻛﺎروان ﺑﺰرگ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ

ﻛﻨﮕﺮهي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻧﻮدﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮهي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ – وﻳﻠﻴﻨﻮس
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ  2ﺗﺎ  9اﻣﺮداد ﻣﺎه 1384
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  30ﺧﺮداد ﻣﺎه 1384
اﻋﻀﺎي UEA

 195500ﺗﻮﻣﺎن  250000 +ﺗﻮﻣﺎن =  445500ﺗﻮﻣﺎن

ﻏﻴﺮ اﻋﻀﺎ:

 241500ﺗﻮﻣﺎن  250000 +ﺗﻮﻣﺎن=  491500ﺗﻮﻣﺎن

ﺟﻮاﻧﺎن:

 149000ﺗﻮﻣﺎن  250000 +ﺗﻮﻣﺎن=  399000ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻮﺟﻪ:
 -ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺎﻧﻪي ) (+ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ”ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﮕﺮه“ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ از ) (+ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب در ﻛﺎروان

اﺳﺖ.
 ﻣﺒﺎﻟﻎ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ي ) (+در ﺑﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ يﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﮕﺮه ،ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺷﺮﻛﺖِ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1975 /1 /1ﺗﺎ  1984 /12 /31ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ از  1984 /12 /31ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮدﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺟﻬﺖ ورودﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه ﻧﻤﻲﭘﺮدازﻧﺪ.
* ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﻳﻲ و دﻗﻴﻖ ﺳﻔﺮ در ﺑﻴﺴﺘﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  1384ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻃﻼع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
** ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ در ﺣﺪود  750000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ي اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  2ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﻳﻲ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ازﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﻣﺴﻜﻮ و زﻣﻴﻨﻲ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺴﻜﻮ ﺑﻪ وﻳﻠﻴﻨﻮس +ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﻗﺎﻣﺖ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻏﺬا ( .ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 50
و 100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻔﺮ آن ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اول ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻔﺮ آن ﻫﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ  100000ﺗﻮﻣﺎن از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  1384ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!.
*** ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮدادﻣﺎه  1384از ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ :ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﮕﺮه آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻮدت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ
10درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺎﺑﻘﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
**** ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ در اول ﺗﻴﺮﻣﺎه  1384از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
***** اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان )ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن( از  2درﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺤﻮهي ﭘﺮداﺧﺖ:
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي )ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺘﻤﺎ رﺳﻴﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ( و ﻳﺎ ﺣﺴﺎب  0584100335331ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺗﺮاﺑﻲ )ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ از وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ  7437138اﻃﻼع دﻫﻴﺪ(

آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  30ﺧﺮداد 1384

ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ردهﻫﺎي ﻋﻀﻮﻳﺖ زﻳﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ردهي ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

 ﻋﻀﻮﻳﺖ ) 324000 [membro-abonanto kompleta]A(-Tرﻳﺎل
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ +ﻛﺘﺎب ﺳﺎل ) +(Jarlibroﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ Esperanto
اﻓﺮاد زﻳﺮ 30ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ)ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ( و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎي  Kontaktoو tejo-tutmonde
را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 ﻋﻀﻮﻳﺖ )132000 [membro-abonanto-jarlibro] MA(-Jرﻳﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ +ﻛﺘﺎب ﺳﺎل)(Jarlibro
اﻓﺮاد زﻳﺮ  30ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺒـﻠـﻐـﻲ( و ﻣـﺠﻠـﻪ ﻫـﺎي Kontaktoو tejo-
 tutmondeرا درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 ﻋﻀﻮﻳﺖ  60000 [membroabonanto-gvidlibro] MGرﻳﺎل

ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ +درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ ]ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﺎل[

اﻓﺮاد زﻳﺮ  30ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ)ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ( و ﻣﺠﻠﻪ  Kontaktoرا درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ درﻛﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎب )از ﺧﺎرج( ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ UEAو آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻧﺸﺮﻳﺎت و  ….ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑـﺎﻧـﻚ
ﺗﺠﺎرت  3626505553ﺷﻌﺒﻪ  373ﺑﻪﻧﺎم ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ وارﻳﺰ ﻧﻤﻮده و ﻓﻴﺶ آن را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  17765-184ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗـﺎ در
اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
N-ro: 10 Vintro 2005
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اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﻬﺎمداران آن ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﺮا ي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اداﻣﻪي اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻧﺸﺮﻳﻪﻫﺎي
دﻟﺨﻮاهﺗﺎن را ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻮﻳﺪ!

اوﻟﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن در اﻳﺮان و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ!
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ) 4ﺷﻤﺎره(
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  28000رﻳﺎل
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻲ  40000رﻳﺎل

ﺷﺮاﻳﻂ اﺷﺘﺮاك داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
1ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك را ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ2 .ـ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري  40181617ﺑﻪ ﻧـﺎم
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠﺪ ،ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ،ﺷﻌﺒﻪي ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻛﺪ )140ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺷﻌﺐ
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر( ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ3 .ـ اﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗـﻬـﺮان،
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  ،17765 - 184ﻣﺠﻠﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﭘﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺷﺘﺮاك ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
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1ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك را ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ -2 .ﻣﺒﻠﻎ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي:
 اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ 20 :ﻳﻮرو. اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ+آﺳﻴﺎ+آﻓﺮﻳﻘﺎ +آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 15 :ﻳﻮرو . آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ +ژاﭘﻦ +ﻛﺮهي ﺟﻨﻮﺑﻲ +اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ 25 :ﻳﻮرو ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. -3ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﺴﺎبﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم Universala Esperanto-Asocio
وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و در ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺪ  iece-hرا ﻗﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.
;)MeesPierson, Postbus 749, 3000 AS Rotterdam (konto: 25.52.89.804
ABN-Amro Bank, Postbus 949, 3000 DD Rotterdam (konto:
42.60.51.599).
و ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ در ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧـﺎم Universala Esperanto-Asocio,
 Rotterdamوارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و در ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺪ  iece-hرا ﻗﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.
Belgio: 000-1631831-97; Germanio (Koeln): 3182 91 509 BLZ 370 100
; 50; Nederlando: 37 89 64
Svedio: 74374-0; Svislando (Bulle): 12-2310-0.
 -۴در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك را ﺑﺮاي ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻛـﺮده و
ﻣﺎ را از ﭘﺮداﺧﺖِ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺧﻮد آﮔﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك در ﻧﺸﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=2899

ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺎم:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﺷﺘﺮاك:
ﻛــﺪﭘﺴــﺘــﻲ:
ﻧﺸﺎﻧﻲ:

ﺳﻦ:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﺗﺤﺼﻴﻼت:

از ﺷﻤﺎره:
ﺷﻬﺮ:

ﺗﻠﻔﻦ:
اﻣﻀﺎء:
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Estimataj legantoj!
Irano ne estas persujo, turkujo, kurdujo,
baluĉujo aǔ arabujo sed jes ja miksaĵo de
ili ĉiuj kaj multaj aliaj.
Tio, kio ligas nian nacion tra la vastega
teritorio ne estas komuna religio aǔ gento
ĉar nia lando estas multreligia, multlingva
kaj multgenta lando. Tio, kio nin ligas kun
unu la aliaj estas "komuna kulturo" kiu
kovras nin ĉiujn kaj nomiĝas la irana
kulturo.
Noǔruzo estas simbolo de la irana
kulturo, ĝi estas super ĉiuj religiaj kaj
gentaj ceremonioj. Noǔruzo estas la plej
malnova festo irana kiu devenas tra la
historifundo kaj kunligas variajn popolojn
sub komuna tradicio kaj tiel konstruas
kulturon mondfaman.
Ĉi-numere ni prezentetas Noǔruzon. Sur
sekvantaj paĝoj aperas plumrezulto de niaj
gesamideanoj kiuj afable siavice riĉigas Ekulturon de Irano.
Bonan legadon!

Noŭruzo

Adiaŭ vintro! Jen venis Noŭruzo,
For de ni ĉiu ruzo kaj ĵaluzo,
Gaja manĝo de sukeraĵ’ kaj nuksoj,
Vizito de l’ patro, onklo kaj kuzo,
Ĝuu la feriojn de la novjaro
per vojaĝo, ripozo aŭ amuzo.
(d-ro) Kejhan Sajjadpur

Proverboj el ĉiuj anguloj de la Mondo
Amo similas al kafo tre varma, malvarmiĝinte ne plu estas ĉarma. (Germanio)
Per parolo bela, ĉio estas ebla. (Moroko)
Nobla edzino malfacile troveblas, sed facile teneblas. (Ĉinio)
Diru ne ĉion, forlasu ion. (Jamaiko)
Amu min iomete, sed amu min konstante. (Ĉinio)
Mian kapon rompu, sed min ne trompu. (Grekio)
Malafabla konduto de frato, pli doloras ol per-glava bato. (Araba proverbo)
Kiu venton plantas, tiu tajfunon rikoltas. (Irano)
Frua gedziĝo, estas eraro, kaj la malfrua: granda misfaro. (Francio)
Kiu surhavas ŝuojn orajn, atingas lokojn plej forajn. (Afriko)
Kio estas en telero, aperos sur kulero. (Irano)
Kio tuj maturiĝas, ankaǔ tuj putriĝas. (Usono)
Pli bonas prevento ol la medikamento. (Ĉinio)
Estas pli bone juste militi, ol maljuste militon eviti. (Anglio)
Pli bonas morti glore, ol vivi malhonore. (Ĉinio)
Pli bonas mensogo bela, ol la verdiro kruela. (Egiptio)
Tiu, kiu havas amaran vizaĝon, ne taǔgas por vendi komercaĵon. (Japanio)
Nur tiu, kiu surportas la ŝuon, scias kie ĝi havas truon. (Anglio)
Kiu ŝtelas mielon, priatentu abelon. (Ĉinio)
Al oreloj pli plaĉas muziko, kion oni aǔskultas kun amiko. (Ĉinio)
Virino havas anĝelan vizaĝon, serpentan koron kaj azenan saĝon. (Germanio)
Atentu pri malamiko, eĉ tiel eta kiel formiko. (Eŭropo)
La vojo por esti granda homo, komenciĝas el la propra domo. (Ĉinio)
Vojaĝu kun bona kunularo, aĉetu domon ĉe bona najbaro. (Ĉinio)
Sur la vojo grandega kamiono, turniĝas pro tre eta ŝtono. (Italio)
Scio similas al birdo sovaĝa, ĝin teni povas nur homo tre saĝa. (Irano)
Libere esperantigis : Morteza Mirbagian
N-ro: 10 Vintro 2005
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Mi estas Simin Emrani.
Mi naskiĝis en la jaro 1964
en Tehrano. La oficistino en
neŝtataj kompanioj kaj
advokata instituto. Mia
apartamento enhavas min kaj
la patron. Dum la gimanzio,
la lastan jaron mi vidis la
foton de d-ro Zamenhof kaj
ties lingvo “Esperanto”
prezentita en la sociologia
lernolibro. La pioniro de E-o
en la familio estis mia pli aĝa
fratino Nasrin. En la jaro
1981 mi komencis lerni la
lingvon pere de d-ro MHSZ
kaj la mez/progresan instruis lia edzino s-ino
Sadigi. La edzo de Nasrin kaj ankaŭ mia patro
intresiĝis kaj lernis tiun facilan lingvon.
Instruadon de E-o mi unuafoje eksperimentis
pri la kurso de infanoj kiel instruhelpantino en
la jaro 1986 dum somero kaj en la fino
redaktis por ili teatraĵon kiu estis farita laŭ iu
el iranaj infanaj fabeloj. Depost tiam kelkajn
e-teatraĵojn en aliaj niveloj mi surscenigis.
Divers-kampe mi aktivis pri E-o movado sed
ne memoras ĉion kion mi faris de antaŭ 23
jaroj ĝis nun. Mi klopodas pridiri la bazajn.
La plej neforgesebla jaro por mi estas
1987, la cenjariĝo de E-o dum UK en Vasovio
Pollando. Mi estis unu el pli ol 5000
partoprenantoj, kiuj povis viziti Zamenhoffamilion. Lia nepo paroladis por UK-anoj kiuj
ne bezonis al tradukisto kaj ĉiuj komprenis
unu la alian tre facile kaj mi povis vidi tion
kion Zamenhof diris en sia poemo “espero”la himno de Esperanto- “Nian grandan rondon
familan”. Vere la gradioza kaj pompa UK!
Dum ok-jara milito kontraŭ Irako aktivi
estis iom timtreme. En tiuj tagoj mi ne povis
esti certa ĉu post alia kelkminuto mi restos
vivanta aŭ ne sed kiel esperantisto kiu devas
ĉiam havi esperon kaj transdoni al la aliaj, sub
bombardo nur mi skribadis al E-o por e-

gazetoj kiel KONTAKTO
kaj tradukis artikolojn por
iranaj sport-revuoj sola en
mia apartamento dum la aliaj
najbaroj jam forlasis hejmojn
kaj iris al ĉirkaŭo de
Tehrano.
En 1995 mi konatiĝis kun
juna E-ista grupo kiu estis
fondita IREJO en Irano kaj la
ĉefo de tiu grupo s-ro Reza
Torabi estis E-instruanta en
kulturcentroj. Kompreneble
mi estis preterpasinta la
aĝlimon sed restis ĉe tiuj kiel
Foto: R.Torabi
kunlaboranto kaj ankoraŭ
mia tiama decido pulsas.
En la jaro1997 aliĝo al ILEI kaj ĝia sekcio
en Irano -IRLEI- la instruadon denove jam
kaŭzis de antaŭ 8 jaroj kiel gvidantino de
korespondaj kursoj. Tra la Irano mi havis
gelernantojn, en la sudo, nordo, okcedento kaj
orienta partoj kaj nun povas diri ke fakte mi
estas feliĉa, ĉar povas honori al ili inter kiuj
forte flamis entuziasmaj aktivuloj. Ekz Said
Borhani mia inteligenta lernanto en la direkto
de UEA projekto “la lingvo de Paco” okupis
instrui E-on al afganaj rifuĝintoj en sia urbo
Maŝhado progrese kaj eĉ en sia universitato
kiam estudentoj okazis pere de li. La alia estas
Said Sardari kiu en Kerman-universitato
kursojn aranĝis.
Antau
tri
jaroj
kiam
“IRANA
ESPERANISTO” ricevis ŝtatan permesilon
por aperi kiel sezon-revuo Esperanto-persa,
mi klopodis havi rolon ankaŭ ĉi-terene kaj nun
de tempo al tempo faras iajn helpetojn
diversmaniere al redakcio.
Ĉi-jare mi jesis helpon al majstro s-ro
Azari pri lia alia vortaro Persa-Esperanta kaj
ankaŭ akceptis la respondecon en IREA (Irana
E-o Asocio) kiel ĝenerala sekretario kaj
esperas bonajn agadojn tiu-ĉi kampe. 
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Omaĝe al viktimoj de Cunamio
Jam nelonge la Cunami-katastrofo forprenis
pli ol ducentmilojn da niaj samglobanoj kaj
senhejmigis aliajn kelkmilionojn. La redakcio
de Irana Esperantisto esperimas sian
profundan kondolencon, precipe al la
esperantistoj de afektitaj landoj.
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Kial ankaŭ vi?
Ho l’ afabla maro!
Ankaŭ vi kaj kreo de infero!
Ni alkutimiĝis al furiozoj de l’ tero,
kiam tertablo tremas de kolero,
falinte rompiĝas glas’ kaj telero
kaj estingiĝas nia vivkandelo,
Aŭ kiam vulkano vomas sur ŝia
mantelo,
kaj kovras la sur ĝi belajn desgnaĵojn.
Ni alkutimiĝis al furiozoj de l’ ĉielo,
kiam ĝi tiom multe drinkigas nin
ke nin dronigas ties pluvo-vin’,
kaj alitempe tiom ĝi avaras al ni
ke soifo kaj malsato mortigas nin.
Sed vi, l’ aminda maro,
kiu nutris nin ĉirkaŭ via tablo,
kaj plezurigis nin per via afablo,
kaj nur malofte kaj milde
vi nin turmentis kiel diablo,
Ni ja ne atendis,
ke viaj ondoj ataku je tia abundo,
ke en niaj hejmoj venu via inundo,
ke nia ĉieso iru al via fundo,
ke aperu sur homara korp’ tia vundo,
Ho la maro! Kial ankaŭ vi?
(d-ro) Kejhan Sajjadpur
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ﺑﻪ ﻳﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ
ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﺑﻴﺶ از دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻛﻨﺎن
 ﻫﻴﺎت.ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻛﺮد
ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
. ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺎﺳﻒ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﻲ دارد،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن
ﭼﺮا ﺗﻮ ﻫﻢ؟
!اي درﻳﺎي ﻣﻬﺮﺑﺎن
!ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻲﺳﺎزي
،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ زﻣﻴﻦ ﻋﺎدت ﻛﺮدﻳﻢ
وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺰ زﻣﻴﻦ از ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻣﻲﻟﺮزد
ﻟﻴﻮان و ﺑﺸﻘﺎب ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺷﻜﻨﻨﺪ
.و ﺷﻤﻊ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﺷﻮد
ﻳﺎ وﻗﺘﻲ آﺗﺸﻔﺸﺎن روي ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻗﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ
.و ﻃﺮحﻫﺎي زﻳﺒﺎي روي آنرا ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﺳﻤﺎن ﻋﺎدت ﻛﺮدﻳﻢ
وﻗﺘﻲ آنﻗﺪر از ﺷﺮاب ﺑﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲدﻫﺪ
،ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺧﻔﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻳﺎ آنﭼﻨﺎن ﺑﺨﻞ ﻣﻲورزد
.ﻛﻪ ﻣﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ
 درﻳﺎي دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻲ،اﻣﺎ ﺗﻮ
ﻛﻪ ﻣﺎ را دور ﺳﻔﺮه ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻲﻛﺮدي
و ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﻮازش ﻣﻲﻛﺮدي
و ﻓﻘﻂ ﮔﻬﮕﺎه و ﺧﻔﻴﻒ
،ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻲآزردي
ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ
ﻛﻪ اﻣﻮاﺟﺖ ﭼﻨﺎن وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺳﻴﻞ ﺗﻮ وارد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻤﺎن ﺷﻮد
و ﻫﺴﺘﻲ و ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺗﻮ ﺑﺒﺮد
.و آنﭼﻨﺎن زﺧﻤﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﮕﺬارد
اي درﻳﺎ ﭼﺮا ﺗﻮ ﻫﻢ؟
(دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ از اﺻﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
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Noŭruzo

