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ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ،
در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻌﺮا ،ﺳﺮدﺑﻴﺮان ،ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ و ﺷﻜﻞدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲِ
زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ﺟﺪﻳﺪ در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ :وﻳﻠﻴﺎم اُﻟﺪ ،ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺘﺒﺤﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ زﻧﺪه ي
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ .وي ﻛﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﺰد درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰه ي ادﺑﻲ ﻧﻮﺑﻞ اﺳﺖ ،در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﭘﺎﺳﺦ اُﻟﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ ”آﻳﺎ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ؟“” ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن رﺳﻤﻲِ
ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع وي اﺳﺖ و او ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ آن دارد .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎﻧﺎن در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال” ،اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ“ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ زﺑﺎن ﻛﺸﻮر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﻳﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺗﺤﺖ
اﺷﻐﺎل و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ از ﻋﻮارضِ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲِ آن،
ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ :ﺣﺎﻣﻴﺎنِ زﺑﺎن ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي ﻛﺒﻴﺮ و اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ي آﻣﺮﻳﻜﺎ )در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻟﺐِ ”ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﻴﻄﻪ ي زﺑﺎن“
ﻧﻮﺷﺘﻪ ي دﻛﺘﺮ رﻧﺎﺗﻮ ﻛﻮرﺳﻪ ﺗﻲ ،ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  UEAاﺳﺖ ،ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ(.
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آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن دﻧﻴﺎ
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺗﺎﻟﻴﻒ :اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
ﺑﻪﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن دﻧﻴﺎ ـ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ـ را از اﻟﻔﺒﺎي آن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧـﻲ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ و ﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎرﻫﺎ آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را در ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .آﺛﺎر ادﺑﻲ زﻳﺎدي ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮاﺋﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗـﺮﺟـﻤـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از رﺑﺎﻋﻴﺎت ﺧﻴﺎم ،ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ ،ﮔﻮﺗﻪ ،ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ ،و  ...از ان ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻢ و ﻛﻼس ﻧﻴﺰ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و در
ﻇﺮف ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ آن ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻣﻮزش زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕـﺮ،
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻳﻦ زﺑﺎن ،ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان آن ،ﭼﻪ در دﻧﻴﺎي ﻛﺘﺎبﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت و اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ ،و
ﭼﻪ در ﺟﻬﺎن ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  -ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدآﻣﻮز و ﭼﻪ در ﻛﻼس  -ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎوي ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
 آﻣﻮزش درس ﺑﻪ درس زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻓﺮاوان
 وازهﻧﺎﻣﻪي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ/واژهﻧﺎﻣﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻼت ،ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي راﻳﮕﺎن
 ﻧﻜﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﻣﺰاﻳﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي
 آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﻬﺎن
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺠﻼت ،ﻛﺘﺎبﻫﺎ و رادﻳﻮﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ
 اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از آﺛﺎر ادﺑﻲ و اﺷﻌﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اراﺋﻪي ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺑﺮﺧﻲ از اﺷﻌﺎر  -ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ -ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
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ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺘﺎب ﭘﺪﻳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،راه ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ Artikolo /

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ اﺳﺖ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ.

درﺑﺎرهي وﻳﻠﻴﺎم اُﻟﺪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي ﻛﺘﺎب ﭘﺪﻳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
وﻳﻠﻴﺎم اُﻟﺪ  ،1ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ زﻧـﺪه ي
دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﻪ ﭘﺎسِ آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻪ در
ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺳـﺎل
 1999و  2000ﻧﺎﻣﺰد درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰهي ادﺑﻲ ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪ .2اُﻟﺪ ﻧﺎﻣـﺰد
درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰه در ﺳﺎل  2005ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳـﺖ .وي ﻛـﺘـﺎب
ﭘﺪﻳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را – ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ آن در ﻛـﺘـﺎب
ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ – ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﻠﻲ دﻧﻴﺎ ،ﺑﻪزﺑﺎن اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮد.
اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳـﻦ ﻣـﺠﻠـﻪ ي
وزﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در ﺳﺎل  1924در ﺷﻬﺮ ﻛﻨﺖ 3اﻧﮕﻠﺴـﺘـﺎن،
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﮔﺸﻮد و در ﺳﺎل ) 1937در ﺳﻴﺰده ﺳﺎﻟﮕﻲ( ﺑﺎ زﺑـﺎنِ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي آن ﻛﺮد .از ﺳـﺎل 1947
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ادﺑﻲِ اُﻟﺪ در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ و ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻛﻪ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  80ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ،اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وي ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﮔﻮﻧـﺎﮔـﻮن و
ﻓﺮاوان  -ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣـﻲ ﺷـﻮد  -از
ﺳﺎل  1979ﺗﺎ ﺳﺎل  1983رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ 4را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي آﺛﺎر او ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ،از ﺟـﻤﻠـﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ اﺳﺖ:
) (1ﻫﺸﺖ ﻛﺘﺎب ﺷﻌﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪي ﺣﻤﺎﺳـﻲ ﻧـﮋاد
ﻛﻮدك 5ﺳﺮوده ﺷﺪه در ﺳﺎل  1956ﻛﻪ از ﺷـﺎﻫـﻜـﺎر ﻫـﺎي
ﺑﻲﺑﺪﻳﻞ ادﺑﻴﺎت اﺻﻴﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻲﺣﺎﺻـﻞ،
ﺷﺎﻫﻜﺎر ﺗﻲ اس اﻟﻴﻮت ) (1888-1965ﻗﺎﺑﻞِ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ.6
) (2ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ اﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از زﺑﺎنﻫـﺎي
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪي و ﺳﻮﺋﺪي ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺑﺎﻋﻴﺎت ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻤﺮ
ﺧﻴﺎم از ﻧﺴﺨﻪ ي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ادوارد ﻓﻴﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ،ﻏﺰﻟﻴﺎت
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ﺣﺎﻓﻆ و آﺛﺎري از وﻳﻠﻴﺎم ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ ،اﺳﻜﺎر واﻳﻠﺪ ،ﻫﺮي ﻫﺮﻳﺴﻦ
و ﻛﺘﺎب ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ 8اﺛﺮ ﺗﺎﻟﻜﻴﻦ در ﺳﺎل .1995
) (3ﭼﻬﺎر ﻛﺘﺎب در زﻣﻴﻨﻪي آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
9
 اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :رﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﻧﻮ
10
 ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ
11
 ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دورهي آﻣﻮزﺷﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
12
 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ!
وي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ داراي ﻫﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ي ﻣـﻘـﺎﻻت ،ﺳـﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي آواز و ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﺪهي ادﺑﻲ اﺳﺖ و در ﺗـﻬـﻴـﻪ ي ﺳـﻪ
ﮔﺰﻳﺪهي ادﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪي آُﻟﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺮدﺑﻴﺮي ﻣﺠﻼت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن ﺑـﻪ
ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
13
 -1ﺳﺮدﺑﻴﺮيِ ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ از ﺳﺎل 1949
ﺗﺎ ﺳﺎل 1955
14
 - 2ﺳﺮدﺑﻴﺮيِ ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  ،ارﮔﺎن رﺳﻤﻲِ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﺟﻬﺎﻧﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ) 15ﻛﻪ داراي رواﺑﻂ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ اﺳﺖ( از ﺳﺎل  1955ﺗـﺎ ﺳـﺎل
 1958و  1961ﺗﺎ 1962
 - 3ﺳﺮدﺑﻴﺮيِ ﻣﺠﻠﻪي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎن 16از ﺳﺎل  1962ﺗـﺎ
ﺳﺎل 1963
 - 4ﺳﺮدﺑﻴﺮيِ ﻣﺠﻠﻪي ﻣﻨﺸﻮر ﺷﻤﺎل 17از ﺳﺎل  1968ﺗـﺎ
ﺳﺎل 1972
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ  -ﺗﺮﺟﻤﻪ وﻳﻠﻴﺎم اﻟﺪ