Ali Koŭsari

Okaze de la irana jarnoviĝo (21-an de marto), ĉinumere ni prezentas artikoleton pri noŭrozo*
kaj ĝiaj diversaj ceremonioj. Espereble ĝi donos al vi sufiĉe montrivan bildon pri la multmiljara tradicio de Irano.
La red.
Enkonduko kaj historieto
La komenciĝo de la nova jaro estas grava
afero ĉe ĉiuj nacioj. Tial ĉiuj landoj kaj nacioj
festas ĝin dum tagoj. En Irano la novjarfesto
nomiĝas “Noǔruzo” kies signifo en la Persa
lingvo estas “Nova tago”. Ĝi estas plej grava,
populara kaj antikva festo tra Irano. Verŝajne
nur en Irano “Noǔruzo” estas oficiala festo;
tamen oni festas ĝin ankaǔ en iuj partoj de
landoj kaj nacioj kiel Afganio, Taĝikio, Irako,
T u r k i o , U z b e k i o , K a z a ĥ i o , Ĉ inio ,
Azerbajĝanio … kaj resume lokoj kie fluas la
irana kulturo .
Pri la deveno de “Noǔruzo” oni
esprimas diversajn opiniojn. Iuj opinias
ke persa mita reĝo, nome Ĝamŝid unuafoje kreis Noǔruzon, ĉar en tiu tago li
sukcesis venki siajn malamikojn. Kaj iuj
opinias ke Noǔruzo rilatas la religion
Zoroastrismo.
Historiistoj opinias ke antaǔ 3000 jaroj; oni
festis Noǔruzon en Grekio, Egiptio, Hindio
kaj du malnovegaj landoj Kaldeo & Asirio.
Do Noǔruzo estas praa festo; kiu eventuale
kreiĝis dum la tempo de irana profeto
Zoroastro antaǔ 3000 jaroj.
Pri la deveno de “Noǔruzo” oni esprimas
diversajn opiniojn. Iuj opinias ke persa mita
reĝo, nome Ĝamŝid unua-foje kreis Noǔruzon,
ĉar en tiu tago li sukcesis venki siajn
malamikojn. Kaj iuj opinias ke Noǔruzo
rilatas la religion Zoroastrismo.
Oni kredas ke la origino de “Noǔruzo”
samtempas kun iuj gravaj eventoj i.a. tago en
kiu Dio kreis la mondon, tago kiam la profeto
Abrahamo detruis la idolojn kaj tago, kiam la
Islama profeto Mohammad (Mohamedo)
elmigris (en tiu tago komenciĝas la islama).
Do kiam ni diras la jaro 1384, tio signifas
ke laǔ la irana sunkalendaro pasis 1384 jaroj
de la elmigro de la profeto Mohammad. La
menciitaj kredoj, ĉu ĝustaj ĉu malĝustaj,

montras ke Noǔruzo estas sankta kaj grava
okazaĵo.
Astronomie Noǔruzo samtempas unuan
tagon de la sezono printempo, kaj komenciĝon
de printempa ekvinokso.
La festo de Noǔruzo samtempas 20-an aǔ
21-an de marto ĝis la 1-a aǔ 2-a de aprilo. (laǔ
la irana kalendaro de la 1-a ĝis la 13-a de la
monato Farvardin). La diferenco dependas de
tio, ke ĉu temas pri jaro ordinara (365 tagoj)
aǔ supera (366 tagoj). En Irano loĝas diversaj
nacioj kaj ili festas Noǔruzon diversmaniere.
Tamen troviĝas komunaj ceremonioj kaj
trajtoj inter ili. Resume mi mencias iujn
ceremoniojn.
Antaǔ-Noǔruza Dompurigado.
2-3 semajnoj antaǔ Noǔruzo oni (ordinare la
patrinoj) purigas domon, meblaĵojn de la
domo, vestojn kaj ĉiujn domobjektojn, Kaj
levas ĉiujn leveblajn meblojn kaj forigas
malpuraĵojn.
Ĉar Noǔruzo estas simbolo de refreŝiĝo,
reverdiĝo, renaskiĝo kaj renoviĝo de la
naturo, tial omaĝe de Noǔruzo ĉiu kaj ĉie
purendas kaj purindas.
Astronomie Noǔruzo samtempas unuan
tagon de la sezono printempo, kaj
komenciĝon de printempa ekvinokso.
Aĉetado
Post la dompurigado venas alia ceremonio
kies nomo estas “Aĉetado”.
Tion oni faras ordinare dum la lasta monato
de la jaro.
Ja vidindas bazaroj, stratoj kaj vendejoj
dum la lastaj semajnoj de la jaro, kiuj ondas
kaj plenplenas de homoj kaj speciale
geknaboj, kiuj entuziasme aĉetas novajn
vestojn, ŝuojn, necesaĵojn kaj bongustajn
fruktojn, dolĉajn kukojn kaj nuksojn.
La infanoj tre plezuras kaj plaĉegas ilin la
N-ro: 10 Vintro 2005
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afero “verdherbaĵo ”. Pro ksimume 3-4
semajnoj antaǔ Noǔruzo oni (la patrino de la
familio) preparas la verdherbaĵon, kio
simbolas la alvenon de la printempo. por
prepari ĝin, oni metas iom da semojn - kiel
tritiko aǔ alia graminaco - en la malsekan
tukon kaj post kelkaj tagoj, kiam la maceritaj
semoj ekburĝonis, oni metas ilin sur ujo kiel
tolero kaj la semoj dum paso de la tempo
kreskas kaj tiel fariĝas belaj verdherbaĵoj.
Kelke da aliaj ceremonioj
En iuj vilaĝoj kaj urbetoj oni (virinoj) bakas
dolĉajn panojn. Tre bongustaj.
Adiaǔi la mortintojn: oni antaǔ finiĝo de la
jaro, ne forgesas siajn gekarulojn, kiuj iam
vivis kaj loĝis inter ili. Afablaj irananoj
antaǔlastan kaj lastan ĵaŭdon de la jaro (do du
foje) iras al tombejoj kaj preĝas por ili.
Multaj irananoj ĉiuĵaǔde posttagmeze iras al
tombejoj; sed dum tiuj du lastaj ĵaǔdoj de la
jaro proksimume ĉiuj iras kaj la tombejoj
plenplenas de la homoj.
La merkred-festo: vespere de la lasta
mardo de la jaro oni ekbruligas fajregojn kaj
saltadas trans ili kantante "Mia flaveco al vi;
via ruĝeco al mi !". La fajron oni ne estingas,
ĝi mem forbrulu. Tiu ĉi ceremonio estas la
simbolo de puriĝo, forigo de malbono,
malfeliĉo kaj malsaneco.
Eble ĝi venas el Zoroastrismo, ĉar ĉe
zoroastranoj la fajro estas Sankta. Tiu ĉi
ceremonio nomiĝas "la Merkred-festo". Oni
faras ĝin en la korto de la domoj, stratoj kaj

Merkred-feston ŝategas gejunuloj kaj ili
plenenergie partoprenas la feston
N-ro: 10 Vintro 2005

parkoj.
Lastnokto
La patrinoj preparas bongustan noktmanĝon
(i.a. rizon kun legomo kaj fiŝo) kaj oni kiel la
"merkredfesto" preparas fajron kaj faras
artfajraĵon kaj piroteknik-ludojn.
D u m
N o ǔ r u z o
kelkajn horojn
a n t a ǔ
komenciĝo de
la nova jaro,
o ni st ernas
tablotukon sur
kiu t r o viĝas
Ko rano (aǔ
simila no bla
libro), spegulo,
ve r dher baĵo ,
dolĉaĵoj,
fruktoj, blanka
aǔ kolorigita
o vo, akvo,
brulant a
Merkred-festo
kandelo,
Fotoj de “Irana Studenta Novaĵ-Agento”
fiŝetoj kaj sep
o bjekt o j aǔ
manĝaĵoj kies nomoj komenciĝas per litero S
(en la perslingvo).
Ili diferencas de regiono al regiono. Tamen
ofte kaj ordinare estas jenaj:
Monero (sekke)
Vinagro (serke)
Verdherbaĵo (sabze)
Alizo (senĝed)
Sumako (somag)
Ajlo (sir)
Pomo (sib)
La festtablotuko ja estas bela kaj montras
iranan animon. Kelkajn minutojn antaǔ alveno
de la nova jaro oni vestas siajn novajn vestojn
kaj ĉiuj anoj de la familio sidas ĉirkaǔ
festtablotuko kaj atendas finiĝon de la
kurantjaro kaj alvenon de la nova jaro, dum
legas specialan preĝon de la novjaro jene:
“O, transformanto de koroj kaj okuloj
O, kreanto de nokto kaj tago
O, transformanto de fartoj kaj statoj
Plej bone ŝanĝu nian farton”
Oni ofte informiĝas pri la alveno de la
novjaro per telavido aǔ radio; kiuj dissendas
specialajn festprogramojn. Kiam alvenas la
nova jaro ĉiuj familianoj brakumas kaj kisas
unu la aliajn kaj esprimas siajn esperojn kaj
bondezirojn por la nova jaro.
La unua tago (matene)
Matene de la unua tago oni partoprenas en
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Sep “So”-a tablotuko

ceremonion “nov-festo”, kiu okazas en plej
proksima festo.
Do la ceremonio por iuj mortintoj okazas
dum 1-a tago de Noǔruzo kaj por iuj
forpasintoj dum aliaj religiaj festoj.
Iuj dum unua tago de la novjaro iras tombejon
kaj preĝas por siaj forpasintoj. Oni ankaǔ ne
forgesas malsanulojn kaj vizitas ilin en la
domoj aǔ hospitaloj.
La 1-a tago (posttagmeze)
Post alveno de la nova jaro oni iras domon de
siaj parencoj, amikoj kaj vizitas unu la aliajn.
Alivorte oni gastiĝas kaj gastigas. Sed ne dum
unu tago, dum 12 tagoj, do ĉiutage oni vizitas
iujn parencojn aǔ amikojn. Oni komence iras
domon de la plej aĝa parenco kaj la vizito
komenciĝas per irado al la “blankbarbuloj”.
Dum la vizitoj oni regalas gastojn per
varmtrinkaĵo (teo, kafo…), fruktoj, kukoj,
dolĉaĵoj, kaj nuksoj.
La lasta tago
13-an de Farvardin (1-an aǔ 2-an de aprilo)
estas la lasta tago de la festo Noǔruzo, kiu
nomiĝas “naturtago” aǔ “eksterenigi (pasigi)
13an tagon”.
En la perslingvo ĝi nomiĝas “Sizde be
dar”. Dum jena tago oni foriras de la urboj kaj
siaj domoj kaj pasigas la tutan tagon - ofte kun
siaj parencoj kaj amikoj - en la naturo
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ceremonioj, kiuj okazas en moskeoj aǔ domoj
por tiuj, kiuj lastatempe forpasis. Oni do
komence vizitas familiojn, kiuj lasttempe
perdis familianon kaj konsolas ilin dezirante
Dian kompaton al la mortintoj.
La funebrantaj familioj kaj iliaj ĉefaj parencoj
ne festas Noǔruzon pro funebrado almenaǔ
dum unu jaro.
Ĝi nomiĝas “nov-festo”. Irananoj tre
omaĝas al mortintoj. Krom Noǔruzo kiu estas
nacia festo ankaǔ ekzistas kelkaj aliaj religiaj
festoj. Kiam iu forpasas oni plenumas

Omaĝe al Noŭruzo
De: M. Karam-od-dini

(ĝardenoj, parkoj, montoj).
La saman tagon oni forĵetas - ofte en la
riveron – verdherbaĵojn, kiujn oni preparis
antaǔ Noǔruzo por festtabltuko.
Vespere oni revenas siajn domojn, kaj ĉi tiel
finiĝas la plej longa festado de la mondo.
Festdonaco de Noǔruzo estas ĝojiga okazo por
ĉiuj, specile por infanoj. Dum Noǔruz-vizitoj
la plenkreskuloj donacadas monon aǔ
diversajn objektojn al ili. Tamen la festdonaco
ne nur apartenas al la infanoj.ekzemple la
patro de la familio festdonacas al siaj infanoj,
edzino. gefratoj, gebofiloj …. kaj inverse. Eĉ
la ŝtato festdonacas al siaj oficistoj.
Kelke da aliaj punktoj
Dum 13 tagoj de Noǔruzo la lernejoj kaj
universitatoj estas feriaj. La ŝtataj oficejoj nur
4-5 tagojn ferias. Tial multaj preferas vojaĝi
dum siaj feriaj tagoj.
Aldone:
-La plej multo de ĵurnaloj ne aperiĝas dum
Noǔruzo (bedaǔrinde)?!
-Tuj post alveno de la novjaro la politikaj
estroj de la lando festsalutas kaj ilia
festmesaĝo dissendiĝas televide kaj radie.
-Radio kaj televido havas amuzajn kaj
specialajn festprogramojn dum 13 tagoj.
-Noǔruzo estas praa ceremonio, kiu dum la
disvolviĝo de de la historio neniam forgesiĝis
kaj ne perdis sian iranan animon.
-Islamo, kiu estas la ĉefa religio en Irano ne
nur ne kontraǔstaras jenan feston, eĉ respektas
kaj konfirmas ĝin, ĉar ĝiaj instruoj konvenas
ankaǔ Islamon.
Mi esperas ke supraj skribaĵoj plaĉu al
neiranaj samideanoj, kiujn interesas scii pri
“Noǔruzo” festo. Fine mi gratulas la feston
ankaǔ al ne-iranaj geesperantistoj, ĉar
Noǔruzo estas la festo de komenco de
Printempo kaj printempo estas simbolo de
verdeco kaj la esperantistoj pensas verde. Tial
Noǔruzo apartenas al ĉiuj, kiuj pensas verde
kaj amas pacon, belecon kaj naturon. Ĉu ne?
N-ro: 10 Vintro 2005
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Haĝi-Firuzo
Heroldo de
Noŭruzo
Hamze Ŝafii
Haĝi-Firuzo estas viro en ruĝaj vestoj kiu
iras de strato al strato kantante kaj tamburante
kelkajn tagojn antaŭ Noŭruzo, t.e. irana
novjarfesto. Li estas kutime akompanata
per unu-du kunuloj. Oni diras ke li kaj liaj
kunuloj estas simboloj de malnova tradicio en
Azarbajĝano, nomita "Giŝdan Ĉiĥdim", laŭ kiu
Haĝi-Firuzo kantis celante informi homojn pri
la alveno de la printempo kaj foriro de la
vintro. Interŝanĝe, homoj donas al li donacojn
aŭ monon por la bona novaĵo, kiun li alportas.
Haĝi-Firuzo estas persono kun nigrigita
vizaĝo kaj ruĝaj vestaĵoj, kiu tradicie simbole
heroldas la alproksimiĝon de la printempo. Li
komencas vagi tra la stratoj kaj aleoj en sia
ruĝa kostumo semajnojn antaŭ la fino de la
irana jaro. La sono de liaj kantoj kaj la vidiĝo
de lia dancado rememorigas ĉiujn, ke la aromo
de Noŭruzo estas en la aero. Haĝi-Firuzo ĉiam
estas bonvenata kaj amata karaktero por
irananoj.
Harmonie kun la renaskiĝo de la naturo, la
irana Nova Jaro, ĉiam komenciĝas je la unua
tago – kaj unua sekundo - de la printempo. Tiu
tago nomiĝas Noŭruzo (laŭvorte: Novtago).
No ŭr u z- c er e mo n io j est a s s i m bo la j
reprezentadoj de du antikvaj konceptoj - la
Fino kaj la Renaskiĝo; aŭ la Malbono kaj la
Bono. Kelkajn semajnojn antaŭ la nova jaro,
irananoj purigas kaj rearanĝas siajn hejmojn.
Ili havigas al si novajn vestojn, bakas kukojn
kaj plantas semojn kiel signo de renovigo. La
ceremonia tuko Sofrej-e Haft-Sin (laŭvorte:
Sep-so-tuko, ĉar ĝi devas surhavi sep aĵojn
komenciĝantaj per litero so en la persa)
estas aranĝata en ĉiu familio. Ekster la hejmoj
la heroldo de alproksimiĝo de Noŭruzo, HaĝiFiruzo sola aŭ kiel grupo de samtipaj
karakteroj klopodas ŝanĝi la ĉiutagan etoson
kaj donaci ĝojon al ĉiuj kaj samtempe kolekti
iom da mono por si mem. Haĝi-Firuzkarnavaloj konsistas el dancado, tamburado
kaj trumpetado por disvastigi bonan kaj
ĝojigan novaĵon pri alveno de Noŭruzo. Ili
amuzigas homojn per danco, muziko, kantoj,
poemoj kaj rakontoj. Haĝi-Firuzo ekaperas
dum la lasta monato de la irana jaro, Esfando,
N-ro: 10 Vintro 2005

por anonci ke jam estas tempo por prepariĝi
festi la jarnoviĝon.
Haĝi-Firuzo vagadas de kvartalo al
kvartalo, liaj kunuloj anoncas lian
alproksimiĝon kun laŭta muziko, li elfaras
diversajn komikajn gestojn deklamante
amatajn poemojn, kantas popularajn
popolkantojn kaj diras folklorajn rakontojn.
Haĝi-Firuza ĉefa celo estas ridigi la homojn.
Multaj poemoj pri Noŭruzo kaj Haĝi-Firuzo
temas pri la feliĉo kion li disvastigemas dum la
nov-jara festo. Eble la plej fama kaj konata
kanto komenciĝas tiele:
Arbab, arbab, arbabe ĥodam salamo alejkom!
Arbabe ĥodam sareto bala kon!
Arbabe ĥodam boz-boze gandi!
Arbabe ĥodam ĉera nemiĥandi!?
Ho mia mastro, mia propra mastro,
saluton al vi!
Ho mia mastro, levu vian kapon!
Ho mia mastro, suker-farita kapro!
Ho mia mastro, kial vi ne ridas!?
Ĉijara Noŭruzo 1384 komenciĝas dimanĉe
la 20-an de Marto 2005 je la 4:03 posttagmeze
laŭ tehrana loka tempo. La horo en kelkaj aliaj
grandaj urboj estas:
07:33 a.t.m. laŭ Nov-Jorka tempo dimanĉe
marto 20, 2005
12:33 p.t.m. laŭ Londona tempo dimanĉe
marto 20, 2005
01:33 p.t.m. laŭ Pariza tempo dimanĉe marto
20, 2005
09:33 p.t.m. Tokjo-tempo dimanĉe marto 20,
2005
11:33 p.t.m. Aŭstralia/Novzelanda tempo
dimanĉe marto 20, 2005 
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Noŭruzo
la Irana Novjartago
Multmiljara Tradicio
Ŝima Bastani
Irana aŭ Persa Kalendaro
Persoj aŭ irananoj dum sia longa historio
ĉiam gravigis pri kalendaro kaj ties sistemo.
Ili estas unu el la unuaj kuturoj, kiuj ekuzis
“laŭsunmovan” aŭ pli simple “sunan”
kalendaron. Ĝenerale, la suno ĉiam havis tra
la historio tre specialan simbolan signifon en
la irana kulturo.
La irana kalendaro estas pli preciza ol la
gregoria kalendaro, kvankam la lasta ekestis
jarcentojn pli poste en 1582 p.K. kaj
kvankam ambaŭ ili estas sunaj kaj entenas
superjarojn. Dum la 11-a jarcento grupo de
iranaj sciencistoj, i.a. Omar Kajjam (ĉ.
1050-1122 p.K.), reviziis la iranan
kalendaron, kiu jam ekzistis de miljaroj.
Kajjam estas unu el la plej grandaj
matematikistoj kaj astronomoj, kiu plej
famas en okcidento ĉefe pro siaj mallongaj
kvarversaj poemoj, nomataj robaioj. (Liaj
robaioj tradukiĝis ankaŭ Esperanten far prof.
Gaston Waringhien tre majstre. Bv. vd.
noton n-ro 1)
La jaro de irana sunkalendaro komenciĝas
precize kiam la suno eniras la nordan
hemisferon dum la norda printempa
ekvinokso; alivorte kun ekiĝo de la
primavero en la norda hemisfero. La
kalendaron konsistigas 12 monatoj kun
persaj nomoj, kies esperantaj transskriboj
estas: farvardino*, ordibeheŝto*, ĥordado*,
tiro*, mordado*, ŝahrivaro*, mehro*,
abano*, azaro*, dejo*, bahmano* kaj
esfando*. La unuaj 6 monatoj enhavas 31
tagojn, la postaj 5 monatoj 30 tagojn, kaj la
lasta monato 29 tagojn, se ne temas pri la
superjaro, kies-okaze ankaŭ ĝi longas 30
tagojn. La kialo por la unuaj 6 monatoj
enhavi 31 tagojn, kaj la aliaj nur 30 tagojn,

ne estas arbitra – sed pro tiu fakto, ke la
suno moviĝas iomete pli malrapide en la
nordaj printempo kaj somero ol en la nordaj
aŭtuno kaj vintro.
Noŭruzo, 1-a Tago de 1-a Monato
Noŭruz estas persa vorto ksj laŭlitere
signifas “novtago”n. Ĝi estas la unua tago
de la unua monato (farvardino) en la irana
kalendaro. Noŭruzo estas ankaŭ la novjara
festado en Irano, kio ekzistis de almenaŭ
3000 jaroj antaŭe en malnova Persujo.
Noŭruzo markas la komenciĝon de la suna
jaro. Ĝi estas celebrado de la revekiĝo de la
naturo, kio okazas en la unua tago de la
printempo en la norda hemisfero. La natura
revekiĝo simbolas la triumfon de bono,
varmo kaj lumo super malbono, malvarmo
kaj mallumo; de printempo super vintro.
Noŭruzo estas ekfino de la malvarma vintro
kaj ekiĝo de la vigla kaj esperiga printempo
– la amsezono. Tiu ĉi simbola kaj poezia
ŝanĝo korespondas kun la matematika
pozicio de la suno, kiu eliras la zodiakon de
la Fiŝoj kaj eniras la zodiakan signon de la
Ŝafo, kio ankaŭ famas je la Printempa
Ekvinokso.
Hodiaŭ ne nur en Irano, sed ankaŭ en aliaj
landoj, kiuj iam estis parto de Persujo kaj/aŭ
kie regas la persa lingvo kaj kulturo, oni
festas noŭruzon.
Historio de Noŭruzo
La renoviĝado de naturo estas la esenco de
tiu ĉi multmiljara tradicio malnova. Multaj
kredas ke la iniciatoro de noŭruzo estis
Ĝamŝido, miteca imperiestro de malnova
Persujo. Lia dinastio nomiĝas Piŝdadidoj.
Tamen
aliaj
kredemas
plipostajn
Aĥemenidojn (550-330 a.K.) la iniciatintoj
N-ro: 10 Vintro 2005
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de la plej polulara irana festado noŭruzo.
Tra la tuto de sia ofte-ŝtorma historio, la
persaj popoloj pasigis plej malfacilajn kaj
mallumajn tempojn nur fortiĝante i.a pri siaj
tradicioj kaj kulturo. Fremdlandaj atakoj kaj
okupadoj,
enlandaj
militadoj
kaj
mondmilitoj k.s. ne malmulte spertitas en
Persujo/ Irano. Tamen eĉ konkerintoj – i.a.
Aleksandro la granda, aŭ la araboj – ne
povis forgesigi al la popolamasoj ilian
amatan noŭruz-ceremonion. Tiel, ke eĉ
hodiaŭ la plej longan feriadon, oni ĝuas dum
la noŭruzo en Irano.

En la antikva persujo, ĉiu tago de la
monato havis propran nomon, kaj
apartenis al speciala anĝelo. La dektria tago de farvardino, la unua irana
monato, kiu komenciĝas per la unua
tago de la printempo en la norda
hemisfero (21-a de marto), apartenas
al pluv-anĝelo, kiun reprezantas
ĉevalo.
47
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La Fajrofesto
La noŭruza festtempo konsistas el multaj tre
diversaj ceremonioj simbole signifohavaj,
kiuj okazas kaj antaŭ kaj post la jarŝanĝiĝo.
Eble la plej frua ĉefa ceremonio estas ĉarŝanbe-suri, t.e. “la merkreda fajrofesto”, kio
okazas antaŭan vesperon de la lasta
merkredo de ĉiu jaro. En la vespero ĉiuj
familianoj kune festas la okazon, kiu eble
ĉefe temas pri dankado por pasigado de alia
vintro sane kaj komenci novan printempon
varme ĉe la fajro, kiun oni estigas post la
sunsubiro. La fajro, tre sankta en
Zoroastrismo – irana religio antaŭ Islamo –
havas fundajn radikojn en la kulturo de
malnova Persujo. Lumo, ĉu de la suno, ĉu
de la fajro, okupas tre gravan lokon en irana
mondorigardo. Por la fajro oni utiligas
sekajn branĉetaĵojn aŭ lignaĵojn kaj ĉiuj

Noŭruza manĝaĵo
N-ro: 10 Vintro 2005

familianoj vice super- aŭ transsaltas fajreton
- kaj se temas pri junuloj, ili trasaltas
fajregon.
Saltante ĉiuj
aldiras
la
fajroflamojn
kantece:
“Via ruĝo
(sano) estu
mia;
mia
flavo
(malforto)
Noŭruzo en Azerbajĝano
estu via!”
Alia ritaĵo
dum la vespero kaj nokto estas gaŝog-zani,
t.e. “kuler-frapado”: precipe gejunuloj
kovrante sin en ĉadoron (surtuton), iras ĉe
pordojn de la (najbaraj) domoj kaj frapante
kuleron kontraŭ metala bovlo alvokas la
domanojn por peti frandaĵon aŭ monon.
Ankaŭ fal-guŝ, laŭlitere “angul-fortuno”,
precipe en pasinto, helpis al oni dum la
nokto ekscii ĉu en la novjaro ili atingos al
sia dezirato/revo aŭ ne. Ĉefe temis pri
knabinoj sciemaj pri sia eventuala edziniĝo
venantjare kaj deziruta edzo. La persono
staras en malluma angulo, kaj aŭskultemas
preterpasantojn.
Vortoj,
kiujn
la
preterpasantoj eldiras ĉepasante, klarigos al
kaŝita persono pri la fortuno.
Dum la ceremonioj de la nokto se vi manĝas
Aĝile
moŝkel-goŝa
(problem-solvajn
nuksojn), ili agos … laŭ signifo de sia
nomo: simple solvos viajn problemojn! Tion
kutime konsistigas diversaj nuksoj, kiel
migdaloj, juglandoj kaj pistakoj, kaj
sekigitaj fruktoj kiel figoj, perskpecoj,
vinberoj kaj daktiloj.
Haĝifiruzo, la Heroldo de Novjaro
Haĝifiruzo* estas persono, kiu nigriginte la
vizaĝon, kaj surmetante ruĝan veston (bv.
rigardu la kovrilan bildon de la revuo),
trairas la stratojn kaj aleojn antaŭ kaj dum la
noŭruzo kantante kaj dancante por anonci la
alvenantan novjaron kaj ricevi mondonacon
de la preterpasantoj. Lin kutime akompanas
unu aŭ pli da ludistoj kaj/aŭ dancistoj
plejam malgrandaĝaj. Kantaĵojn ĉefe
konsistigas gaj(ig)aj kaj eĉ ridigaj poemaĵoj
iel rilate al noŭruzo. (bv. vd. apartan
artikolon pri haĝifiruzo en tiu ĉi
revunumero)
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kulpito; kvankam ankaŭ la malo ne malofte
okazas laŭ la persa proverbo “La pardonemo
apartenas al granduloj” aŭ “ Ĉiam granduloj
pardonas”. Ĉar gaja atmosfero regas ĉie,
plejeble paco ekreestos inter ili.
Dum tiu ĉi gaja kaj festa tempo, oni ankaŭ
havigas al si belajn flor(vaz)ojn, precipe
hiacintojn kaj tulipojn, alportante la
printempan aromon kaj ĉeeston en la
domojn. Oni kutime metas la florojn sur
“sep-so” tablotukon.
Noŭruzo en Taĝikio

Renovigadoj
Oni sin pretigas por noŭruzo i.a. per detala
purigado de la domo, ekz-e lavante tapiŝojn,
purigante fenestrojn k.s. kaj aĉetante novajn
vestaĵojn, vivilojn kaj meblojn. Dum la
unuaj tagoj de la nova jaro ĉiuj iras al la
domoj de la familianoj, amikoj kaj najbaroj
vestante siajn novajn vestaĵojn kaj
gratulante kaj bondezirante al ili pro la nova
jaro. Dum la vizitoj plimaljunaj vizitatoj
donas donacaĵojn aŭ monsumon al la
plijunaj vizitantoj. Ĉiu familio de antaŭe
informas la aliajn pri tio, ke dum kiu(j) tago
(j) ili restas hejme por regali la vizitantojn.
La regalado okazas per diversspecaj dolĉaĵoj
– iam hejmfaritaj speciale noŭruz-okaze –
kun teo aŭ/kaj siropoj. Certe la vizito ne
povas daŭri longe, ĉar temas pri multaj
kutime. Oni unue iras al la plej maljunaj
homoj, tiele montrante sian elkoran estimon
al la aĝuloj. Preskaŭ ĉiu vizitito vizitos la
vizitintojn pli poste. Tion oni perse nomas
did-o-bazdid
(vizito-kaj-revizito).
Se
problemo aŭ malpaco regas inter du
personoj aŭ familioj, noŭruzo estas la plej
taŭga tempo por repaciĝo: kutime la plijuna
aŭ la kulpinto iras al plimaljuna aŭ la

Noŭruza renkontiĝo en Taĝikio

Sep-so Tablotuko
Por noŭruzo ĉiu familio aranĝas sian sofreje
haft-sin (sep-so tablotukon), surmetante sep
diversajn aĵojn sur tablotukon, kies nomoj
en la persa komenciĝas per litero so. Ili
simbole reprezentas la sep kreadojn kaj la
sep sanktajn eternulojn protektantaj ilin.
Ofte ili konsistas el:
1- Samanu, persa manĝetaĵo el faruno kaj
sukero
2– Sib, pomo
3- Sabze, verdaĵo, kion oni kreskigas hejme
el tritiko, aŭ similo
4- Sonbol, hiacinto
5- Sir, ajlo
La irana kalendaro estas pli preciza ol la
gregoria kalendaro, kvankam la lasta
ekestis jarcentojn pli poste en 1582 p.K.
kaj kvankam ambaŭ ili estas sunaj kaj
entenas superjarojn. Dum la 11-a
jarcento grupo de iranaj sciencistoj, i.a.
Omar Kajjam (ĉ. 1050-1122 p.K.),
reviziis la iranan kalendaron, kiu jam
ekzistis de miljaroj

6- Senĝed, alizo
7- Serke, vinagro
Se iu ero ne atingeblas, ekzistas aliaj
anstataŭaĵoj kiel somag (sumako) aŭ sekke
(monero), kvankam laŭkrede ĉiuj eroj devas
aŭ esti plantaj (kiel sabze kaj sonbol) aŭ
havi plantan devenon (kiel samanu kaj
serke). Kutime oni ankaŭ aldonas sur la
tablon: (ja de post Islamo) La Noblan
Koranon, dolĉaĵojn, spegulon, kandelojn,
kolorigitajn ovojn kaj ruĝajn fiŝetojn
naĝantaj en akvobovlo. Kiam la jaro
ekŝanĝiĝas, se vi rigardantas la ruĝfiŝetojn,
bonaŭguron vi ĝuos dum la novjaro. Ekpost
la jarŝanĝiĝo ĉiuj familianoj interkisas
gratulante unu la alian kaj la pliaĝaj donas
donacaĵojn
aŭ
(novan)
monon al
N-ro: 10 Vintro 2005

46
11

Speciale / وﻳﮋه

1383 ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن

Printemp’ kaj am-idolo, kiu huriojn spitas,
kaj ĉe herbeja rando min al vinkruĉ’ invitas:
nu, estu mi – ne gravas orelojn malrespekti –
de hundoj malŝatata, se mi Edenon citas! 1
malpliaĝuloj, precipe al infanoj, kiuj spertas
sian plej gajan tempon ĝuante la plej longan
feriadon – iam pli ol du semajnojn – kaj
ricevante multajn donacaĵojn kaj monon, kaj
manĝante tro da dolĉaĵoj!
Ĉiu familio klopodas aranĝi sian sep-so
tablon kiom eble, plej bele kaj delikate, ĉar
i.a. dum la unuaj 12 tagoj de la printempo,
ĝi restos ne tuŝita kaj ĉiuj vizitantoj rigardos
ĝin kaj laŭdos la guston de la domanoj por
la stilo de aranĝado.
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Sizdebedaro, ekskurso en naturon
En la antikva persujo, ĉiu tago de la monato
havis propran nomon, kaj apartenis al
speciala anĝelo. La dektria tago de
farvardino, la
unua
irana
monato, kiu
komenciĝas
per la unua
tago de la
printempo en
la
norda
hemisfero
(21-a
de
marto),
“Sabze” verdistino
apartenas al
pluv-anĝelo, kiun reprezantas ĉevalo. Sekve
dum la 13-a tago de la printempo pluvado
estas multe atendata – kaj fakte tio okazas
multam. Tial dum la tago, en pliantaŭaj
eraoj oni okazigis diversajn ludajn
konkursojn ankaŭ kun ĉevaloj.
Dum 13-a tago de la printempo – kio
plejofte ankaŭ estas la lasta noŭruza feritago
por la lernejanoj - ĉiuj eliras el la domoj en
la naturon por ĝui refreŝiĝantan medion kaj
tuŝe senti la printempon ĉee. Eble tio
devenas de kredo pri malbonaŭguro de la
numero 13, kaj tiel ili volas fuĝi el
renkontiĝo kun malbonaĵoj hejme. Kaj eble
tial ĝi nomiĝas Sizdebedar, t.e. “dektriaforigado” aŭ “-pasigado”. Alia eblo, kiel
dirite, estas nur ekreirado en la naturon post
la longa kaj malvarma vintro, kio tion ne
permesis.
N-ro: 10 Vintro 2005

Dum la ekskurso, oni ludas, tagmanĝas
kaj ĵetas sian verdaĵon – kio ĝis la 13-a tago
estis sur la sep-so tablo - en akvon prefere
fluantan, kiel riveron aŭ rivereton. Ies-krede
la verdaĵo jam ensorbis ĉiujn eventualajn
malbonaĵojn de la ĉirkaŭaĵo de la familio.
Alia funkcio de la verdaĵo estas tio, ke ĉiu
En la antikva persujo, ĉiu tago de la
monato havis propran nomon, kaj
apartenis al speciala anĝelo. La dektria
tago de farvardino, la unua irana
monato, kiu komenciĝas per la unua tago
de la printempo en la norda hemisfero
(21-a de marto), apartenas al pluvanĝelo, kiun reprezantas ĉevalo.

povas kunnodi ties tigojn por certigi al si la
plenumiĝon de sia(j) deziro(j). Plejofte
temas pri junaj fraŭlinoj, kiuj deziras esti en
la edza domo venontjare brakumante sian
infanon, do ili laŭ persa rimaĵo:
“Sizdebedare,
venontjare,
edza-dome,
infanbrakumante” nodinte la verdaĵojn,
forĵetas ilin en la akvon fluantan. Laŭdire
kunnodiĝo de vardaĵoj simbolas la kuniĝon
de viro kaj virino.
Notoj:

(1)La Robaioj, Umar Kajjam, Trad. G. Waringhien,
Antverpeno/La Laguna/Chapeco: TK-Stafeto/Fonto,
1984 (2a eld.), 107 p., robaio n-ro 23.
Fontoj:

http://www.geocities.com/persiansociety/nowrooz.html
http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Nowrooz
http://www.farsinet.com/norooz/haftsinn1.html
http://www.farsinet.com/norooz/sizdehbedar.html
http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Persian_calendar

Feliĉan Noŭruzon 1384!
Sanon kaj pacon deziras al vi
kaj via familio la redakcio de

IRANA ESPERANTISTO
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Irana verkisto:

Reza Gasemi

Artikolo / ﻣﻘﺎﻟﻪ

Dediĉita al Negar Ĥazai, kiu ĝuinte bonon, entuziasme disvastigas ĝin.

Nova Fremdulo,
Irana Fremdulo
La nokta harmonio de la ligna orkestro
Asad Mahbub
La radikoj kaj la kunteksto
Kiam en 1942 Albert Camus, elp. Alber Kamo (1913-1960) verkis sian majstran romanon
filozofian La Fremdulo (L’Étranger), li probable ne povus antaŭvidi tiel longdaŭran efikon de sia
verko kaj ties ĉefrolulo Meursault, elp. Morso, kaj sur filozofion kaj sur beletron ĝis post pasado
de pli ol duonjarcento. Atmosfero ekzistencialista, kion li estigis ene de la flua kaj funda romano,
tiel restremis en la mensoj kaj transformis Meursault en filozofian/klerulan tipon, kiun diversaj
generacioj jam utiligis kiel simbolon de absurdo.
Certe Camus ne komencis de nulo. Ekde kiam la dana filozofo Søren A. Kierkegaard (18131855), la fondinto de moderna ekzistencialismo, reagis kontraŭ la sistema absoluta idealismo
de la 19a-jarcenta filozofo germana G.W.F. Hegel (1770-1831), la emfazo sur ambigueco kaj
absurdeco de la homa situacio ne perdis sian gravon kaj efikon sur la mensoj kaj pensoj de
la filozofoj kaj verkistoj. Vojo filozofie daŭrigita per grandaj pensuloj kiel F.W. Nietzsche (1844- 44
1900), M. Heidegger (1889-1976), J. P. Sartre (1905-1980) kaj Camus, beletre kondukis al 13
literaturaj gigantoj kiel F. M. Dostoyevski (1821-1881) kaj Camus mem – kiu i.a. gajnis
Nobelpremion pri beletro. Ili du, eble apartenas al la plej sukcesaj ekzistencialistaj verkistoj.
Tamen, denove, ili ja ne estis la lastaj. Multege da verkistoj internacie daŭrigis ilian vojon. Kune
kun novaj filozofoj kaj verkistoj, temiĝis ankaŭ pli novaj ismoj kaj aliroj filozofiaj kaj sekve de ili
ekaperis diversartaj i.a. literaturaj stiloj. Postmodernismo certe estas unu el la logike postvenantaj
pensmanieroj. La nuntempaj verkoj, kiel tiuj de Umberto Eco, elp. Eko (1932-) kaj Reza Gasemi
(1949-) ja devenas de la longdaŭra proceso, kies unu el la ĉefmejlŝtonoj estas La Fremdulo de
Camus. Eble oni povas nomi verkistojn kiel Gasemi La Nova Fremdulo, kaj socie kaj
filozofie. Gasemi, kvazaŭ Irana Fremdulo, socipolitike ektrovis sin en la mezo de fremdkontinento Eŭropo, kaj filozofipense ekvidis sin la ido de Camus-a Fremdulo ankoraŭ
forlasita sur la tero. La fremdeca etoso reganta lian romanmondon interpreteblas kaj filozofie kaj
socipolitike.
Ekzemple estis Camus, kiu diris: “Homoj ne estas absurdaj, kaj la mondo ne estas absurda, sed por
homoj esti en la mondo estas absurdo.” Tute evidente oni povas retrovi la sencon en la nova vesto
de postmodernismo tra la verkoj de verkistoj kiel Gasemi.
La Aŭtoro, diversbranĉa artisto

Reza Gasemi (1949-), naskiĝinta en Esfahano, antaŭ kiam fariĝis renoma roman-verkisto,
estis muzikisto, teatraĵ-verkisto kaj -reĝisoro. Unue en 1968 li konigis sin per teatraĵo
nomata Kosuf (La Suneklipso), kiu aperis en la revuo Ĥuŝe (t.e. La Grapolo). Poste, li i.a.
kunlaboris kun la plej famaj kantistoj de Irano, kiel M.R. Ŝaĝarijan kaj Ŝ. Nazeri pri la
tradicia muziko de persujo. Li verkis 10 teatraĵojn kaj reĝisoris 8. Liaj teatraĵoj aperis en
Irano, Francio kaj Svedio. Lia poemaro Loknat (Balbuto) aperis en Parizo. I.a. “La
enigmo de arkitekto Mahjar”, unu el liaj teatraĵoj, sursceniĝis en Francio, kaj “Estas
via vico, Merkuŝijo!” radioteatre elsendiĝis per franca radiostacio Franca Kulturo.
Liaj verkoj tradukitaj francen inkluzivas la jenajn: “La nokta harmonio de la ligna
orkestro”, “Estas via vico, Merkuŝijo!”, “La enigmo de arkitekto Mahjar” kaj “La bildo”.
N-ro: 10 Vintro 2005
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Patro, La Patro
Kiel Gasemi rakontis dum verketo en 1997 (n-ro 65 de persa beletra revuo Araŝ), lia patro, kiu
siavice kaj siatempe ege deziris fariĝi verkisto, kaŭzis lian faktan verkistiĝon. Dum la unuaj jaroj
de sia dekkelkjaraĝo, por la lernejo Reza devis skribi sian unuan eseon, kies temo estis “la bovo”.
Li nenion povis surpaperigi, ĉar nek vidintis bovon, nek estis skribinta kion ajn krom
tekstkopiaĵoj – la ĉafa hejmtasko de iranaj lernejoj eĉ en nuntempo. Lia patro skribis la eseon
anstataŭ li, kaj kiam Reza laŭtlegis ĝin en la klaso, la instruisto multe laŭdis lin kaj donacis al li
bonan brakhorloĝon kiel premion. Ekde tiam li amegis pri la instruisto kaj verkado. Tamen
multajn jarojn poste, kiam li estis 17-jara, kaj jam publikigis siajn verkojn en la revuoj, li
ekkomprenis ke la premion lia patro estis doninta al la instruisto por donaci al li. Tiel ŝokita, ekde
tiu momento li forlasis verkadon por kelkaj jaroj. Gasemi neniam komprenis ĉu la instruisto
ankaŭ sciis pri tio, ke la patro mem estis skribinta la bov-skribaĵon, tamen li realvenis al verkado
kaj fariĝis fama verkisto laŭ la volo, “komploto” kaj klopodoj de la patro.
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Plejeble La nokta harmonio de la ligna orkestro estas la ĉefverko de Gasemi. Ĝi unue aperis perse en Usono
(1996) kaj poste eldoniĝis france per Phébus eldonejo (2001), kaj pliposte perse en Irano (2002).

La Verko, Romano en Romano
Krom la filozofia pensmaniero reganta la ĉefverkon de Gasemi La nokta harmonio de la ligna
orkestro, oni povas ankaŭ konsideri ĝian beletran valoron kaj stilon. Certe la stilo konformas al
la postmoderna literaturo: ekz-e la hipertekstaj aludoj kaj citoj ne malmulte enestas la romanon.
Ankaŭ la klasika aŭ tradicia beletro de Irano kaj la persa lingvo ne malabunde videblas verkoene.
Ekz-e, la komenca paĝo de la romano, krom citado de verso de Ŝahnameo de Ferdoŭsio (940?1020?):
“Kiam tempo de la viro malheliĝas
Tiam faras ĉion, kion ne utilas”,
ekiĝas jenel parenteze aludante al historio rakontita en la Masnavio de Rumio (1207-1273) pri
nenatura seksa sensoifigo de sklavino:
“Mi estis kiel ĉevalo, kiu ĵus antaŭsentis ekokazon de katastrofo. Ĉu vi jam vidis kiel ĝiaj
okulbulboj eksplodemas pro trograndiĝo, kaj kiel ĝi transformas la timegon pleniginta ĝian
kranion en ventoblovon en siajn naztruojn? Ĉu vi jam vidis kiel ĝi henas tiam kaj bategas siajn
hufojn kontraŭ la tero?
Nu, nek mi vidis tion. Tamen, se mi estus ĉevalo, tiel mi malkaŝus mian teruriĝon. (Kiu scias?
Ekzistas multege da sklavinoj kaj multege da kukurboj! Eble iun tagon, patrino el miaj patrinoj,
metis stablon sub la ventron de bruto por ke en tiu senhoma angulo humida de pajlargila stalo
kaj en tia mallumeto miksita kun odoroj de herboj kaj fekaĵoj, enprenu mian spermon kaj envolvu
ĝin en maldikan kovraĵon da envio kaj dezirego.)”
Aliaspekte la verketoso rememorigas onin pri la magia realismo kaj surrealismo. Kio plu
allogigas la verkon, estas ĝia sinteno al ĝi mem: kiel la leganto kelkloke ekkomprenas, temas pri
“Romano en romano”. “Reza Gasemi” aŭ “La nokta harmonio de la ligna orkestro” ekaperas dum
la historio rakontita en ĝi. Por tre koncize konatiĝi kun la temo de la verko kaj ĝiaj mondo kaj
stilo, jene venas partoj de recenzo aperinta en Le Monde:
N-ro: 10 Vintro 2005
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Partoj de recenzo el Le Monde pri La nokta harmonio de la ligna orkestro:

Sub la parizaj tegmentoj

Miksaĵo el socia realismo kaj fantazio, konsterna rakonto pri ekzilo
La muziko, al kiu aludas “la nokta harmonio” nenian rilaton havas al serenado aŭ sonato sub la
lunlumo. Sed temas pri komponaĵo verkita por ligna orkrstro; nome segilo, martelo, elektra
borilo, elektra varmigilo kaj ankaŭ sonoj kiel tiuj de lito, spirado (de ĉia speco) kaj neceseja
sifono. Ĉio ĉi estigas scenej-muzikon por la sesa etaĝo de pariza konstruaĵo en la kvartalo Sankta
Paŭlo, kies subtegmentoj estas loĝejo de iranaj rifuĝintoj.
Inter tiaj ĉi bruoj, oni malfacile povas aŭdi kelkajn akordojn: la bruadon de gastoj de Miloŝo,
ĉeĥa muzikisto; aŭ operon Karmen, kiun disaŭdigas unu el triaetaĝaninoj, kiam volas amori kun
la amiko. La rezulto de tia rakontado pri la ciganeska vivado sub la 1990aj parizaj subtegmentoj,
povus esti nur alloga verko, kaj nenio plu; kompreneble se la verka kompozicio ne estus tiom
delikata.
La rakontanto de la historio, kiu estas kolorigisto kaj en sia libertempo desegnas portretojn,
okupas mirindan lokon en la rakonto. Li, kiu suferas postsekvaĵojn de emociaj eventoj kaj
jam difektiĝis pro la perdado de sia identeco (kio estas natura postsekvo de ekzilo), suferas
ankaŭ de aliaj malsanoj, kiuj dubigas eĉ la verecon kaj neŭtralecon de la rakonto de li
mem: antaŭ ĉio, li suferas “sindetruadon”. Poste estas lia malsano pri “temp-prokrastoj”, kio
malhelpas lin kronologie. Kaj fine “spegulmalsano”, kio ne lasas lin vidi sian reflekton en la
spegulo. Nek lia ĉirkaŭanta mondo estas malpli stranga. En tia mondo, ĉiu elpensas ion por
plibonigi sian vivon. Unu sekvas mistikan amon; alia, kiu pensas pli tere, jam akceptis senpage
duobligi la utiligeblan surfacon de la ĉambroj por la loĝantoj per konstruado de ligna mezetaĝo
(kaj tio grave kontribuas al la ligna orkestro); tondreca profeto, kiu insistas por plenumado de la
diaj ordonoj, supozas ke la satanaj komplotoj jam sieĝis lin…
Tia kunmikso de socia realismo kaj fantazio, tia miriga kaj bolanta rakontarto, faras timigan
fremdecon el tiu ĉi verko, kio estas kontemplado pri ekzilo: neatendita pariĝo de rakontoj de
(Ernst T.A.) Hoffmann (1776-1822) kun la fabeloj de Mil unu noktoj.
Gerard Meudal, Le Monde, 24 Aŭgusto 2001.
Kiel vidite – kaj kiel atendeble – Le Monde ne pritraktas aŭ interpretas la filozofiajn ecojn de
la verko kaj verkisto, kaj nur temigas sociajn kaj politikajn aspektojn de ili. Tamen pri tio ni legos
malsupre el la buŝo de Gasemi mem dum interesa intervjuo.
Irana feminismo laŭ Gasemi
Kvankam la tuteca atmosfero de la romano estas surrealisma kaj iel laŭ la magia realismo – eble
plej klasike videbla en la fama verko de Gabriel García Márquez (1928- ), Cent jaroj da soleco –
tamen de tempo al tempo ekaperas pensige kleraj fragmentoj serĉante radikojn kaj kialojn por la
sociaj ŝanĝoj. Kiel ekzemplo, la rakontanto, kiu envolviĝis kun virino nomata Rana, iam eldiras
siajn eltrovitojn pri iranaj virinoj kaj feminismo:
Fragmento el La nokta harmonio de la ligna orkestro
“La proceso de la inventado de la irana moderna virino, ne malsimilas al tiu de la
aŭtomobilo. La nura diferenco estas tio, ke la aŭto estis kaleŝo, kies enhavo unue ŝanĝiĝis
(nome, oni forprenis ĝiajn ĉevalojn kaj anstataŭigis ilin per la motoro) kaj poste ĝia ekstera
formo iom post iom konformiĝis al la nova enhavo; kaj ĉe la irana moderna virino unue ŝia
formo ŝanĝiĝis, kaj poste, kiam oni serĉis por konvena enhavo, la afero ekmalfaciliĝis. (Nek
la inventado de la tradicia virino, kio okazis pli poste laŭ la sama proceso, estis malpli
malfacila afero). Tial ĉiu, laŭ siaj eblecoj kaj persona gusto, el menseco de la tradicia virino kaj
la postulaĵoj de la moderna virino faris kunmetaĵon, kies vari-spektro, iam, estis de ĉadoro ĝis
minijupo. Ŝi volis partopreni en ĉiuj decidadoj sed postulis ĉiujn respondecojn de sia viro. Ŝi
deziris ke ŝia personeco brilu ĉe la aliaj ne ŝia sekseco tamen ŝi antaŭenvenis kun siaj seksaj
allogaĵoj. Ŝi surmetis minijupon por elmontri la piedojn sed se iu diris ion al ŝi, ŝi ekplendis
kontraŭ onies okulumado. Ŝi postulis egalan partoprenon de la viro en la hejmaj laboroj, sed
samtempe taksis malforta kaj senpersoneca viron, kiu jam akceptis tian partoprenadon. Ŝi deziris
esprimi sian opinion pri la seriozaj temoj, sed ŝi ne klopodis por havigi al si seriozan vidpunkton.
Pri sia geedzeca kunvivado ŝi malkontentis, sed havis kuraĝon nek por disiĝi, nek por perfidi. Ŝi
kredis al seksa egaleco kaj reciproka kontentigado, sed, kiam proksimiĝis al divorco, ŝi ek-vebedaŭris pri sia juneco, kion ŝi senrezulte vanigis por la alia.
N-ro: 10 Vintro 2005
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Sendube ekzistis virinoj, kiuj staris ĉe unu el tiuj du ekstremoj. Tamen Rana situis ĝuste en la
mezo de la spektro…”.
GASEMI, Reza. La nokta harmonio de la ligna orkestro, Tehrano: Naŝre Atije, 2002, 192 p., p. 86.

Irananecoj laŭ Gasemi
La romano nek malhavas historieskajn priserĉadojn rilate al la iranaj karakteroj kaj sintenoj. Ie, la
rakontanto trovinte sin paralizita antaŭ la situacio, kiun li mem lasis okazi nur por “ne ĝeni la alia
(j)n”, serĉemas la sindetruan kialon ĉe sia nacia ecaro historia:
“Sento de martiriĝemo kaj kruelateco, kio estas tute irana karakterizaĵo, dum la historio neniam lasis nin
ĝustatempe enordigi la problemojn, kiuj solviĝas per nura vango-frapeto; ni faras nenion ĝis kiam eĉ per
mortigado nenio solveblas; tiam nia sango ekbolas kaj ni forbruligas ĉion kaj solvas nenion, kaj mi, kiu en tiu ĉi
momento, estis tute unuiĝinta kun nia historio, kiel kruelata martiro, ekprenis la tagĵurnalon kaj post rigardeto al la
kineja kolumno diris: ‘Estas ĉirkaŭ la deka horo. Ekzistas kinejo ĉi-proksime, se ni ekhastu, ni atingos al ties fina
seanco.’”
GASEMI, Reza. La nokta harmonio de la ligna orkestro, Tehrano: Naŝre Atije, 2002, 192 p., p. 90.

Diriva Intervjuo
Dum telefona intervjuo inter Tehrano kaj Parizo, Sepide Zarrin-Panah demandis Reza Gasemi pri
diversaspektaj punktoj rilate al li mem kaj lia ĉefromano La nokta harmonio de la ligna
orkestro. Ĉar la materialo bone montras pri personeco kaj filozofio de la verko kaj verkisto, kaj
funde bildigas la ekzistiĝkialon de tia verko, ĉi tie ni kunlegas partojn de ĝi en nia lingvo,
tradukita el la persa originalo. La intervjuo komenciĝas tiel:
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Sepide Zarrin-Panah: “La ĉeftemo de via romano La nokta harmonio de la ligna orkestro
estas detruiĝo. La detruiĝo estas teksita kun la strukturo kaj personecigoj. La mondo de la romano
estas kiel disrompita spegulo, kies erojn kiom ajn ni klopodas ĉemeti, ankoraŭ ili misĉemetiĝas
pro la ega disdetruiĝo. Nome ĝi malhavas formon, laŭ kiu ni povus juĝi pri la pesonecoj kiel
duoble du estas kvar. De kie devenas tia amara kaj pesimista alrigardo?”
Reza Gasemi: “Tia amara alrigardo devenas de mia personeco kaj la aliro aŭ sinteno, kion mi
havas al la ekzistado; alrigardo, kio neniel estas optimista. Se vi rigardu nur al ĉi-lastaj 1400 jaroj
de nia historio, vi vidas ke dum sinsekvaj atakoj de diversaj gentoj, post ĉiu milito parto de ni
eldisiĝis. Foje nia lingvo ŝanĝiĝis; foje nia religio, kaj alifoje nia fido. Nur dum la lastaj du
centjaroj, nia geografio dufoje ŝanĝiĝis (sekve de la militoj de Rusio kontraŭ Irano). Ankaŭ de
post nia konatiĝo kun la okcidento, ĉio nia, de la ĉielo ĝis la tero, tute malordiĝis kaj ni mense
disduiĝis. Dum la lasta jarcentkvarono, ni spertis revolucion, okjaran militon, kaj
kvarmilionkapan elmigradon; nome eventoj, kiujn alia socio aŭ nacio spertas eble dum unu
centjaro.
Krom ĉio ĉi, ne nur nia historio multfoje ŝanĝiĝis, sed ankaŭ kun alveno kaj foriro de ĉiu
registaro plurfoje ŝanĝiĝis nomoj de niaj urboj, stratoj kaj eĉ aleoj. Ĉu tio ne signifas ankaŭ
diseriĝon de nia personeco kaj identeco? Tio, kio postrestis de nia kulturo, estas disaj bilderoj,
kiuj neniel ĉemeteblas; kvazaŭ ĝi estas puzlo, kies eroj ne facile konformiĝas kaj alligiĝas.
Perditaj pecoj kaj angulaĵoj tre multas. Ĝi ne povas trovi integran formon. Nu, kun ĉio ĉi, kiel La

Kiel Gasemi rimarkigas, filozofio agas trans geografio, socia stato, ekonomio kaj politiko: nek en la
plievoluinta okcidento malmultis pesimistaj pensuloj: Franz Kafka, Samuel Beckett kaj Thomas Berndard.
N-ro: 10 Vintro 2005

1383 ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن

nokta harmonio de la ligna orkestro povus ne esti
amara? Precipe se ni konsideru, ke la romano eldiriĝas laŭ
vidpunkto de rakontanto kun tiel speciala spiritstato, kaj
kun tia amara pasinteco.”
Sepide Zarrin-Panah: “Ĉu ankaŭ dum kiam vi estis en
Irano, viaj verkoj estis amaraj?”
Reza Gasemi: “Jes. Ankaŭ en Irano miaj verkoj havis
saman koloron kaj guston; sed iom post iom mi lernis kaŝi
la nigrecojn sub tavolon de satiro.
Sepide Zarrin-Panah: “Tia nigreco ĉu devenas de
idealisma fiasko aŭ de ia filozofia pesimismo?”
Reza Gasemi: “Pli multe, de ia filozofia pesimismo. Mi
ne scias kio estas ties radikoj. Eble ekzistas homspecoj,
kiuj havas alvokon de la morto. Eble ankaŭ la sorto, kiun
mi travivis, ne estis senefika al tia ĉi pesimismo. Ĝis kiam
mi memoras, mi partoprenis en funebradoj. Nuran fojon,
kiam mi partoprenis en geedziĝfeston, mi ploris. La kialon
Reza Gasemi, kies verkoj lastatempe mi ekkomprenis poste: tio estis enkonduko por partopreni
ekhavis permeson eldoniĝi en lia lando, en serion de aliaj funebradoj, i.a. de la sama novedzo.
Irano, povis gajni plurajn premiojn dum Aliflanke, kvazaŭ nia individua sorto iel kunnodiĝis kun
mallonga tempo de tre diversaj fontoj.
nia socia sorto. Antaŭ kelkaj tagoj, kiam forpasis Reza
Ĵijan, mi sidiĝis antaŭ la komputilon por skribi ion
liamemore, tiam mi subite konstatis ke preskaŭ ĉiuj, kiujn mi konis kaj estis miaj
samgeneracianoj, jam forpasis.”
Sepide Zarrin-Panah: “Do temas pri Tria-Monda, aŭ plibonvorte orienta pesimismo?”
Reza Gasemi: “Ne, tio estas nur unu flanko de la afero. La alia flanko, samkiel mi jam diris,
estas la filozofia, kio neniel rilatiĝas al la sociaj kondiĉoj de certa lando. Tio rilatiĝas al la
ĝenerala kondiĉaro de la mondo. Eĉ se en umbiliko (centro) de bonstata kaj senangora socio
mi estus grandiĝinta, probable ankoraŭ mi havus la saman filozofian pesimismon. Ĉu la
nombro de tiaj homoj en la okcidento estas malmulta? Homoj kiel (Samuel) Beckett (19061989), (Franz) Kafka (1883-1924), Thomas Bernhard (1931-1989) ... Tio estas ia homspeco.
Ne gravas kie estas ties radikoj. Grava estas tio, ke tia homspeco ĉiam ekzistis kaj plu ekzistos
por ĉiam. Ĉar io ne estas sur sia loko en ĉi mondo (kaj tion kiom bone elmontris Ĉeĥof en siaj
verkoj). Kiel sciate, plej multaj homoj nostalgie sopiras malnovajn tempojn; ili supozas ke la
malnova mondo estis pli bona. Sed sufiĉas serĉi tra la malnovaj tekstoj por ekvidi la spurojn de
tia sopirado en ĉiuj eraoj. Feliĉe mi ne estas nostalgia homo. Nome mi vakcinis min kontraŭ
nostalgio. Verdire, mi ne kredas ke la mondo pli boniĝas, aŭ pli malboniĝas. La mondo nur
ŝanĝiĝas, nur tio. Kaj tio estas la plej malesperiga el ĉio.”
Gasemi kaj Memcenzuro
Dum la supre menciita telefona intervjuo inter Tehrano kaj Parizo, Sepide Zarrin-Panah i.a.
demandis de Gasemi: “Ĉu vin ne kaptis memcenzurado?” kaj la respondo jenis: “Mi pensas ke
sen kompleta elmontrado de karaktero de la personecoj, neniu ostohava romano povas estiĝi....
Ĉiuj ni havas malicon, malgrandecon, friponadon, kaj kiun ajn alian hommalforton, kion
oni povas imagi. Eble pli aŭ malpli, sed neniam sen.... Jam pasas dek sep jaroj ke mi
ĝismorte klopodas liberigi min de ĉia ligilo kaj limigilo. Sed mi certe diras ke ankoraŭ mi
devas pasigi longan vojon por esti kiel persono, kiu grandiĝis en libera medio. Kaj certe tio
eblas ke oni ne povu liberigi sin el efektoj de la infanaĝa periodo.” 
Fontoj:
GASEMI, Reza. Hamnavaije ŝabaneje orkestre ĉubha (La nokta harmonio de la ligna orkestro), Tehrano: Naŝre
Atije, 2002, 192 p.
Microsoft Encarta 2005, far pli ol 1000 kontribuantoj kaj 300 konsultantoj, versio: 14.0.0.0603, Usono: Microsoft,
2004, 4 CDs.
www.spikemagazine.com/0299bernhard.php.htm
www.rezaghassemi.org/critique13+2.htm
www.rezaghassemi.org critique1.htm
www.rezaghassemi.org/maghaleh1.htm
www.bbc.co.uk/persian/arts/021219_l-g-ghasemi.shtml.htm
N-ro: 10 Vintro 2005
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La Mistika Ebrieco
R. Platteau
Ni tre gajas ke la artikolserio pri la iranaj mistikuloj jam vekis intereson ankaŭ inter la neiranaj
legantoj de Irana Esperantisto. Dankante al franca samideano R. Platteau, kiu verkis jenan
artikolon pri la kristana mistikismo por nia revuo, ni esperas je pluaj da dialogoj inter la
civilizacioj en nia lingvo – la lingvo por internaciaj dialogoj kaj “oligologoj” kulturaj.
La Red.
plat onisma penso. Li diris «Mia amo
Enkonduko
konsistigas mian pezon», liaokule homo estas
Mi okazis ĉeesti prelegon pri la kristana
dezirant a est aĵo. Ĉiuj st rebas, eĉ se
mistiko tra la verkoj de Sanktulino Terzeo el
diversmaniere, al feliĉo. Kaj la ideo retroviĝas
Avila kaj Bossuet. Tiam mi pensis, ke
senŝanĝe ĉe Bossuet (1627-1704 p.K.), ĉar:
prezento de la kristana mistika tradicio povus
"Ne eblas voli ion ajn nevolante ĝin por esti
int eresi viajn legant o jn kaj iamaniere
feliĉa". Do male al ofta karikatura ideo, kiun
kompletigi la artikolojn jam aperintajn pri
nekredantoj faras pri mistiko, ĝi baziĝas sur la
famaj iranaj mistikuloj. Se mi enmetas
ideo de deziro kiel fundamento de la homa
k ia me b le in t e r r e t a jn lig o jn a l la
naturo. Kaj la serĉado al la plej granda plezuro
Esperantlingva Enciklopedio «Vikipedio», ne
ebla kondukas al la deziro je Dio, kaj je
estas por propagandi ĝin (hmm eble iomete
ĝuado, kiu neniam finiĝas (male tiujn de la
tamen!) sed por kutimigi esperantistojn al
tero). Sciante aŭ nesciante la homoj estas
serĉado kiambezonate en tiu interreta
«theotropa», diendirektitaj, ili serĉas Dion
esperantligva libere konstruata sciofonto. (kaj
ĉie.Tio
estas ia formo de la ĝuado, kiu estiĝas
ni atendas je pli da irananoj inter la
el
vivi
en
la idealo.
kontribuantoj! hmm ankaŭ iom da varbado!)
Tiel paradokse la asketismo, foje ege
severa, de tiu epoko celas fakte la plej grandan
Sanktulo Aŭgusteno kaj Boeeuet
plezuron. Sed tiu plezuro ne estas la ordinaraj
La unua ĉefa teoriisto de kristana mistiko estis
egoismaj forpasemaj plezuroj de la tero, tial
Sanktulo Aŭgusteno (354-430 p.K., en la
mistikuloj foroferas tiujn en la strebado.
Vikipedio : http://eo.wikipedia.org/wiki/
Auxgusteno), kiu mem estis iom influita de la

Terezo el Avilo

Foto: http://r.platteau.free.fr
N-ro: 10 Vintro 2005

Kaj kiam oni legas la tekstojn ĉu de la
mistikuloj mem, kiel Terezo el Avilo (15151582 p. K. , en la Vikipedio: http://
eo.wikipedia.org/wiki/Terezo_el_Avila), ĉu
de teologoj tiutempaj, ade revenas esprimoj
kiel «ĝuegado», «mieldolĉega», «ebrieco»,
«raveco», «forperdiĝo». Ĉiuj emociaj fontoj
de la homa animo estas mobilizitaj. Kaj
t r a d ic ie ja m e n la B iblio ( e n la
Vikipedio:http://eo.wikipedia.org/wiki/Biblio)
en la Kanto de kantoj, dialogo inter
geamantoj, bildo de la homa tenereco estas
bildigo kaj simbolo de amo inter animo kaj
ties Dio. Jen lingvaĵo nepre ne asepsa, nek
malemocia.
Kaj tiu «venko» de Dio estas senperforta
venko, ĉar elektas la laŭplaĉa elektopovo
homa, libere elektas la homo esti pli feliĉa.
Nun for de la intimaj sentoj spertitaj dum
preĝado la homo sentas kiel ekzilito sur tero.
Kaj kiam li revenas al la sobra ĉiutaga vivo, al
li ŝajnas, ke li sekvas malnormalan, sensencan
vivon. Ie Aŭgusteno plendas «kiom malfrue
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Ferdoŭsio, la majstro de l’ persa poezio
Mi deziras versi pri homo,
ĉie en persujo brilas kies nomo,
Kiu uzis el la viv’ tridekjaron
verkante la plej valoran versaron.
Kiu per kreo de herooj fortaj,
kvankam ili ŝajnis nur vortaj,
kaŭzis revenon de l’ memfido
forfluginta de ĉiu irana ido.
Kiu per rakonto de nia prahistorio,
miksante tion kun iom da fantazio,
kaŭzis vivadon de l’ persa civilizacio
apud l’ akceptita islama religio.
Kiu la persan lingvon savis
el suba rango kion ĝi havis.
Kiu per Rostam kaj Sohrab
distingis la person de l’ arab’.
Mi diras pri Abol-gasem Ferdoŭsi,
la majstro de l’ persa poezi’,
Homero de Irano, honoro de Irano,
lia verkego, hejme de ĉiu iranano.
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Kejhan Sajjadpur

mi komencis ami Vin, ho beleco tiom
malnova!»
Sed tiuj fulmaĵoj da perfekta ĝojo, kie oni
sentas renkonti Dion senvuale, ne daŭras, kaj
ofte okazas periodoj kie ne plu eblas preĝi,
kiam Dio sin kaŝas en malluma «nokto de la
animo», temo fame kantita de Sanktulo
Johano de la Kruco (en la Vikipedio : http://
eo.wikipedia.org/wiki/Johano_de_la_Kruco),
estiĝas naŭzo pri Dio, eĉ duboj.
Dio fortiris siajn «senteblajn allogaĵojn»
t.e. la unuajn emociojn travivitajn dum la
mistika malkovro, kaj oni sentas, kvazaŭ oni
restas sendia sur tero. Sed tio estas elprovo,
por pli bone supreniĝi pli poste, pli pura.
Kaj fine «la larmoj revenas» (en tiu tempo oni
estis konscia pri la profundeco de la valoro de
larmoj. kp. kun Cioran: «La pensoj pri kiuj ni
bedaŭras, ne ŝuti larmojn, estas la plej
profundaj, kaj estas al ni la plej karaj»), en la
Vikipedio : t t p://eo.wikipedia.org/wiki/
Emile_CIORAN
Oni komparas la animon ravitan de Dia
amo je alaŭdo, kiu kantas ebrie altiĝante al la
ĉielo, ĝis perdi sian spiron, kaj tiam refali
teren. Finfine venas aferoj pri kiuj - kaj eĉ
Bossuet la rezonanta respondeculo diras tion oni ne plu povas sin teni en la parolo, kiu iĝas
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sent aŭga, «ĉio finiĝe perdiĝas en ion
nekonatan». La dogmo malkroĉiĝas fine en la
nenomeblaĵo, kiun ĝi esprimas.
Komplemente mi aldonos mencion pri
polemiko, kiu plenigis grandan parton de la
vivo de Bossuet kaj alia episkopo (en la
Vikipedio:
ht t p://eo.wikipedia.org/wiki/Episkopo):
Fénelon (en la Vikipedio:
http://eo.wikipedia.org/wiki/Fénelon) Iu
mistikulino tiutempa (la 17-a jarcento post
Kristo, en Francio, tio estis la tempo de reĝo
Ludoviko la 14-a) S-ino Guyon, petis ke oni
estingu ĉian ideon pri feliĉo, kaj iĝis ĝis diri
ke la perfekta preĝadostato estas, kiam la
animo estas tute kvieta (el tio la nomo:
«Kvietismo»), en stato de plena pasiveco,
tiomgrade sindonita al Dio, ke ĝi eĉ zorgas pri
nenio, eĉ ne pri tio, ke fari la bonon aŭ ne, ne
timanta pri io ajn, eĉ ĉu ĝi estos savita aŭ ne,
t.e. ĉu ĝi iĝos Infera aŭ Paradiza. Fénelon
fervoriĝis pri tiuj ideoj kaj ankaŭ aperigis
librojn pri tio. Post longa polemiko, en kiu
Bossuet prenis grandan parton, kaj post iom
da hezitado, ĉar tiuj paroloj povus aŭdiĝi ĉe
«ortodoksaj» aŭtoroj, sed kiel nurpoeziaj
furiozaĵoj. 
N-ro: 10 Vintro 2005

Raporto / ﮔﺰارش

1383 ﺷﻤﺎره دﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن

Internacia Esperanto-Renkontiĝo en

Armenio
Antaǔ jaro leviĝis intereso ĉe ni iranaj esperantistoj viziti najbaran landon Armenion. Ni
kontaktis niajn najbarojn pri la intereso kaj hazarde eksciis ke ili okazigos renkontiĝon dum
aǔgusto. La tempo ne estis konvena al ni ĉar interesiĝantoj ne povus sin akordigi. Ni petis de
armenoj se eblus iom malfrue okazigi la renkontiĝon. La respondo estis pozitiva kaj ili afable pro
nia partopreno ŝanĝis la daton kaj 18-a de junio estis fiksita kiel la komenco de la renkontiĝo.
Al ĉiuj 11 personoj de nia grupo estis unua fojo viziti Armenion kaj dum 7 tagoj de nia restado
inter armenaj geesperantistoj ni spertis tre sinceran amikecan etoson kiun vere ni ne povus
imagi!
Aremnaj gesamideanoj faris ĉion eblon por ke ni spertu bonan kaj plaĉan tempon en ilia
lando kaj mi aprobas ke ili brile estis sukcesaj!
Ni irananoj estas famekonataj pro gastameco sed mi jam emas ŝanĝi tiun opinion al armenoj
kiuj sincere kaj afable akceptis nin kaj dividis siajn afablojn kun ni simple!
Al aliaj gesamideanoj nur unu frazon mi povas diri: Bonvolu viziti Armenion!
En la 8-a numero kaj en la persa parto ni jam aperigis raporton de s-ro Zereŝkian pri la
renkontiĝo, jen raporto kiun plumis la organizantoj mem.
La red.
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La 18-24-an de junio 2004
en Armenio okazis Internacia
E s p e r a n t o -R e n k o n t i ĝ o ,
dediĉita al la 100-jara jubileo
de la eminenta reprezentanto
d e A r m e n i a E -mo va d o ,
Akademiano de la Akademio
de Sciencoj de Armenio,
Akademiano de la Akademio
de Esperanto Gurgen Sevak.
La Renkontiĝon partoprenis
geesperantistoj el Irano (11
partoprenantoj), Kartvelio(3),
Pollando(1) kaj Armenio (pli
o l 50) Enkadre de la
Renkontiĝo okazis la
konferenco «Gurgen Sevak
kaj E-movado en Armenio»,
prelegoj, diskutoj, paroliga
kurso, koncertoj, instruado de
kantoj, Esperantaj ludoj,
amuzvesperoj.
La Renkontiĝo estis
projektita tiel, ke la seriozaj
kaj amuzaj
aranĝoj estu
kombinitaj. La partoprenantoj
N-ro: 10 Vintro 2005

povis ekskursi, viziti
vidindajn lokojn kaj serioze
labori, ĝuante belecon de la
armena naturo. Ĉiutage, post
matenmanĝo en la hotelo, la
partoprenantoj per du busetoj
veturis eksterurben (Oŝakan,
lago Sevan, Garni, Geghard,
Arzni, Eĉmiatsin, Bĵni), kie ili
havis ekskursojn gviditajn de
armenaj esperantistoj, kaj
poste, en la sino de la naturo,
estis efektivigitaj la aliaj
punktoj de la programo por
tiu tago.
Dum la Renkontiĝo estis
prezentitaj prelegoj: Vivo kaj
a ga d o d e
Akademiano
Gurgen Sevak (Jerĝanik
Gevorgjan); Armenia
E s p e r anto-movado (Lida
Elbakjan); La agado de AEA
(Karine Arakeljan);
E s p e r a n t o -m o v a d o e n
Kartvelio (Nana
Ĥ i z a mb a r e l i ; (E s p e r a n to-

Jerĝanik Gevorgjan
Elstara armena e-isto kies
prelego kaj teatraĵo estis tre
alloga al la partoprenantoj
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mo va d o en Irano (Reza Torabi);
Esperanto-movado en Pollando (Maciej
Wnuk). Okazis diskutoj: Plivigligo de la
kunlaboro inter la Esperanto-Asocioj en la
regiono; Interŝanĝo de esperantistaj
grupoj; Kunlaboro sur la kampo de
instruado, turismo , komerco. Araksja
(Inna) Elbakjan gvidis E-kursojn por
komencantoj ,organizis lingvajn ludojn kaj
instruis Esperantajn kantojn.

Unua tago de la renkontiĝo en amikeca etoso

Estis organizita ekskursa veturado tra la
urbo Erevan kun vizito al la Instituto de
Antikvaj Manuskriptoj Matenadaran, taga
kaj vespera promenado en la ĉefurbo,
vizito al la suvenira bazaro.
La partoprenantoj ankaǔ ĝuis Esperantoprogramon en la Infanĝardeno , kies
d i r e kt o r i n o (Knarik Davtjan) kaj
edukistino estas esperantistinoj- membroj
de AEA.
La lastan vesperon la partoprenantoj de
la Renkontiĝo estis akceptitaj en la Centra
E-klubo en la Domo de Amikeco. Dum la
vespero la Irana pentristo-esperantisto s-ro
Morteza Habibpur prezentis pere de
lumbildoj unikajn specimenojn de sia arto.
Armenaj esperantistoj prezentis teatraĵeton
- la faman fabelon verkitan de Hovhannes
Tumanjan «La morto de Kikos», donacinte
al la spektantoj kelkajn minutojn da rido
kaj gaja humoro.
Venis la plej kortuŝaj momentoj de la
R e n ko n t iĝo- la solena fermo kaj
interŝanĝo de suveniroj. Kaj kiel la lasta
akordo de tiu bela simfonio de amikeco
kaj interkompreno, ĉiuj ĉeestantoj estis
invititaj flanke de la iranaj gesamideanoj
al la liberaera kafejo, kie ili gustumis
famajn iranajn dolĉaĵojn kaj frandaĵojn.
Kvankan la sekvanta adiaǔa mateno

emociigis kaj malgajigis ĉiujn, tamen en la
koroj restis certeco pri tio, ke komenciĝas
nova erao en la historio de la regiona
Esperanto-movado, kaj ke la semoj
plantitaj dum IER en Armenio nepre
alportos bonajn fruktojn!
La laboro de la Internacia Renkontiĝo
jam estis prezentita en la speciala televida
programo (la 1-an de julio), aperis ankaǔ
artikolo en la armenlingva revuo «La nacia
mirindaĵo». Armenia E-Asocio dankas
ĉiujn organizantojn kaj partoprenantojn de
la Renkontiĝo pro la perfekta, senlaca
laboro.
Specialan dankon ni volas esprimi: al la
grupoj el Irano, Kartvelio kaj Pollando kaj
iliajn gvidantojn s-ron Reza Torabi, s-inon
Nana Ĥizambareli kaj s-ron Maciej Wnuk
pro la aktiva partopreno kaj valora
kontribuo al la grava afero de evoluigo de
la regiona E-movado; al s-ro David
Amirjan, la nepo de Gurgen Sevak, pro la
materiala kaj spirita subteno dum la
organizado de la Renkontiĝo; al la
36
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ĉe bordo de la lago Sevan okazis neforgesebla internacia koncerto,
kaj longe sonis en la kristale pura
aero de la perlo de Armena montolando armenaj, kartvelaj, persaj, polaj, rusaj kaj alipopolaj kantoj en
naciaj lingvoj kaj en Esperanto.

membroj de la turisma sekcio sub gvidado
de s-ro Levon Hakobjan pro la brila
organizado de eksterurbaj sesioj de la
Renkontiĝo ĉe la adresoj:
http://www.iera1.sabzandishan.org
http://www.iera2.sabzandishan.org
http://www.iera3.sabzandishan.org
oni povas vidi fotojn pri la renkontiĝo. 
Lida Elbakjan,

Prezidantino de Armenia E-Asocio

Karine Arakeljan,

Vicprezidantino de Armenia E-Asocio
N-ro: 10 Vintro 2005
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Floroj el

"La Florejo
Florejo"" de Sadio
Jes, ankaŭ dum vintro burĝonas floroj. Tamen temas ne pri naturaj floroj, sed pri rakontaj el la
fama libro de Sadio, la Florejo, kiuj kiel kutime aperas sur tiu ĉi paĝo de la revuo. Ĝuu ilin.

Rakonto 1
Estas rakontite pri militisto malica kiu ĵetis ŝtonon sur la kapon de pia derviŝo. La derviŝo
pensis ke la okazo ne taŭgas por venĝo, do li tenis la ŝtonon ĉe si ĝis kiam la reĝo furiozis
kontraŭ la militisto kaj kaptigis lin en puton. La derviŝo irinte ĉe l’ puton ĵetis la ŝtonon sur
la kapon de l’ militisto. Li demandis: “Kiu vi estas kaj kial vi faris tiel?” Li respondis: “Mi
estas tiu persono kaj la ŝtono estas la sama kion vi ĵetis sur mian kapon en tiu dato.” Li
demandis: “Dume kie vi estis?” Li respondis: ”Mi timis de via persekuto, sed nun la
okazon mi trovis opurtuna kiam vi estas en puto.”
Saĝul’ cedis al ĉi cirkonstancoj:
Sentaŭgulo kun multe da ŝancoj.
35 Se al vi mankas akregaj ungoj
22 malmulte batalu kontraŭ mungoj.
Kiu kun fortbrakuloj kverelas
ties brako pro rompiĝo ŝvelas.
Hezitu ĝis kaptu lin la destin’,
Do je l’ san’ de amikoj venĝu lin.
ﻣ ِﻠﻠﻚ را ﺑﺮ آن  دروﻳﺶ را ﻣﺠﺎل اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺒﻮد ﺳﻨﮓ را ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ.ﻣﺮدم آزاري را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ زد
 ﮔﻔﺘﺎ ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺘﻲ و ﻣﺮا اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﭼﺮا زدي؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻓﻼﻧﻢ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن. دروﻳﺶ اﻧﺪر آﻣﺪ و ﺳﻨﮓ در ﺳﺮش ﻛﻮﻓﺖ.ﻟﺸﻜﺮي ﺧﺸﻢ آﻣﺪ و در ﭼﺎه ﻛﺮد
 ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ روزﮔﺎر ﻛﺠﺎ ﺑﻮدي؟ ﮔﻔﺖ از ﺟﺎﻫﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﻤﻲ ﻛﺮدم اﻛﻨﻮن ﻛﻪ در ﭼﺎﻫﺖ دﻳﺪه ﻓﺮﺻﺖ.ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻼن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ زدي
.ﻏﻨﻴﻤﺖ داﻧﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻗﻼن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﺎﺳﺰاﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺨﺖ ﻳﺎر
ﺑﺎ ددان آن ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﻢﮔﻴﺮي ﺳﺘﻴﺰ
ﭼﻮن ﻧﺪاري ﻧﺎﺧﻦ درﻧﺪه ﺗﻴﺰ
ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺧﻮد را رﻧﺠﻪ ﻛﺮد
ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻻد ﺑﺎزو ﭘﻨﺠﻪ ﻛﺮد
ﭘﺲ ﺑﻜﺎم دوﺳﺘﺎن ﻣﻐﺰش ﺑﺮآر
ﺑﺎش ﺗﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺒﻨﺪد روزﮔﺎر
***

Rakonto 2
Misvoĉulo legis la Koranon laŭte. Sciulo preterpasis kaj diris: “Kiom estas via monata
salajro?” Li respondis: “Neniom.” Li demandis: “Kial do vi penigas vin tiel?” Li respondis:
“Pro Dio mi legas.” Li diris: ”Pro Dio ne legu.”
Se tiel vi laŭtlegos la Koranon,
Vi fifamigos ĉiun islamanon.
 ﭘﺲ اﻳﻦ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد: ﮔﻔﺖ. ﻫﻴﭻ: ﺗﺮا ﻣﺸﺎﻫﺮه ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ: ﺻﺎﺣﺒﺪﻟﻲ ﺑﺮ او ﺑﮕﺬﺷﺖ ﮔﻔﺖ.ﻧﺎﺧﻮش آوازي ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮآن ﻫﻤﻲ ﺧﻮاﻧﺪ
. از ﺑﻬﺮ ﺧﺪا ﻣﺨﻮان: ﮔﻔﺖ. از ﺑﻬﺮ ﺧﺪا ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ:ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭼﺮا ﻫﻤﻲ دﻫﻲ؟ ﮔﻔﺖ
ﺑﺒﺮي روﻧﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ
ﮔﺮ ﺗﻮ ﻗﺮآن ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻤﻂ ﺧﻮاﻧﻲ
N-ro: 10 Vintro 2005
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***

Rakonto 3
En la maŭzoleo de Johano, saluton al li, mi estis en la urbo ِDamasko, kiam araba reĝo
fifama je maljusteco hazarde venis pilgrimi kaj preĝis kaj petis de Dio:
“Derviŝ’ kaj riĉul’ ĉe Dio samkondiĉas,
Por pli-riĉuloj ĉio pli malsufiĉas.”
Poste li diris min: “Laŭ derviŝa modesteco kaj honesteco dediĉu maksimon al mi ĉar mi
timas de grava malamiko.” Mi diris: “Al malforta subulo faru favoron por ke forta
malamiko ne kaŭzu doloron.”
ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﺮﺑﺖ ﻳﺤﻴﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼم ﻣﻌﺘﻜﻒ ﺑﻮدم در ﺟﺎﻣﻊ دﻣﺸﻖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﻮك ﻋﺮب ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻲ اﻧﺼﺎﻓﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻮد اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ ﺑﻪ زﻳﺎرت آﻣﺪ و
.ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ ﻛﺮد و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ
دروﻳﺶ و ﻏﻨﻲ ﺑﻨﺪه اﻳﻦ ﺧﺎك درﻧﺪ و آﻧﺎن ﻛﻪ ﻏﻨﻲﺗﺮﻧﺪ ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮﻧﺪ
 ﺑﺮ: ﮔﻔﺘﻤﺶ. ﺧﺎﻃﺮي ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از دﺷﻤﻨﻲ ﺻﻌﺐ اﻧﺪﻳﺸﻨﺎﻛﻢ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺖ دروﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﺻﺪق ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ اﻳﺸﺎن:آﻧﮕﻪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ
.رﻋﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ رﺣﻤﺖ ﻛﻦ ﺗﺎ از دﺷﻤﻦ ﻗﻮي زﺣﻤﺖ ﻧﺒﻴﻨﻲ
Se vi havas fortajn brakojn kaj manojn
eraras rompo de malfortul-brako.
Ĉu rigidul’ al subuloj ne timas ﺑـــﻪ ﺑـــﺎزوان ﺗـــﻮاﻧـــﺎ و ﻗـــﻮت ﺳـــﺮدﺳـــﺖ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻧـﺎﺗـﻮان ﺑﺸـﻜـﺴـﺖ
ne trovi helpanton per tia ago. ﻧــﺘــﺮﺳــﺪ آﻧــﻜــﻪ ﺑــﺮاﻓــﺘــﺎدﮔــﺎن ﻧــﺒــﺨــﺸــﺎﻳــﺪ ﻛﻪ ﮔﺮ ز ﭘﺎي درآﻳﺪ ﻛﺴـﺶ ﻧـﮕـﻴـﺮد دﺳـﺖ
Semi malbonon kaj atendi bonon دﻣﺎغ ﺑﻴﻬﻮده ﭘﺨﺖ و ﺧـﻴـﺎل ﺑـﺎﻃـﻞ ﺑﺴـﺖ
ﻫﺮآﻧﻜﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺪي ﻛﺎﺷـﺖ وﭼﺸـﻢ ﻧـﻴـﻜـﻲ داﺷـﺖ
estas vana penso kaj nur imago.
ﻫﺴـﺖ
دادي
روز
داد
ﻧـﺪﻫـﻲ
ﺗـﻮﻣـﻲ
ﮔﺮ
و
زﮔـــــﻮش ﭘــﻨـﺒﻪ ﺑـــﺮون آر و داد ﺧــــﻠﻖ ﺑـﺪه
Ŝtopilon eloreligu kaj justu,
Alie, iam estos justo-tago
Adamidoj estas ja korpo-organoj
kiuj laŭkree estas samesencanoj.
Kiam organon dolorigas la sorto ﻛــﻪ درآﻓــﺮﻳــﻨــﺶ زﻳــﻚ ﮔــﻮﻫــﺮﻧــﺪ
restas por aliaj nenia komforto. دﮔـــﺮﻋﻀـــﻮﻫـــﺎ را ﻧـــﻤـــﺎﻧـــﺪ ﻗـــﺮار
Vi, kiu pro alies malĝoj’ ne tristas,
Nomiĝi homo vi certe ne meritas. ﻧﺸــﺎﻳــﺪ ﻛــﻪ ﻧــﺎﻣــﺖ ﻧــﻬــﻨــﺪ آدﻣــﻲ
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ﺑـــﻨـــﻲ آدم اﻋﻀـــﺎي ﻳـــﻜـــﺪﻳـــﮕـــﺮﻧـــﺪ
ﭼـــــﻮﻋﻀـــــﻮي ﺑــــــﺪرد آورد روزﮔــــــﺎر
ﺗــﻮ ﻛــﺰ ﻣــﺤــﻨــﺖ دﻳــﮕــﺮان ﺑــﻲ ﻏــﻤــﻲ

***

Rakonto 4
Sciulon oni demandis: “Inter malavareco kaj braveco kiu pli bonas?” Li respondis: “Ne
gravas se malavara ne bravas.”
Ne restos Hatam de Tajo1 por ĉiam
sed restos eterne liaj nom’ kaj fam’.
Pagu vian Zakat-on2 ĉar la herbojn
se ĝardenist’ stucas, pliiĝas sezam’.
“Donema man’ pli bonas ol forta brak’”
estas skulptite sur l’ tombo de Bahram3.
. آﻧﻜﻪ را ﺳﺨﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺴﺖ: از ﺳﺨﺎوت و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻛﺪام ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:ﺣﻜﻴﻤﻲ را ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﻠﻨﺪش ﺑﻨﻴﻜﻮي ﻣﺸﻬﻮر
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﻳﻲ وﻟﻴﻚ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﭼﻮ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻫﺪ اﻧﮕﻮر
زﻛﺎت ﻣﺎل ﺑﺪر ﻛﻦ ﻛﻪ ﻓﻀﻠﻪ رز را
ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﺮم ﺑﻪ زﺑﺎزوي زور
ﻧﺒﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﻮر ﺑﻬﺮام ﮔﻮر
***
Notoj:
1- Hatam de Tajo estis homo fama pro sia donacemo (Tajo estis la nomo de tribo).
2- Zakat estas monsumo kion en islamo oni devas pagi religie pro Dio.
3- Bahram la 5-a, estis antikva persa reĝo de sasanida dinastio (226-636 p.K.) fama pro inklino al zebro-ĉasado.

N-ro: 10 Vintro 2005
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La verdujo
Feliĉa kiel verdaĵo vojaĝi al verdujo,
venu esti printempa!
kiel verdpensulo!
al Esperantujo!

ﺧﻮﺷﺎ ﭼﻮ ﺳﺒﺰﻳﻨﻪ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺰﺳﺘﺎن
!ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺎري ﺷﻮ
!ﺑﻴﺎ ﭼﻮ ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺶ
!ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﺴﺘﺎن

Min vidu
ke se ne estus viaj okuloj
mi ne havus eĉ stelon
en la sep-ĉieloj!

!ﻣﺮا ﺑﺒﻴﻦ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﻧﺒﻮد
در ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن
ﻳﻚ ﺳﺘﺎره ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ

La enhavo de letero al nubeto
de fame konata urbego:
"refoje pluvon sendu "!
De (s-ro) Hosejn Alizade

ﻣﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺑﺮ
:از ﺳﻮي ﺷﻬﺮ ﺷﻬﻴﺮ
!“”ﺑﺎز ﺑﺎران ﺑﻔﺮﺳﺖ

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰاده
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Metodo por maldikiĝi!
Kelkaj kompatuloj, post longegaj esploradoj, senĉesaj serĉadoj
pri maldikigo, finfine trovis iun strangan sed efikan metodon, kio ĝis
nun estas la plej utila inter la aliaj.
Do, se vi ŝatas maldikigi vin tre rapide, svatu fraŭlinon.
Nur per iu simpla kalkulado, vi tuj povas kalkuli ke dum svatado,
kiom da pezo oni perdos:
1) Pensado pri svat-propono perdigos almenaŭ 250 gramojn de vi.
2) Malpliigo de pezo, nur pro tio, ke pruntitaj kostumoj estu
vesteblaj, 3 kilogramojn.
3) Salutado al la patro, patrino kaj gefratoj de la fraŭlino, perdigos
300 gramojn.
4) Depreno de teo el la pleto kaj rigardo al la fraŭlino:
a) Se la teo verŝiĝu surteren, 500 gramojn.
b) Se la teo ne verŝiĝu sur la teron, perdigos almenaŭ 3 kilogramojn.
5) Negativaj respondoj al la patro de fraŭlino, rilate al propra hejmo, aŭto, regulara profesio kaj
posedado de la vilao, perdigos 4/180 kilogramojn
6) Atingo al nepozitiva respondo flanke de la fraŭlina familio, kiu dependas de sintenado de la
personoj, perdigos pezon inter 5 gramoj ĝis 5 kilogramoj.
Kaj nun la morala rezulto: Nun vi mem juĝu ke kial Farhad, anstaŭtaŭ svati sian amatinon (Ŝirin),
preferis fuĝi al montaro kaj haki ŝtonojn.
Tradukita per Lumina E.
Fonto:
Salnameje Golagha (Golaga Jarlibro), Ali Zaranduz, Iliustria Jarraporto, 1381,Tehrano, 12-a jaro.
N-ro: 10 Vintro 2005
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Sur miaj ŝultroj

روي ﺷﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻦ

Sidas papilio

ﺷﺎﭘﺮك ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ

Rigardas vin, miaj lacaj ŝultroj

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺴﺘﻪام ﺗﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

Direkto de viaj okuloj

اﻣﺘﺪاد ﭼﺸﻢﻫﺎي ﺗﻮ

Ĝis ĉirkaŭaĵo de

ِﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ

Ĉiuj kurieretoj

،ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺎﺻﺪك

Ŝmiras la kolirion

.ﺳﺮﻣﻪ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ

Apud la fenestro

ﭘﺎي ﭘﻨﺠﺮه

Vi eltiras la kurtenon

ﭘﺮده را ﻛﻨﺎر ﻣﻲزﻧﻲ

Subite

ﻧﺎﮔﻬﺎن

-O, mia Dio –

-  ﺧﺪاي ﻣﻦ-

La ĉielo, pleniĝas je vi.

آﺳﻤﺎن ﭘﺮ از ﺗﻮ ﻣﻲﺷﻮد

(s-ro) Golam Reza Zolfagarnija - Ĉaluso

 ﭼﺎﻟﻮس- ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎرﻧﻴﺎ

Rakonto
Oni rakontas, ke unu el la granduloj de la familio de Bujoj malsaniĝis kaj deliris. Li ekkris
senĉese kaj imagis ke li estas bovo kaj nenion manĝis dirante: “Mortigu min!”. Aviceno (9801037 p.K.), decidis kuraci lin, dironte al li ke la buĉisto estas preta por mortigi lin.
Aviceno tuŝis la flankon de la “bovo” plendante: “Kia maldika bovo?! Manĝigu al li herbojn
dum kelkaj tagoj, ĝis kiam li grasiĝos. Momente mi ne volas mortigi lin”. Poste oni povis doni al
la melankoliulo sanigajn herbojn medikamente. Li saniĝis.
Rezultato de tiu ĉi rakonto: Aviceno povis ŝanĝi la pensmanieron de la malsanulo, kiu imagis,
ke li estas bovo.
Tradukis: d-ro Hejdar Raŝidi
Fonto:Nezami Aruzi, Ĉahar Magale (Kvar Artikoloj)

Krokodilaj larmoj

Mi volas rakonti historion kiun mi vidis en televidilo dum mia infaneco. La temo estis pri
hipokritulo kiu penadas trompi aliajn por atingi siajn malpurajn celojn.
Krokodilo vivis en rivero proksime al belega arbaro. Ĉiam la korkodilo penadis trovi vojon
por kapti bestojn de la arbaro. Iun tagon ĝi estis malsatega kaj ne povis trovi ion por manĝi.
Finfine, la krokodilo pensis pri solvo. Subite ĝi ekploregis kaj larmojn fluis el siaj okuloj kiel
pluvo. Tiam aliaj bestoj aŭdis la senpovan krokodilon plori.
Ili demandis “Kial vi ploras, sinjoro krokodilo?”
La krokodilo respondis: "Miaj dentoj min ekdoloras hodiaŭ" kaj mi mem ne kapablas purigi
ilin. Ĉu vi povas helpi min miaj geamikoj?”
Tiel same la larmoj forte fluaadis el ĝiaj okuloj. Kelkaj da afablaj birdoj kompatis ĝin. Tial ili
decidis helpi la krokodilon kaj petis ĝin malfermi la buŝon tute. La birdoj eniris la buŝon de la
krokodilo kaj komencis purigi ĝiajn dentojn per siaj bekoj. Subite la malbonkora bestego
ekfermis sian buŝon kaj ekmanĝis la kompatindajn birdojn. Post kelkaj tagoj, unu el dentoj de la
krokodilo vere forte doloris kaj ĝi plorinte eliris la riveron por peti helpon, sed neniu kredis ĝiajn
larmojn ĉi foje. Do, ili ne plu helpis la krokodilon kaj ili forlasis ĝin en vera dolorego.
Ali Purdehgan – (komencanto) Tabrizo
N-ro: 10 Vintro 2005
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Novelo / داﺳﺘﺎن

Nenio Grava
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Lumina E.
-Fereŝte! Iom malrapide marŝu, mi petas…
-Ho! Dio mia! Kion vi volas de mi? Kial vi ne
lasas min sola? Ĉu mi ne diris al vi ke mi jam
eldiris al ili mian finan decidon? … Mi ĵus
forlasis Haĝian domon. Fine mi diris al lia
patrino ke venu ĉe nin en Fetr-festo…
-Fereŝte!? Frenezulino! Kion vi faris!? Ĉu vi
fartas sane? Diru al mi kial vi ne serioze
pensas pri via vivo, sorto, futuro? Kial vi
volas mem malfeliĉigi vin? Vi mem bone
scias kiom bela vi estas kaj ĉiuj niaj parencaj
fraǔloj kore deziras kapti vin kiel sian
edzinon, do nun kial vi volas akcepti edziniĝproponon de Haĝi, kiu krom vi, kiel sian
futuran fiksedzinon, havas multajn edzinojn?
… Kial vi ne komprenas la staton? Vi jam
havas tre bonajn kondiĉojn por ke gravuloj
proponu al vi geedziĝon, do se vi iomete, nur
iomete paciensu, ĉio enordiĝos kara mia
fratino… Mi promesas al vi!
-Amir! Mi paciencu por ke kio okazu? Por ke
nia panjo pro sia malsano kaj nia malriĉeco,
irinte ĉe la forpasintan paĉjon karmemoran,
forlasu nin por ĉiam? Amir? Ĉu vi vere
forgesis ke la kuracisto kion rekomendis, ĉu vi
ne memoras ke la kuracisto menciante
danĝeron, kiu minacas la vivon de la panjo,
avertis nin ke tre frue oni operaciu ŝin?
-Mi komprenas, mi bone komprenas kara!
Tamen por kiom da prezo? Krome, kion vi
diros al Said? De via infaneco, la onklino,
vidis vin kiel sian bofilinon kaj vi bone scias
ke Said tre amas vin.
-Ho! Dio mia! Ĉu vi finas la temon aŭ ne? Mi
promesis nek al Said nek al onklino, do nek vi
plu ĝenu min kaj lasu min kun miaj kordoloroj… Said ĝis venonta jaro finos sian
studadon universitate kaj kaptinte la oficon,
mi certas ke lia stato ege boniĝos kaj tiam
multaj fraŭlinoj deziros lin kiel sian edzon, kaj
tiam li tuj forgesos ĉion…
Fereŝte kaŝante sian vizaĝon, kolektas
siajn larmojn per la kaptuko…
-Amir! Malfermu la pordon, mi ne kunhavas
N-ro: 10 Vintro 2005

mian ŝlosilon.
-Bone, tamen aŭskultu min nur momente…
Fereŝte! Ĝis nun mi ne volis ion diri pri tio,
kion mi jam scias kaj vi ankoraŭ ne scias. Mi
certas ke se vi konsciu tion, vi tuj nuligos ilian
proponon .
Trapasante la koridoron al korto, ili
ekvidas du dikajn ŝafojn, kiuj manĝas
legomojn. Pripensante la kaŭzojn por ekzisto
de ili tie, Ali, la plej malgranda frato, kun
nova bicikleto sonorante la sonorilon
aperiĝas…
-Ali? De kie vin atingis la biciklo? Kiu
alportis tiujn ĉi ŝafojn?
-Ne maltrankviliĝu franjo! Ĉio estas por ni
mem. Ĵus Haĝi estis ĉi tie kaj li alportis ilin.
Li rakontis al panjo ke lia patrino telefone
klarigis ke vi jam akceptis lian geedziĝan
proponon. Kaj, krom tio ĉi, li donis ankaŭ al
Amir tiun ĉi pakaĵon. Jen ĝi … Fraĉjo! Ankaŭ
vi havas specialan donacon de li, sed mi ne
scias ĝuste kio ĝi estas, ĉar panjo ne permesis
min malfermi ĝin. Sed ĝia kovrilo aspektas tre
bele. Mi ege deziras ekvidi ĝin …
-Kie estas la panjo Ali?
-Ŝi kuŝas en sia lito. Sed mi ne scias kial de
tiam, kiam Haĝi forlasis nin, ŝi ploradas.
Franjo? Eble pro tio, ke Haĝi donacis nenion
al panjo, ŝi ploras? …Sed ne, ne estas tiel, ĉar
eĉ post kiam mi donis al ŝi mian aŭton, ŝi
ankoraŭ daŭrigis la ploradon???
-Mi ne scias, mi ne scias, eble pro tio, ke la
panjo ne ŝatas ludilon… Do nun bonvole
daŭrigu vian ludadon kaj lasu nin solaj, ĉu
bone?
-Bone, franjo!
-Nu Amir, nun rakontu por mi. Kion vi scias
kiun mi ne scias pri Haĝi?
Amir, kalkulante la donacitajn paper-monojn,
sen rigardo al okuloj de Freŝte, mallaŭte
respondis:
-Nenion kara, ne estis io grava. Nur diru al mi,
kiam enordiĝos la afero kaj kiam okazos via
geedziĝfesto? 
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Ĉiuj parolas pri niaj rajtoj
Ni havas vojon alt-malalt-plenan antaŭ ni.
La leĝoj estas kontraŭ ni. Lasta-nokte amikino
diris: “La sociaj problemoj de la virinoj ne
dependas de ni ĝis kiam ĉiu movado aŭ
aktivado volontula interpretiĝas kiel konspiro.
Vi estas aŭ senlabora aŭ malsana estiganta
problemon por vi”.
Kvankam mi replikis ŝin, sed iam sub la
premado de tiaj vortoj kaj paroloj mi sentas en
mi malsanon.
Fakte en nia lando la leĝoj estas faritaj tute
virece. Ni ne povas vojaĝi, se ni ne havas
skribitan permeson. Ni ne povas labori, se la
viro ne bontrovas ĝin por la familio. Ni ne
povas daŭrigi la studadon se la viro ne estas
kontenta pri tio kaj
perforton ni akceptas,
ĉar la perforto ne estas
riproĉata en la socio.
Se ni estas sub la
perforto, ni ne povas
hejmon forlasi, ĉar
alia hejmo imuna ne
troviĝas por ni kaj oni
nomas nin edzino
malobeema.
Ĉie oni parolas pri niaj rajtoj, omaĝe
al ni okazigas ceremoniojn, kvankam la
loko de nia homa rajto nek en la privata
nek en la publika medioj estas
priskribitaj.
En la kuratorema sistemo oni ne
havas alternativon krom akcepti la
kuratorecon, kiun la administrantoj de la
kulturaj kaj la virinaj aferoj kaj la aliaj,
determinas kiel tasko por la alia duono
de la socio.
Grandega budĝeto konsumiĝas pri la
admonado de la virinoj anstataŭ por iliaj
diversaj problemoj.
Juĝrajto, rajto de prezidenteco kaj multaj
aliaj sociaj rajtoj, inter ili pli grave vartado de
la infanoj post la divorco estas en la dispono
de la viro. La virinoj ne havas porcion el la
meza kaj supera direkcio en la administra kaj
politika sistemoj de la lando kaj nur en la
trunko sen ebleco progresi baraktas kaj sin
batas kontraŭ la muro glasa.
Ili ne havas porcion el la mono kaj riĉaĵo
kaj pro tio ne kapablas organizi grupojn kaj

organizojn, kiujn ili fondas kaj poste en juĝo
senkompata pro la manko de ilaroj kaj
loĝistiko kaj necesa subteno nomiĝas
nekapablaj kaj sentaŭgaj en administrado aŭ
ĉia ŝanĝado.
Eĉ kiam ili parolas pri la rajtoj precizigitaj
en la leĝo kaj religio kiel posedrajto aŭ
studarajto kaj laŭvola elektado de la edzo,
akiri tiujn, tradicie elpreniĝas mallaŭdinda aŭ
senvalora kaj ekster la digno de la virina
karaktero.
Nia amikino la veron diris ke: “Mi miras pri
via pacienco! Kiam vi povas esti patrinoj
bonaj kaj oferemaj, anstataŭ perdi la tempon
kaj nervojn en tiaj-ĉi grupoj kaj sociaj
aktivadoj, kiuj ne materian profiton alportas,
sidu hejme, ripozu, sportu, iru naĝejon,
ornamu manĝotukon kaj mastrumadu kaj
atendu ĝis la nokto por la alveno de la edzo
por diri al li: ‘ne estu laca’ mono bezonata por
morgaŭaj elspezoj ankaŭ estas preta sur la
breto!”
Mi devas konfesi, ke la plej grava deziro de
la virinoj estas tio, ke la socia kredo scius la
virinojn
homoj
perfktaj. La kredo
de neceso kaj ne de
devigo, por ke
ebligus ŝanĝi la
publikan opinion
pri la virino bona
kaj sindona. La
atestoj historiaj jam
montris bone, ke
kiam la virinoj
volis, ili povis per
eblecoj minimumaj
estigi fundamentajn
ŝanĝojn en siaj
situacioj. Kiam ili decidis publikigi la
studadon por la virinoj, la atribuitan akuzon
kaj anatemon ili volonte akceptis kaj ne timis
de ties kontraŭreligiaj akuzoj pri la afero, kiu
estis ordonita eĉ necesa en la religio kaj
preterpasis individuojn, kiuj pro siaj privataj
utiloj jam ŝirmis sin en la tranĉeoj religiaj.
Hodiaŭ la blasfema bazaro estas tre
varmega. 
Verkisto: S-ino Fariba Sadat Davudi Mohaĝer
Traduis: F-ino M. Fahmi
N-ro: 10 Vintro 2005
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Virina tribuno:
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Kie vi estas? Kion vi faras?
Lastatempe oni trovis spurojn de Hirkani- aŭ Kaspi-tigro inter landlimoj de Turkio kaj Irako.
La precizan lokon scias nur la eŭropaj sciencistoj, kiuj jam modlis la tigran piedsignon kaj
priserĉadas ĝin.
Kie vi estas? Kion vi faras? Tiom fore,
inter montetoj, kanejoj, kamparoj? Ho vi la
sundresito, kion vi faras tie?
Kion faris al vi la sorto? Kion faras vi kun la
sorto? Longajn jarjon vi estis forgesita.
Laŭdire vi estas, vi ekzistas, sed kie? La
suno estas kaj vi ne estas, viajn piedsignojn
prunteprenis jam via patrino, la tero.
Oni jam trovis vin per signoj viaj. Ĉu vi
havas adreson?! Serpentoj estas kaj vi ne
estas. Palmoj estas kaj vi ne estas. Kie vi
estas? Estu singardema, oni jam venis prizorgi
vin.
La generacio hodiaŭa ne estas tia, kian vi
pensas.
La generacio hodiaŭa estas fiaskulo,
pasint-sopiranto, pasint-amanto, estas
pentema, modesta pri si, pri prauloj siaj.
La homo eraris. Sur vian imponecon
ruĝstrekis li en la naturo, faris malsaĝon, faris
frenezaĵon. Plu mortigi vin kian utilon alportis
al li?
Li volis elmontri sin potenca. Kiom
malforta estis li. Li impertinentis. Vi scias la
homo estas impertinenta kaj perfortas. Li
volas alproprigi ĉion al si, tiam ilin li perdas.
Li volis ŝajnigi sin forta. La naturo forprenis
de li la forton. Vi scias la potenco estas en la
naturo, potenco estas en vi, en via kreinto, kiu
vin kreis kun tiom da forto, kun tiom da
grandeco, kun tiaj belaj sorĉantaj okuloj.
Li plumis sur vian haŭton la plej belajn
desegnaĵojn kaj en viajn kriegojn, la plej
profundajn sonojn. En viaj ungegoj evidentas
la fingropinto de la naturo. Vi scias, ke la
homo estas ĵaluza. Eĉ la naturamantoj estas
tiaj. La homo estas kaptito, kaptito de siaj
frenezaĵoj, sed vi estas libera. Kie vi estas?
La nordo soifas aŭdi vian blekegon. Miankale1
estas senpacienca, maltrankvila. Kie estas vi,
la arbaro-gardisto? Ho vi, la sovaĝa reĝo?
Lilio sen vi funebras. Lilio ankaŭ iom post
iom perdiĝas el la memoroj. Kie estas vi?
Blekegu. Ho vi la tondro perdita en la
ĉielo.
Ĉu vi memoras, kiam tondris, vi blekadis
kaj viaj voĉoj en si amasigis ĉiujn tondrojn?
Kie vi estas? En via foresto oni disŝiris jam
Alborzon2.
N-ro: 10 Vintro 2005

Arbaro sen vi estas sensignifa. De post vi
la krudvoĉo de sigeloj kiuj senpripense
celumis kaj celumas la arbojn anstataŭigis
viajn blekegojn. De vi nek paŝo nek nomo plu
ekzistas. Viaj paŝoj en la arbaro estis espero.
Nun tiuj ĉi paŝoj en la arbaro estas perditaj.
Anstataŭigis ilin la piedsignoj de homaj botoj,
kiuj en via foresto disrabas vian neston, vian
loĝejon.
Kie estas vi? Kanejoj vokas vin. Kanejoj
estis ejoj trankviligaj por viaj idoj. Kanejoj
sopiras vin. Kanejoj estas solaj.
Vere el kiu regiono vi estas? Vi, kiu laŭdire
nun estas aperinta ie ĉi-proksime, de kie vi
venas?
Tiuj, kiuj petante la naturon postsekvas vin
kaj vian eston deziras, diras, eble vi, ke,
kelktage aŭdeblas viaj piedsignoj, via viveco,
eblus esti el Irano, el Hirkano3 .
De kie vi venas, ho malnova forkurinto kaj
forfuĝinto.

Laŭdire oni jam trovis vin ĉe la limo inter
Turkujo kaj Irako. Oni ne vidis vin. Restas
signoj viaj. Prave ili ne vidis vin, prave vi plu
ne elmontris vian grandecon, imponecon. Vi
pravas! Ah se tiu raporto estus ĝusta. Oni
diras tiu estas ĝusta.
Estas fidinde. Grupo da esploristoj, grupo
samgeneracia kun tiuj ĉi homoj pentintaj
akiris jam atestojn pri vi.
Oni diras ke vi vidiĝis jam en la militista
regiono. Kion faras vi tie? ho vi grandulo
impona! Kial tie?
Verkis s-ino Homejra Moheb-ali
Tradukis f-ino M. Fahmi
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N-ro 2, 1 marto 2005
Jara IREA-Raporto

Partopreni festivalgazetaron same kiel
antaŭa jaro (6a – 13a marto 2004). Dume
prezenti
la
revuon
“IRANA
ESPERANTISTO”
kaj
pludiskonigi
Esperanton kiel la plej facilan lingvon.
Verŝajne tio bone impresis la publikon.
Sukceso en UK Pekino, konvinki UEAestraron por akcepti aktivulojn de la projekto
“Lingvo de paco”, s-ro Said Borhani, la
ĉefmotoro de la projekto en Maŝhado kaj f-ino
Diana Karimi, afganino kaj iniciatorino de
AFESPO, ke ili partoprenu en la UK.
Aliflanke en la belartaj konkursoj por unua
fojo irana esperantisto d-ro Kejhan Sajjadpur,
unu el redakcianoj de “Irana Esperantisto”,
gajnis la premion “Nova Talento”.
IRLEI aktivas. Irana ligo de E-aj instruistoj
senĉese okazigas kursojn ekde sia naskiĝo ĝis
nun: korespondajn kursojn tra la lando kaj
aliaj kursojn bazajn kaj meznivelajn en
Tehrano konstante. En Maŝhado la studentoj
de Ferdoŭsi-universitato laǔ gvidado de s-ro
Vahid Partovinia kaj f-ino Nafise Ŝariati
gvidas tiujn kursojn. Babolsar ne silentas kaj
E-aj kursoj okazas en Mazandaranuniversitato per prof-ino Karimi kaj ankaŭ en
Babolsar kursojn gvidas s-ro Azarhuŝang.
Ankaŭ en infanĝardeno ili por infanoj aranĝis
facilan kurson. En Ŝirazo, en la neŝtata
Islama Azad-universitato, la studenta grupo de
Aftab (sunlumo) okazigas kursojn. Entute E-o
en oriento de Irano tiel aktivis kiel nun ĝi
transiris al Afganujo tre brile kaj tie
renkontiĝis bonvene kaj nun Afgania Asocio
aktivas entuziasme eĉ en siaj universitatoj. Eo instruado iom post iom deziras kovri la tutan
regionon.
La alia okazo: partopreni en Armenia
Esperanta Renkontiĝo. 11 iranaj e-istoj
vojaĝis tiun landon kaj tre bonan kaj utilan
tempon pasigis tie.
Esperanta movado grave paŝis al pli
organizita kaj strukturita agado en Irano. La
membroj de Irana E-Asocio voĉdonis al
kandidatoj de la komitato. 6 personoj
elektiĝis: D-ino Ŝirin Ahmadnia, S-ro Said

Borhani, F-ino Najjereh Ebrahimpur, S-ino
Fariba N. Maĝd, D-ro Kejhan Sajjadpur, S-ro
Reza Torabi. Kaj la estraranoj: Inĝ A.R.
Mamduhi (prez.), Inĝ. H. Ŝafii (vic-prez. kaj
kasisto), F-ino S. Emrani (ĝenaerala sek.).
Estis decidite ke IREA aliĝu al UEA kiel
landa asocio. Tiucele post unuaj kontaktoj jam
estas senditaj la oficialaj dokumentoj.
Espereble Irana Esperanto-Asocio akceptiĝos
kiel la landa asocio de UEA dum UK 2005 en
kiu iranaj partoprenantoj atingos novan
rekordon de eble pli ol 25 personoj.
La 15an de decembro, la internacia tago de
Esperanta Libro, la Tago de Zamenhof: laŭ la
propono de samideano Ŝahram Hasanzade en
unu el nordaj urboj nomata Raŝt seminario
okazis tie. Kelkaj el movadanoj pri diversaj
aspektoj de Espernato parolis: Kio estas
Esperanto? Esperanto kaj literaturo. La
historio de Esperanto kaj aktivado de instituto
“Sabzandiŝan” – persa nomo de Irana
Esperano-Centro - ktp. Vizitado de E-a
ekspozicio, kaj ankaŭ skeĉo dulingva estis la
programoj preparitaj por tiu tago.
IREJO reaktiviĝas. La gejunuloj de tiu
barnĉo kun bonaj esperoj komencis sian
agadon. Unu el iliaj agadoj estis partopreni en
Tago de arboplantado la 11an de Marto.
Multaj geesperantistoj kun siaj parencoj en tiu
tago ĉiuj kune kun aliaj interesitoj multajn
arbojn plantis. Espeantistoj ne nur verde
pensas sed verde plantas kaj ankaŭ verde mem
kreskas.
El aliaj landoj, turistaj kaj neturistaj
esperantistoj venis al Irano kaj vizitis la vastan
landan diverscele el Serbio, Japanio. Pollando,
Usono kaj tio en la nova jaro laŭ
antaŭreklamo daŭros.
Rilate al E-aj libroj kaj lernolibroj kiuj
delonge komenciĝis verkiĝi, ili estas pretaj kaj
en jaro 2005 jaro eble eĉ kvar el ili samtempe
aperos. La revuo “Irana Espernatisto” estis
prezentita en UK Pekino kaj ĝi sin prezentos
en UK 2005. La enlandaj abonantoj kaj
eksterlandaj pli kaj pli aldoniĝas. Estas
rimarkinde ke la redakcianoj volonte kaj
sindoneme laboras por siaj grandaj movadaj
celoj. 
N-ro: 10 Vintro 2005
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“…bonŝance venis

“IRANA ESPERANTISTO”,

kiu diversnuance kaj riĉe proksimigas la
kulturon de tiu ĉi fora lando. Jen per prezento
de la materia kulturmonumento de tiu ĉi
lando, granda turisma atrakciaĵo devenanta el
la 10-a jarcento Bam-Citadelo, la plej granda
adoba kontruaĵo en la mondo, kalkulita de
UNESCO al la universala kulturheredaĵo…”
Radio Polonia, Barbara Pietrzak.
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IRANA ESPERANTISTO estas internacia kultura
sezon-magazino sendependa. Legante ĝin vi
povas:
Konatiĝi kaj kun plej grandaj antikvaj persaj
poetoj/mistikuloj ...
Sciiĝi pri gravaj eventoj en Irano, ekz-e en la 5a nro estis pli ol dek paĝoj pri Ŝirin Ebadi,
NobelPacPremiito en 2003.
Lerni pri plej allogaj vidindaj lokoj (historiaj); ĝis
nun …
IRANA ESPERANTISTO aperas ĉiu-sezone sur
56 paĝoj, ĝi estas 29cmx20.5cm, kun koloraj
kovrilpaĝoj, ISSN 1728-6174.
Pliaj informoj pri la magazino, kune kun
enhavtabelo de 5-a n-ro alireblas en:
http://eo.wikipedia.org/wiki/Irana_Esperantisto
Jen informfontoj pri la magazino en la persa:
http://www.sabzandishan/com ,
http://www.magiran.com/subscription.asp?
mgID=2899

Perantoj de
IRANA ESPERANTISTO

Belgio:
FEL
Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen
POLLANDO:
Stanislaw Ŝmigielski
Ul. Krasickiego 12/6
PL-47-206 Kedzierzyn-Kozle

USONO:
Joel Brozovsky
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko
1257 Hollis St
Emeryville CA 94608-2514, Usono
Por eventualaj legantoj en Usono: por la jaro
2005, la revuo "Irana Esperantisto" estas
abonebla pere de la abonservo de ELNA (PO
Box 1129, El
Cerrito CA 94530, tel +1 510 653 0998,
retadreso: elna@esperanto-usa.org,
ttt-ejo: http://www.esperanto-usa.org kaj iru al
"Books & Other Materials" kaj poste al
"Subscriptions").
Perantoj estas bonvenaj en aliaj landoj!

Interesita? Jen la Abon-informoj:
Jara abontarifo por internacia samideanaro:
Orienta Eŭropo, Azio, Afriko, Sudameriko:
15 Eŭroj.
Okcidenta Eŭropo: 20 Eŭroj.
Nordameriko, Japanio, Koreio, Oceanio:
25 Eŭroj.
Vi povas pagi la abonkotizon aŭ/kaj subtensumon al UEA, kodo: iece-h.
Abonilo

Nomo:
Ĝis kiu numero:
Adreso:
Poŝt-kodo:

Familia Nomo:

Telefono:

Aĝo:

De kiu numero:

E-poŝto:

Sendu la abonilon al la suba adreso (irananoj sendu kune ankaŭ kopion de pagdokumento): Sabzandiŝan
Instituto, P.O.Kesto 17765-184, Tehrano, Irano.
E-poŝto: info@sabzandishan.com
Bonan legadon,

Irana Esperantisto
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