Printempo 2005

N-ro: 11

3
54

ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﺎر 1384

 -5ﺳﺮدﺑﻴﺮيِ ﻣﺠﻠﻪي اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮدانِ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ 18از ﺳﺎل  1973ﺗﺎ ﺑـﻪ
اﻣﺮوز
 -6ﺳﺮدﺑﻴﺮيِ ﻣﺠﻠﻪي ﭼﺸﻤﻪ 19از ﺳﺎل
 1980ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

اﻫﺪاي ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪي ﺷﺨﺼﻲِ اُﻟﺪ
آﻗﺎي وﻳﻠﻴﺎم اُﻟﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪي  80ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻮد
ﺑﻪﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮد ،ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪي ﺑﺎ ارزش و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺧﻮد را ،در
ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪي ﻣﻠﻲ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ اﻫﺪا ﻛﺮد .وي در ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺛﻤﺮش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻔﻴﺴﻲ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را
در ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪي ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﮔﺮدآوري ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﺷـﺎﻳـﺪ اﻳـﻦ
ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ ،آﺧﺮﻳﻦ داراﻳﻲِ ﻣﻌﻨﻮي او ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﻴـﺎ
ﻫﺪﻳﻪ ﻛﻨﺪ – در ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﻛﻪ در راه
اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ ﺻـﺮف ﻛـﺮده اﺳـﺖ .آﻗـﺎي ﻳـﺎن ﻣـﻚ ﮔـﺎوِن
) ،(Ian McGowanﻛﺘﺎبدار ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪي ﻣﻠﻲ اﺳﻜﺎﺗﻠـﻨـﺪ ،در
ﻣﺮاﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
4
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” اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً از اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻏﻨﻲ ﺑﺮاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
و آﻳﻨﺪه ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ … ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﻛـﻪ
ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﻠﻲ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕـﻪ داري اﻳـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ … .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﺑـﺮاز
ﻗﺪرداﻧﻲ از ﻛﻮﺷﺶﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻗﺎي اُﻟـﺪ
ﺑﺮاي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﻧـﺠـﺎم
داده اﺳﺖ“.

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
William Auld -1
 -2در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن اُﻟﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﺰهي ادﺑﻲ ﻧﻮﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻲ ﺑـﻲ
ﺳﻲ ) (BBCﺑﻪ آدرس زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/scotland/461498.stm Published
on Sep. 30 1999
Kent -3
Akademio de Esperanto -4
ادﺑﻲ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳـﺖ و
 -5اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  25ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ،ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ِ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺎپ ﺳﻮم آن ﻛﻪ ﺣﻮاﺷﻲِ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
AULD, William, La Infana Raso, Saarbrücken: Artur E. Iltis,
1980, 121p., Ilus.
اﻳﻦ اﺛﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪي ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ آن ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دو زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
AULD, William, La Infana Raso, Trad. L. H. Knoedt,
Chapeco: Fonto, 1992, 160p., Ilus.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ،ﺑﻪﺻﻮرت دﻛﻠﻤﻪ )ﺻﻮﺗﻲ( و ﻣﺘﻦ )ﻧﻮﺷﺘﺎري( ،در آدرسِ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ
زﻳﺮ ﺑﻪﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞِ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ:
http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Poezio/
infana.html
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 -6ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔﺎﺳـﺘﻮن وارﻳﻨـﮓ ﻳِـﻦ ) (Gaston Waringhien 1901-1991ادﻳـﺐ
ﺑﺰرگ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،در ﻧﻘﺪي ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺎﻋﺮ
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲاﻻﺻﻞِ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻲ اس اﻟﻴﻮت ) ،(T. S. Eliot, The Waste Landﺑﺮﻧﺪهي
ﺟﺎﻳﺰهي ادﺑﻲي ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  ،1948ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ
ﻳﺎ آدرس اﻳﻨﺘﺮ ﻧﺘﻲ زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد:
G. Waringhien, “La Infana Raso”, La Nica Literatura Revuo,
2/3, 116-117. http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/
Revuoj/nlr/nlr23/recenzou.html
Harry Harrison -7
-8
TOLKIEN, J. R. R., La Kunularo de l’ Ringo, La 1a parto de
La Mastro de l' Ringoj (The Lord of the Rings), trad. W.
Auld, Jekaterindurg: Sezonoj, 1997 (2a eld.), 543 p.
TOLKIEN, J. R. R., La Reveno de la Reĝo, La 3a parto de La
Mastro de l' Ringoj (The Lord of the Rings), trad. W. Auld,
Jekaterindurg: Sezonoj, 1997, 399 p.
A New Approach -9
Paŝoj al Plena Posedo -10
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺳـﺎل  1999ﻫﻔـﺖ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ:
AULD, William, Paŝoj al Plena Posedo, Pisa: Edistudio,
1999, 7a eld., 228p.
A First Course in Esperanto -11
Traduku! -12
 Esperanto en Skotlando -13اﻳﻦ ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ادﺑﻲ از ﺳـﺎل 1947
ﺗــــﺎﻛــــﻨــــﻮن ﺗــــﻮﺳــــﻂ ﻓــــﺪراﺳــــﻴــــﻮن اﺳــــﭙــــﺮاﻧــــﺘــــﻮداﻧــــﺎن
(Skota Federacio
اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪي
)Esperantistaﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
 Esperanto -14اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ اُرﮔﺎن رﺳﻤﻲِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (UEAاﺳـﺖ
در ﻣﻮرد ﻧﻬﻀﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ و از ﺳﺎل  1905ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Universala Esperanto-Asocio (UEA) -15
Monda Kulturo -16
Norda Prismo -17
 La Brita Esperantisto -18اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ي دوﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛـﻪ از ﺳـﺎل  1905ﺗـﺎﻛﻨﻮن،
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ) (Brita Esperanto-Asocioﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ
ﻧﻬﻀﺖ و ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﭘﺮدازد.
Fonto -19

ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺗﺎﻟﻴﻒﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي وﻳﻠﻴﺎم اﻟﺪ
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Esperanta poezio / ﺷﻌﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

Al mia amatino neesperantista

ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻏﻴﺮاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﻢ

Eklerni esperanton vi evitas:
tre bone, kara, scias mi la kaŭzon
de tio, ke vi kvazaŭ sentas naŭzon,
kiam mi ion esperantan citas.

ﺗﻮ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻦ ﺑﺎز ﻣﻲزﻧﻲ
 ﺧﻮب ﻣﻲداﻧﻢ ﭼﺮا، ﻋﺰﻳﺰم،و ﻣﻦ
،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺲ ﺑﺪي ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻲ
.وﻗﺘﻲ ﻣﻦ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻢ

Ho jes! Ĉu kredas vi, ke mi ne vidas
tiun subitan spasman spiropaŭzon?
Pri l' lingvo sentas vi ĵaluzotaŭzon,
ke mian amon vi kun ĝi dividas!

 ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻲ ﻣﻦ در ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻢ،آري
آن ﺗﻨﮕﻲ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮ را؟
 آﺷﻔﺘﻪات ﻣﻲﻛﻨﺪ،اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎدت ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن
.و ﺗﻮ ﻋﺸﻘﻢ را ﺑﺎ او دوﭘﺎره ﻣﻲﻛﻨﻲ

Kara, pripensu: ĉu ne bone estus
se pri la aferet' vi ne kontestus,
sed entreprenus Zamenhof-ekzercojn?

 ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ: ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺶ،ﻋﺰﻳﺰم
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺠﺎدﻟﻪ درﺑﺎرهي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻮﭼﻚ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت زاﻣﻨﻬﻮف را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻲ؟

Ĉar tiam vere vivus vi pli home,
kaj sentus kun, ne kontraŭ mi – kaj krome,
vi poste povus legi miajn versojn.
William Auld
Fonto: http://www.esperanto.mv.ru/ESP/literaturo.html

 ﺑﻪ راﺳﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮد،آن ﮔﺎه
 و ﻳﻚ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ- و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪم،درﻛﻨﺎرم
.ﻗﺎدر ﻣﻲﺷﻮي اﺑﻴﺎﺗﻢ را ﺑﺨﻮاﻧﻲ

ﺟﻮان ﻓﺮﻳﺐﺧﻮرده
La perfidita juno
5
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وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ رﻓﺘﻴﻢ
،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻓﺎﺷﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ
 ﻗﺼﺎﺑﻲ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻢ
.و اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري را ﺳﻼﺧﻲ ﻛﺮدم
(. ﺧﻮدم ﻛﻪ ﻧﺪﻳﺪم،)ﻳﺎ ﻣﻦ اﻳﻦﻃﻮر ﺣﺪس ﻣﻲزﻧﻢ
 ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدم،در ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ
 ﺑﻤﺐﻫﺎﻳﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد،ﻛﻪ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد
...و ﻣﺮگ را در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﻲ ﻣﻲﻛﺮد
. ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ آذرﺧﺶ ﺳﺮ درآوردﻧﺪ،و ﺑﻌﺪ
 ﮔﻮﺋﻴﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎي ﻏﻮل آﺳﺎي ﺧﻮد،ﺟﻨﮓ
.زﻣﻴﻦ را ﺷﻴﺎر ﻣﻲزد و ﺟﻬﺎن را در ﻫﻢ ﻣﻲﭘﻴﭽﺎﻧﺪ
 ﺑﺮادران ﻣﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ،و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ
 ﭘﺎ ﺑﻪ دوزخ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ، ﺟﻮاﻧﺎن،و ﻣﺎ
:ﺗﺎ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را از ﺑﻴﺦ ﺑﺒﺮﻳﻢ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﺎور داﺷﺘﻴﻢ
.و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎكﺗﺮ در ﻣﻴﺎن ﺻﻠﺢ
آنﻫﺎ آﻳﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه دادﻧﺪ
. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ وﺣﺸﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارﻳﻢ،اﮔﺮ
ﭼﻪ دروغ ﺑﻴﺸﺮﻣﺎﻧﻪاي! ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ رﺳﻴﺪ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ دروﻏﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از درون ﭘﻮﻛﻴﺪ؟
آﻳﺎ ﺻﻠﺢ و اﻣﻴﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ؟
آﻳﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ؟
 ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ،ﻧﻪ! در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺟﻨﮓ
.ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺠﺎت دادﻳﺪ
:آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﻳﺰه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ
. ﺧﺪاﻳﺎن ﻛﻬﻨﻪ،ﺑﺎورﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ

Jam unu fojon ni al fremdaj bordoj
iris batale kontraŭ faŝisthordoj.
Pro mia kredo mi buĉadi lernis,
kaj multajn homajn vivojn mi ekstermis
(aŭ mi supozas tion: mi ne vidis.)
En alto mi aeroplanon gvidis,
kiu bombegojn portis en la ventro,
kaj vomis morton al la urbocentro...
poste ekfloris lantaj fulmofungoj.
Milito kvazaŭ per gigantaj ungoj
la grundon gratis kaj la mondon tordis.
Kaj tiel homofratoj ĉie mortis.
Ni, la junuloj, iris en inferon
por tranĉi el la monda mam' kanceron:
ni kredis je pli forta posta sano,
pli pura vivo laŭ pacama plano.
Oni al ni promesis la futuron,
se ni likvidos la faŝistteruron:
mensogo fia! Kion ni ricevis,
kiam la falsa bestreĝimo krevis?
Ĉu pacon kaj esperon kaj progreson?
Ĉu oni ja plenumis la promeson?
Ne! Aŭdis ni, veninte el batalo:
la mondon savis vi por kapitalo!
Oni al ni proponis la premiojn:
malnovajn kredojn kaj malnovajn diojn.
Ni, junaj, ne toleru plu la honton,
ke oni al ni rabas la estonton!
William Auld
Fonto: http://www.esperanto.mv.ru/ESP/literaturo.html
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 اﻳﻦ ﻧﻨﮓ را دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد، ﺟﻮاﻧﺎن،ﻣﺎ
! آﻳﻨﺪه را از ﻣﺎ ﺑﺮﺑﺎﻳﺪ،ﻛﻪ ﻛﺴﻲ
 ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر:ﺗﺮﺟﻤﻪ
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ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﺗﺮﻳﺶ ﻧﻴﺰ از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
واﻟﺪﻳﻦِ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﺗﺮﻳﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﺑﻮدﻧﺪ
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آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻫﻴﻨﺰ ﻓﻴﺸﺮ ) ،(Heinz Fischerﻛﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﻲ در
ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺗﺮﻳﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪ ،از
ﻃﺮفداران ﭼﻨﺪﻳﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺑﺮاي او از زﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻨﻴﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در ﻣـﻮرد
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم و اﺷﻐﺎل ﻧﺎزيﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣـﻲﻛـﺮدﻧـﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮي اﻳﺸﺎن در ﭘﻴﺶِ رويِ ﻓﻴﺸﺮ و ﺧﻮاﻫﺮش ،و ﺑـﻪ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد! ﻓﻴﺸﺮ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺧﻮد را در وﻳﻦ ،ﻛـﻪ در آن
زﻣﺎن ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﻧﺎزيﻫﺎ ﺑﻮد ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﻲِ ﭘـﺪر
و ﻣﺎدرش را در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴـﻦ دﻟـﻴـﻞ–
ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺖ  -در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻬﺮ ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮ
روي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲاش زده ﺷﺪ.
دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺸﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻲِ اﻓﺘﺨﺎريِ ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ در
وﻳﻦ در ﺳﺎل  1992ﺑﻮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲِ وﻗﺖ اﺗـﺮﻳـﺶ،
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎﺷﺖ:

”ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﺑﺎاﺷﺘﻴﺎﻗـﻲ ﺑـﻮدﻧـﺪ .ﻣـﻦ
ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﺪهي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ،ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﭘـﻴـﻮﻧـﺪ زدن ﺑـﻴـﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻲﻛﺮدم .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴـﺎر ﻗـﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎﻧﻲ اﺑﺪاﻋﻲ و ﻧﺒﻮغآﻣﻴﺰ اﺳﺖ و
دﺳﺖآورد ﺑﺰرﮔﻲ در ﻋﺮﺻﻪي ﻋﻠﻢ زﺑﺎن ﺷﻨـﺎﺳـﻲ ﻣـﺤـﺴـﻮب
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدنِ ﺑـﻴـﻦ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ،ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪي ﺻﺤـﻴـﺢ
ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و
رﻏﺒﺖ ﺑﺎ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼت را
ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك ،ﻛﻪ واﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺪنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻣﻌﻨﻲِ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻫﻲ اﺳﺖ و اﻛﻨﻮن،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺪه ﭘﻴﺮوز ﺷـﻮد و
ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦِ ﺟﻨـﺒـﺶ
ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﻪﻳﺎد آﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮانِ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ
و ﻳﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد“.
دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺸﺮ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺳﻮﺳـﻴـﺎﻟـﻴـﺴـﺖ
اﺗﺮﻳﺶ ) (ASLEاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮات ﺳﻮﺳﻴﺎل اﺗﺮﻳـﺶ
داراي ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
Printempo 2005
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 ASLEﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻓﺮاﻧﺲ ﻳـﻮﻧـﺎس
) ،(Franz Jonasﻛــﻪ ﺑﻌﺪﻫــﺎ رﺋﻴﺲﺟـﻤﻬـﻮر اﺗﺮﻳﺶ ﺷــﺪ
) – (1965-1974و ﻫﻢاﻛﻨﻮن از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ اﺳــﺖ  -ﺗـﺎﺳـﻴـﺲ
ﺷﺪه ﺑﻮد .دﻛﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎس در ﺳﺎل  1970ﻧﻄﻖ ﺳﻠﻴﺴﻲ را ﺑﻪ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪي ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺟـﻬـﺎﻧـﻲِ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻛﻪ در وﻳﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮانِ ﺣـﺎﻣـﻲِ ﺑـﻠـﻨـﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪي اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،اﻳﺮاد ﻛﺮد.

ﻳﻚ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر دﻳﮕـﺮ اﺗـﺮﻳـﺶ ﻧـﻴـﺰ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ اﺗﺤـﺎدﻳـﻪ ي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ را ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻴـﺲ
ﻛﺮد.
دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺸﺮ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫـﺎي زﻳـﺎدي رﺋـﻴـﺲ
ﺷﻌﺒﻪي اﺗﺮﻳﺸﻲِ اﻧﺠﻤﻦِ دوﺳﺖداران ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮد ،ﻛﻪ زﺑﺎنﻫـﺎي
رﺳﻤﻲ آن آﻟﻤﺎﻧﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦِ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﻲِ
ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ ،ﻣﺠﻠﻪاي را ﺑــﻪ زﺑﺎن اﺳﭙــﺮاﻧـﺘـــﻮ ،ﺗــﺤـــﺖ
ﻋـﻨـﻮانِ ﻻ ﻣﻴﮕﺮاﻧﺘﻮ ) (La Migrantoﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ”ﻣﻬﺎﺟـﺮ“
اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از:
ﺟﻬﺎنﮔﺮديِ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻛـﻪ
از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻣﻮزش ﻓﻌﺎلِ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ.
اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮزﺑﺎن در ﻣﻮرد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞِ زﻳﺴﺖﺑﻮم ـ ﻣﺤـﻮر
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎنﺳﺮاﻫﺎي دوﺳﺖداران ﻃﺒﻴﻌـﺖ ،ﺑـﺎﻧـﻚﻫـﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲِ ﺧﻮﺑﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
در ﻃﻲ اﻧﺘﺨـﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮريِ اﺗﺮﻳﺶ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲِ ﺗﻜـﻠـﻢ
ﺑـﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﮔـﻮﻧﺎﮔـﻮن ﺑـﻪ ﻣـﻮﺿـﻮع ﭘﺮﺷـﻮري در رادﻳــﻮ
اﺗـﺮﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳـﻞ ﺷـﺪ .رﻗـﻴﺐ دﻛﺘـﺮ ﻓـﻴﺸﺮ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑِﻨﻴـﺘـﺎ ﻓـﺮِرو
واﻟْﺪﻧﺮ ) (Benita Ferrero-Waldnerﻛﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳـﺖ ،در
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد در ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ رؤﺳـﺎي 101
دوﻟﺖ دﻧﻴﺎ ﺑﻪﻳﺎريِ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻃﻌـﻨـﻪ
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ﻣﺪال دوﻟﺖ وﻳﺘﻨﺎم ﺑﺮاي رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﺻﻠﺢ ژاﭘﻦ
آﻗﺎي ﻫﻴﺪاُ ﻛﻮﻣﺎﻛﻲ )،(Hideo Kumaki
رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﺻﻠﺢ ژاﭘﻦ )(JPEA

آﻗﺎي ﻫﻴﺪاُ ﻛﻮﻣﺎﻛﻲ ) ،(Hideo Kumakiرﺋﻴﺲ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﺻﻠﺢ ژاﭘﻦ ) ،(JPEAﻣﺪال دوﺳﺘﻲِ
دوﻟﺖ وﻳﺘﻨﺎم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
دوﺳﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ژاﭘﻦ و وﻳﺘﻨﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد .در ﻃﻮل
ﺳﺎل ﻫﺎي دﻫﻪ ي  1960ﻛﻮﻣﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ و ﻋﻀﻮ
ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ژاﭘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮد و در ﺟﻨﮓ وﻳﺘﻨﺎم
ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﺮد.
آﻗﺎي ﻛﻮﻣﺎﻛﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را از زﺑﺎن وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﻪ
ژاﭘﻨﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮد و ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ
ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺳﺖ زد .ازﺟﻤﻠﻪ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،آﻗﺎي
ﻛﻮﻣﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻳﺎريِ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ”ﻋﺎﻣﻞِ ﭘﺮﺗﻐﺎل“ )ﻣﺎده اي
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ از آن ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺮگ
درﺧﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎريِ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺸﺮ ﻓﻘﻂ زﺑﺎنﻫﺎي آﻟﻤﺎﻧﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را
ﻣﻲداﻧﺪ! )اﻣﺎ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔـﺘـﻪ ﺷـﺪ ،دﻛـﺘـﺮ ﻓـﻴـﺸـﺮ از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎنﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲِ
ﺑﻲﻃﺮف ،اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاريِ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦِ ﺗﻤـﺎﻣـﻲِ دوﻟـﺖ ﻫـﺎ  -و
ﻣﻠﺖﻫﺎي  -ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و وﻗﺖ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻋﻘﻴﺪهي دﻛـﺘـﺮ
ﻓﻴﺸﺮ در ﻣﻮرد زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺸـﺮ
در ﻃﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟـﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ اﺗﺮﻳﺶ ) (AEJﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ:

” ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن دوم
در اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ آﻳﺎ در آﻳـﻨـﺪه
رﺳﻤﻲ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﻣﺸـﺨـﺺ

ﻣﻲ ﮔﺸﺖ( ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﻛﻮﻣﺎﻛﻲ در ﺳﺎل  2000آژاﻧﺴﻲ را ﺑﺮاي
ﺗﺴﻬﻴﻞِ ﻫﻢ ﻛﺎريِ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ژاﭘﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ
ﻛﺮدن ﺑﻪ وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .وي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻲ را در
ﻣﻮرد روﺷﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ از درﺧﺘﺎن ﻣﻮز در وﻳﺘﻨﺎم
آﻏﺎز ﻛﺮد.
ﻫﻴﺎت ﺳﺮدﺑﻴﺮيِ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲِ ﺟﻨﮕﻞ
) (www.gxangalo.comو ﻣﺠﻠﻪ ي ﭘﻴﺎم
ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن اﻫﺪاي اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰه ي ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ آﻗﺎي
ﻛﻮﻣﺎﻛﻲ – ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ي ﺧﻮد ،ﺳﺒﺐِ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻦِ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ و ذﻫﻦ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﺎن در اﻳﻦ دو
ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺻﻠﺢ و
دوﺳﺘﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:
http://gxangalo.com/esperanto/22.html
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش راس وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ) (Russ Williamsاز
آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺠﺖ ﻣﻤﺪوﺣﻲ

اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﻲِ ﺗﺎم ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻚ ﺗـ 
ﻚ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﺲ زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﭘﻴﺶﺑﺮد اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ،و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ اﮔـﺮ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد “.و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮيِ دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺸﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
”ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮدن و ﭘـﻴـﺶ ﺑـﺮد زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﺗﺮﻳﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ
زﺑﺎن در اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﺪ “.
ﻣﻨﺒﻊ:

http://gxangalo.com/esperanto
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺠﺖ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
Printempo 2005
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ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﮕﻔﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰاده

8
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زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،اﺧﺘﺮاع اﺑﺘﻜﺎري و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف،
وﻳﮋ ﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎري دارد و از اﺑﻌﺎد و زواﻳﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﻳﻦ و ﮔﻔﺘﻨﻲﺗﺮﻳﻦﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.
 -1اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ وﻻﭘﻮك،
اﻳﻨﺘﺮﻟﻴﻨﮕﻮا و  ...ﻫﻢ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻲ ﮔﻤﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺎﻣﺪاران و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﻬﺎن و در
راس آﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي،
اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ،ﺗﺎﮔﻮر ،ﮔﺎﻧﺪي و روﻣﻦ روﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ رﺳﻤﺎ و ﻛﺘﺒﺎ آن را ﻣﻮﻓﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
آﻣﻮزش آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻴﺘﻮ ،ﻳﻜﻲ از
رﻫﺒﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﺳﺎلﻫﺎ از ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد.
 -2از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻠﻔﻆ ،رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ،ﺗﻌﺪاد
اﻧﺪك ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮري و ﺳﻬﻮﻟﺖ آن ﻫﺎ و اﻣﻜﺎن وﺳﻴﻊ ﻟﻐﺖ ﺳﺎزي ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آوﻧﺪﻫﺎ از رﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪود ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت
زﺑﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن)و ﺑﻪ وﻳﮋه زﺑﺎن ﻫﺎي ﻻﺗﻴﻦ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦﻫﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮش آﻫﻨﮕﻲ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﻳﮋه اﻫﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل و اﻧﺪي از ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد،
داراي ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮ در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ و اﻫﻞ زﺑﺎن ﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺻﺪﻫﺎ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ،رادﻳﻮ
و ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻮده و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﺰاران ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﻠﻲ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -3اﻣﺮوزه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﺑﺮﺧﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻠﻲ و دوﻟﺖ -ﻛﺸﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎه ذﺧﻴﺮه ادﺑﻲ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻟﻪ
و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و در ﺧﻮر آن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز
اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ،ﭘﺮﺗﻜﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻀﺎﻋﻒ داﻧﺎﻳﺎن اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از
”ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ“ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻲ ﻃﺮف ،ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در آرﻣﺎن ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ”زﺑﺎن دوم“
ﺗﻤﺎﻣﻲِ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺎﻟﺐ ﻫﻢ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﺴﻞﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ،زﺑﺎن اول و ﻣﺎدرﻳﺸﺎن
ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ زﺑﺎن دوم ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﻮده اﺳﺖ!
 -4ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﭘﺮﺗﻜﻠﻢ ﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن ﺟﻬﺎن  -و ﻫﻢ
ﭼﻨﻴﻦ دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺧﻂ و زﺑﺎن ﺟﻬﺎن  -ﭼﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﮔﻪ ﮔﻮﻳﺶ وران آن
ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن از ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ! و ﺑﺎز ﺟﺎﻟﺐ و در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻴﻨﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه و
ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﻣﺮوزه ده ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪان ﺗﻜﻠﻢ
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ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﺮداد ﺳﺎل  83ﺷﻤﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  7روز در ﭘﻜﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از وﻗﺎﻳﻊ
ﺷﻨﻴﺪﻧﻲ آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻌﺮ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﺮاﻧﻲ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮي آن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﺷﺪ.
 -5ﭘﺲ از ﭼﻴﻨﻲ ،زﺑﺎن ﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ و ﻫﻨﺪي زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم
را در ﺟﻬﺎن دارد – و ﻳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﺑﻪ زودي ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻳﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد – ﺑﺎ
داﺷﺘﻦِ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  350ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﺧﻲ از دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺐ
ﻫﻢ ﭼﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ رﻗﻴﺐ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ زﺑﺎن روﺳﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﻲﻫﺎ
ﺑﻮد وﻟﻲ اﻳﻨﻚ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﻮروي رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و
ﻛﺎﺳﺘﻲ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺒﻴﻪ اﻳﻦ روﻳﺪاد در ﻣﻮرد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در اﺗﺤﺎدﻳﻪ
اروﭘﺎ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ )ﻫﻢ ﭼﻮن ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ( ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﻮل ﻳﺎﺑﺪ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻪ ﺗﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي زﺑﺎن
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺗﻴﻦ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
 -6ﺷﻐﻞ دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ،اﺑﺪاع ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد
اﻣﺎ اﺧﺘﺮاع ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر او در ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻪ
زﺑﺎن دان و زﺑﺎن ﺷﻨﺎس ﻫﻢ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ آن ﺑﺮﺧﻲ از ﻏﻴﺮ
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﻴﺰ داراي ﻧﻮآوري در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺸﻒ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﺑﻪ ﺷﻦ ﻧﻮﻧﮓ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭼﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و
ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﻳﻨﭽﻲ ﻧﻘﺎش ﻣﻌﺮوف اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ و
ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ را اﻧﺠﺎم داد.
 -7زاﻣﻨﻬﻮف ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﺎﻣﺪاران ﺑﺸﺮ دوﺳﺖ
ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﻳﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻮد.
داﺳﺘﺎﻳﻮﺳﻜﻲ ،ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ،ﮔﺎﻧﺪي ،ﻧﻬﺮو ،ﭼﺨﻮف ،ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ،
ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ ﮔﻮرﻛﻲ ،ﺟﺒﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮان و ﻣﺎرﺳﻞ ﭘﺮوﺳﺖ ﻫﻢ از ﻧﺎﻣﻮراﻧﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ،وﻟﻲ
ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم وﻳﻠﻴﺎم اﻟﺪ ﻛﻪ
اﻏﻠﺐ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﺟﺎﻳﺰه ادﺑﻲ ﻧﻮﺑﻞ اﺳﺖ و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻲ از
ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﮔﺮدش روزﮔﺎر ﻣﻬﻠﺖ دﻫﺪ ،ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن
ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮد.
 -8ﺧﺎﻟﻲ از ﻟﻄﻒ و ﻃﻨﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻳﺒﻪ اي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و ﻣﻘﺪﻣﻪ آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ارﺷﻤﻴﺪس داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد درﺑﺎره
وزن ﺣﺠﻤﻲ اﺟﺴﺎم ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،آن ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن آﻣﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ
ﻋﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن دوﻳﺪ و ﻓﺮﻳﺎد زد :ﻳﺎﻓﺘﻢ ،ﻳﺎﻓﺘﻢ! ﭘﺲ زاﻣﻨﻬﻮف ﺣﻖ
داﺷﺖ اﮔﺮ وﻗﺘﻲ اﺧﺘﺮاع زﺑﺎن دوم ﺧﻮﻳﺶ را ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻲ دوﻳﺪ و ارﺷﻤﻴﺪس وار ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮددار ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﺮد! 
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ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ /

ﻣﺎ ،ﻛﻪ ﭘﻴﺶآﻫﻨﮕﺎنﻣﺎن ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪهي اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم )ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﻴﻄﻪي زﺑﺎن(،
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ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﺣﻴﻄﻪي زﺑﺎن
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
درﺣﻴﻄﻪي زﺑﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻗﻮي در اذﻫﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻳﻢ.
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﻦ ﺷﺐ ﺗـﻴﺮه وﺗـﺎر ﺑﺮﺗـﺎرك زﻣﻴـﻦ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،اﻣﺎ ،ﺑـﺮاي اﺑـﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﻪ ي آن در ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ روﺑﻪﺻﻔﺘﻲ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﻚ دﻳﮕـﺮ
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪ ...
ت دﻛـﺘﺮ زاﻣﻨﻬـﻮف )ﻣﺒـﺪع زﺑـﺎن اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ( در
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎ 
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮرش در ﮔﻴﻠﺪﻫﺎل ﻟﻨﺪن درﺳﺎل  1907اﺳـﺖ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻗﺮن از آن زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮﻧﻲ ﻛﻪ ﭘـﺮ
از وﻗﺎﻳﻊ وﺣﺸﺘﻨﺎك و دﻫﺸﺖآﻣﻴﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و در اﻋﻤﺎق ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧـﺴﺎنﻫﺎﻳـﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻤﺪنﺗﺮﻳﻦاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻨﻮز ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﺼﺮع )ﺳـﺮوده ي زاﻣﻨﻬـﻮف( را
ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ”ﻣﺮدم ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ“،
ﺑﺎورﻣﺎن ﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻗﺎﻳﻊ
ﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ،ﺟﻨﺒـﻪ ي
زﺷﺖﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل – ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﮔﺬﺷـﺘﻪ
– اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷـﺖ ﻳـﻚ ﻗـﺮن ،ﻣـﺪاﻓﻌﺎن راه
ﺣﻞﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ زور ،ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ در واﻗﻊ ﻣـﺪاﻓﻌﺎن ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕـﻞ ،دﻳﮕـﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎنﻫﺎي دور ،ازﺧﻮد ﺷـﺮم ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ  ،ﺣـﺘﻲ ﺑـﺎ
اﻓﺘﺨﺎر و ﻏﺮور اذﻋﺎن ﻣﻲدارﻧﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ و
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﭘﻴﺶﺗﺎزﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ،ﺧﻴﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ زورﻣﻨﺪان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺑﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ!
ﻫﻤﻪي ﻣﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳـﻦ را ﺷـﻨﻴﺪهاﻳـﻢ ﻛـﻪ
ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖﻛﻨﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ :اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﭼـﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دارد؟ ﻣﺎ ،اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ،ﺑﺎﻳـﺪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ! اﻣﺎ ،دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ،اﮔﺮ
ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺪهﻫﺎي اﻧﺴﺎن دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤـﻞ
ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻳﺪه آل ﻫﺎي زاﻣﻨﻬـﻮف در ﻣـﻮرد ﺑﺮاﺑـﺮي

اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،و ﺑﻪ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻗﻮي ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ  -ﻫﺮﭼﻨـﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻠﻮﻳﺤﻲ  -ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
ﺑـــﻪ ﻫــﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﻛﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )  (UEAﻃﺮح ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﻴﻄﻪي زﺑﺎن را
اراﺋﻪ ﻛﺮدهاﺳﺖ .اﻳﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮاﮔﻴـﺮ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎردﻳﮕﺮ ﻛـﺎرﺑﺮي زﺑـﺎن ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋـﺪاﻟﺖ )در
ﻋﺮﺻﻪي رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺧﻮب ،ﺑﻪ ﻳﺎري اﻳﻦ ﻃﺮح ،اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻛـﺴﺎﻧﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺟﻮاب ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻫﻤﻪ! ﺑﻪﻋﻘﻴﺪهي ﻣﻦ 9
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اﺳﺖ .اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻓﻘﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ زﺑـﺎنﺷﻨﺎﺳـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﺑﺮاي اﻧﺒﻮه
ﺑﺮزﻳﻠﻲﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﻲ آن در ﺟﻬـﺎن ﮔـﺮدي و ﻏـﻴﺮه
ﻣﻲﺗﻮان ﺿﺎﻣﻦ ﭘﻴﺮوزي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻣﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤـﻪ ي اﻳـﺪه ﻫـﺎ و
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاماﻧﺪ ،زﻳﺮا در ﻫﺮﻳﻚ از آنﻫـﺎ ﺑﺨـﺸﻲ از
ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳـﺎده اﺳـﺖ ،ﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ از دو
دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﻲ ”از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ“ )ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را در
ﻣﻮرد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻳﻢ ﺗﺎ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻦ
آن ﮔﺮدﻧﺪ( و ”از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ“ )ﺑﻪاﻳـﻦ ﻣﻌـﻨﻲ ﻛـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ
دوﻟﺖﻫﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎزﻳﻢ ﺗﺎ اﻳـﺸﺎن ﻣـﺮدم ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﻮي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ( ﺑﻪوﺟﻮد آورﻳﻢ و ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻫﻞ ،ﭘﺬﻳﺮاي اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮدﻳﻢ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان داراي ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﺣﺘـﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻈﺮﻳـﺎت اﻳـﺸﺎن
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷــﻤﺎ آﮔﺎﻫﻴــﺪ ﻛــﻪ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ،ﺑﺮﺧــﻲ از اﻓــﺮاد
ﻏﻴﺮاﺳﭙﺮاﻧﺘﻴـــﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﺗﺗـُـ ـ ِﻮﻮه اﺳـــﻜﺎﺗﻨﺎب-ﻛﺎﻧﮕـــﺎس
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) (Tove Skutnabb-Kangasو روﺑــــﺮت ﻓﻴﻠﻴﭙــــﺴﻮن
) (Robert Phillipsonو اﻃﺮاﻓﻴــﺎن اﻳــﺸﺎن ﺳــﻌﻲ دارﻧــﺪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﺣﻴﻄﻪي زﺑﺎن را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣـﺎ ،ﻛـﻪ
ﭘﻴﺶآﻫﻨﮕﺎنﻣﺎن ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪهي اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ،ﻗﺒـﻞ از ﺗﻮﻟـﺪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻴـﻦ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ و
ﺣﻘﻮق ﺑـﺸﺮ درﺣﻴﻄـﻪ ي زﺑـﺎن ﭘﻴﻮﻧـﺪي ﻗـﻮي در اذﻫـﺎن
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻳﻢ .ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از
ﻣﺪﺗﻲ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻠﻤﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺷﻨﻴﺪ ،ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر ﺑـﺎ
ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ :آه ﺑﺎز ﻫﻢ آنﻫﺎ ،آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق
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ﺷﻤﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣـﺪﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﻛﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،ﺳﻌﻲ دارد ﻛﻪ
دﻗﻴﻘﺎ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
) (UEAﻧﻴﺰ ﺳﻨﺪي را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺑﺎرهي زﺑـﺎنﻫـﺎي
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳـﺖ ،اﮔـﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻴﻦ
ﻫﻢوﻃﻦﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﻴـﻦ اﻗـﺪام
ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ي اﻳـﻦ ﺳـﻨﺪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ UEAﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻬﻀﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﻴﻄﻪ ي زﺑـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻢآﻫﻨﮓﺷﺪهي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴـﺴﺖ زﻳـﺮ
ﻓﻘﻂ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ آﻏﺎزﻳﻦ اﺳﺖ:
 -1ﺳﻌﻲ در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ﻏﻴﺮدوﻟـﺘﻲ )(NGO
ﺳﺌﻮل را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮاردﻫـﺪ .دراﻳـﻦ ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ از ﻫﻴـﺎت
ﻣﺸﺎورﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪي زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻛﻤﻜـﻲ
ﺑﭙﺮدازد.
 -2اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬـﺖ زﺑـﺎن ﺻـﻠﺢ و ﮔﻔﺘﮕـﻮ در
ﭼﺎرﭼﻮب ”دﻫﻪي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ  “2001-2010ﻳﻮﻧـﺴﻜﻮ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ )(UEA
داراي رواﺑﻂ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ ي ﻛﻼس ﻫـﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟـﺘﻲ ) ،( NROو ﺑـﻪ اﻓـﺮاد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪوﻳﮋه آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺮ
ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻫﻪ ي ﻓﻮق ﻳﻮﻧـﺴﻜﻮ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس
اﺑﺘﻜﺎرات دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﻔﺘﮕﻮِ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.
 -3ﻛﺎر اﺻﻠﻲاي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﺣﻘﻮق ﺑـﺸﺮ
در زﻣﻴﻨﻪي زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ ﺑـﻪ
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روﺷﻦﻓﻜﺮان ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪاران و ﻣﺮدم ﻋـﺎدي.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺴﺘﻪﻫـﺎي ﺣـﺎوي اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﮔﺮدآوري ﺷﺪه و ﺑﻪﺻﻮرت ﮔـﺴﺘﺮده درﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ
ﮔﺮدد و اﻋﻼﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎري در روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ
ﻫﺪف اﻳﻦ اﻋﻼﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ي زﺑﺎن ﺑﻮده ،و
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧـﻴﺰ ﮔﻔﺘـﻪ ام ،ﻣـﻦ ﻓﻘـﻂ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاي ﺑﺪون ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﺴﺘﻢ و  UEAﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛـﺎري
را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧـﺎم آن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دﻫﻴـﺪ .ﺑـﺮاي
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﺷﻤﺎ ،ﭼﻪ ﻋـﻀﻮ و ﭼـﻪ ﻏﻴـﺮ
ﻋﻀﻮ ،ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .ﻣﺎ ﺑـﻪ اﻓـﺮادي اﺣﺘﻴـﺎج دارﻳـﻢ ﻛـﻪ داراي
اﻣﻜﺎﻧــﺎت ارﺗﺒــﺎﻃﻲ ﺑــﺮاي اﻧﺘــﺸﺎر اﻃﻼﻋــﺎت ،و اﻣﻜﺎﻧــﺎت
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﺮاي ﻧﻮﺷـﺘﻦ اﻋﻼﻧـﺎت در ﺻـﻔﺤﺎت ﺷـﺒﻜﻪ ي
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻛـﺸﻮري و
ﻫﻤﻪي ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .در ﻳﻚ ﻛـﻼم ،ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﻫﻤﻪي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ ﻧﻴﺎز دارﻳـﻢ ﻛـﻪ ﺗـﻼش
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢﻛﺎران ﻣﻦ در ﻫﻴﺎت رﺋﻴـﺴﻪ ﻳـﺎ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان
UEAو دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻤـﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ و
ﻛﻤﻚﻫﺎي ﺧﻮد را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
رﻧﺎﺗﻮ ﻛﻮرﺳﻪﺗﻲ )،(Renato Corsetti
ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺗﺮﺟﻤﻪي :م .ﻓﻬﻤﻲ
ﻣﻨﺒﻊ:
http://www.uea.org/revuo/2002/junio/lingvajrajtoj.html

ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﺎر 1384

داﺳﺘﺎن /

ﻫﻨﺮي ﺑﺎﺋﻮ ﭘﻲﻳﺮ) ﻫﻨﺮي ﭘﻞ واﺗﺮه(

Novelo

ﻛﺸﻒ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ آذرﻫﻮﺷﻨﮓ

ﻫﻨﺮي ﭘﻞ واﺗﺮه ) (Henri Paul Vatreﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﻨﺮي ﺑﺎﺋﻮ ﭘﻲﻳﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  1908در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .از ﺳﺎل  1927اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻤﺮش را ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧﺸﺮﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
زﺑﺎن ﮔﺬراﻧﺪ .او ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ ﭘﺮﻛﺎر ﺑﻮد .داﺳﺘﺎن زﻳﺮ ﺑـﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﻪي “ “Nica Revuoﺷﻤﺎره ي  4-5ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ.
ﻣﻦ آدم آرام و ﺳﺎﻛﺘﻲ ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘـﻤـﺎ ﺑـﺎ ﭘـﻴـﺮ
ﭘﺴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ،ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳـﺮ ﻣـﺮدم
ﺟﻬﺎن ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻧﺸﺎن ـ در ﺻـﻠـﺢ و ﺻـﻔـﺎ
زﻧﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ .ﻣـﻦ اﺗـﺎق ﻛـﻮﭼـﻜـﻲ را ،در
ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪاي اﺟﺎرهاي ،اﺷﻐﺎل ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازهي
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاﻳﻢ راﺣﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺗﺎقﻫﺎ را دوﻟﺖ ﺑـﻪﺗـﺎزﮔـﻲ،
ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻮري ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاي ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ،
در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻴﻜﻲ دارم .ﻣـﻦ ﺣـﺘـﻲ ﻳـﻚ ﺣـﻤـﺎم
ﺷﺨﺼﻲ دارم ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ زﻳﺮ دوﺷﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ و از آب
ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ در آن ﺟﺎري اﺳﺖ ،ﻟﺬت ﺑﺒﺮم .ﺗﺎ ﻫﻤـﻴـﻦ ﺳـﺎل
ﭘﻴﺶ ،ﻣﻦ ﺑﺎ رﻓﻴﻘﻢ ﭘﺎﻟﻜﻴﻦ در ﻳﻚ ﺣﻤـﺎم ﺑـﺪون ﭘـﻨـﺠـﺮه
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮدم .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﺶ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ؛ ﺑﻪ ﺷـﺮط
آن ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ درﺑﺎرهي ﺳﮓ ،ﻗﻨﺎريﻫـﺎ و ﻣـﻮشﻫـﺎي
ﺣﺮﻳﺺ و ﭘﺮﺧﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧﺪﮔـﻲ ﻣﺴـﺎﻟـﻤـﺖآﻣـﻴـﺰي
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺰﻧﻴﻢ.
 آﻳﺎ واﻗﻌﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم ﺑﺸﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴـﻴـﻦﻧﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ـ ﺑﻠـﻪ ،در
ﺧﺎﻧﻪ! ـ و داﺷﺘﻢ ﻛﺘﺎب ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺧـﺎك ﺧـﻮردهاي از
”روﻓﻮس ﻟﻮﻧﻴﻜﻮﻻ“ را ﺑﻪﻧﺎم ”د آرﺗﻪ اﺳﭙﻮﺗﻨﻴﻜﺎﻧﺪي“* ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪم .در واﻗﻊ ﻣﺰاج ﻣـﻦ ﺑـﻴـﺶﺗـﺮ ﺑـﺎ
داﺳﺘﺎنﻫﺎي زﻳﺒﺎي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﻢﺳﺎز اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﻛﻪ
ﻛﺘﺎﺑﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ در دﺳﺘﺮﺳﻢ ﻧﺒـﻮد ،ﺑـﻪ
ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺪم .اﻣﺎ ﻧﺎﮔـﻬـﺎن
روح ﻣﻦ ،ﺻﺪﻫﺰار ﻗﻼج** ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﻳﺪ ،وﻗﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم
ﻛﻪ ﭼﻴﺰي دارد در روي زﻣﻴﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ :درِ اﺗﺎقﻫـﺎي

ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻢ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷـﺪ و ﺑـﺎران
ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻨﺪ و ﻋﺼﺒﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳـﺮ
و ﺻﺪا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻓﺮو ﻣﻲﻏﻠﺘﺪ ،ﭘﺮدهي ﺳﻜﻮت را ﺟﺮ
و واﺟﺮ ﻣﻲدادﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻓﺮو ﻏﻠﻄﻴﺪﻧﺪ!
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ وﻗﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻓﻜـﺮﻛـﺮدن
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﭼﻮن درِ اﺗﺎق ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻣﻬﻴﺒﻲ ﺑﺎز ﺷﺪ و
ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﮔــﻮش ﺧـﻮدم ،از دﻫــﺎن دوﺳـﺖ ﺟـﻮاﻧــﻢ
” دوﺳﻨﻮﺑﻴﺸﻴﻦ“ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺟﺎر و ﺟـﻨـﺠـﺎل را ﺷـﻨـﻴـﺪم.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ،دوﺳﻨﻮﺑﻴﺸﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺎن ﻧـﺎﭘـﺬﻳـﺮ
اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
 آب ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ،ﭘﺪر ﺟﺎن!و ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد” :ﻣﻦ ﺷﻴﺮ آب را ﺑﺎز ﻛـﺮدم
و ﺳﻌﻲ ﻛﺮدم آن را ﻣﻚ ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺑـﻮد .ﺣـﺘـﻲ ﻳـﻚ
ﻗﻄﺮه آب ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﻪ آب ﺳﺮد ،ﻧﻪ آب ﮔـﺮم .اﺻـﻼ و
اﺑﺪا .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺰﻧﻴﻢ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ“.
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي اﭘﺮا ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺼـﻤـﻢ اﻳـﻦ
دوﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ اﺗـﺎق
ﻣﻦ رﻳﺨﺘﻨﺪ و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺟﺪي ﺧﻮد را از اﻳﻦ وﺿـﻌـﻴـﺖ،
ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردﻧﺪ:
 ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﻄﻮري ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر را آﻣﺎده ﻛﻨﻢ؟ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻄﻮري ﺳـﻤـﺎورم را ﺟـﻮشﺑﻴﺎورم؟
 اﻳﻦ ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺗﻤﻴﺰ ﻛـﺮدﻳـﻢ.واﻗﻌﺎ ﻛﻪ ﺟﺎي ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ.
ﻛﻨﺖ آﻧﻴﻠﻴﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ وﻗﺖ ﻣﻨﺸﻲ ﺣﺰب ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
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ﺧﻮدش را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد.
دوﺳﻨﻮﺑﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪهاي اﻋﻼم ﻛـﺮد” :ﻣـﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻳﻚ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ“.
در ﻫﻤﻴﻦ وﻗﺖ ،ﭘﻮﻟﻴﻴﻨﺎ ﺳﻤﻴﻮﻧﻮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺻـﺪاي ﻧـﺮﻣـﻲ
ﮔﻔﺖ” :اﮔﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻳﻦ آب ﻣﻘﺪس ﺧﺸﻚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺗـﻜـﺐ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮادران! ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻴﻢ و اﺳﺘﻐﻔﺎر
ﺑﻪﻃﻠﺒﻴﻢ“.
ﻟﺰوﺑﻴﺎﺗﻨﻴﻜﻒ ﭘﻴﺮ ،ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ دوك ﻫﻮﺑﻮرو ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ
زاﻧﻮ اﻓﺘﺎد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد” :ﻣﻦ ﺧﻴـﻠـﻲ آب
ﺧﻮردم .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻀﻮع ﺗﻤﺎم ﺑﻪ دوﺷﻴﺰهي ﻣﻘـﺪس ﻛـﺎزان
ﻗﻮل ﻣﻲدﻫﻢ ،و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن زﺧﻢﻫﺎي زوزﻳﻢ ﻣﻘﺪس
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮرم ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻓـﻘـﻂ ﻛـﻮاس و ودﻛـﺎ
ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﻻ ﻏﻴﺮ“.
ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ زاﻧﻮ زدﻧﺪ ،ﺻﻠﻴﺐ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدﻧﺪ.
 رﻓﻘﺎ ،ﻣﻦ آدم ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﭼـﻮن ﺳـﺮ ﻣﺸـﺘـﺮيِﺷﻴﺮم را ﻛﻼه ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻢ .در ﺷﻴﺮي ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺑـﻪ او
ﻣﻲﻓﺮوﺧﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ ،در اﻳﻦ ﺷﻴﺮ...
آب دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﻮرت داد و آنﭼﻨـﺎن اﺷـﻚ
رﻳﺨﺖ ﻛﻪ دل ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ آب ﻣﻲﺷﺪ .ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺟـﺮات
ﻧﻜﺮد او را دﻟﺪاري ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ آزردﮔـﻲ ﺧـﻮدم را ﭘـﻨـﻬـﺎن
ﻣﻲﻛﺮدم ،در ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻦﻓﻴﻦﻫﺎي ﮔـﺮﻳـﻪآﻟـﻮد ﺟـﻤـﻊ ،ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن درﻣﺎﻧﺪهي ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدم ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮي
ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺰﻧﻴﻢ و از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﺴـﺖ و
ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ آزاردﻫﻨـﺪه
ﺧﻼصﻛﻨﻴﻢ .آنﻫﺎ ﻣﻄﻴﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در
آنﺟﺎ ﻣﺎ وان را ﺑﺎ اﺷﻚﻫﺎي ﮔﺮم ﺧﻮدﻣﺎن آن ﻗـﺪر ﭘـﺮ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺮرﻳﺰ ﻛﺮد .اﺳﺘﭙﺎن اﻳﻠﻴﭻ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
دوﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺳﺮاﻳﺪار را ﺧﺒـﺮ ﻛـﻨـﺪ و ﺑـﺮاي
ﻛﻤﻚ ،ﻓﻮرا ﺧﻮدشرا ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﺺ و
ﺑﻴﺺ ،ﭘﻮﻟﻴﻴﻨﺎ ﺳﻴﻤﻮﻧﻮوﻧﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎﻳﺶ را ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ درآورد
و در وان ﻓﺮو رﻓﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﻫﻤﻴﻦ ﻛـﺎر
را ﻛﺮدﻳﻢ .دوﺳﻨﻮﺑﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑـﻲ
رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد .اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را او ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪاي
در ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻦﻓﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻮزﻧﺎﻛﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲداد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪ .ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﺣﻤﺎم ﻋـﺎﻟـﻲ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد .ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻟﺬﺗﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ
ﻣﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .اﻧﮕﺎر ﺣﻤـﺎم روﻏـﻦ
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ﺑﻮد؛ ﭼﺮب و ﮔﺮم ،ﺑـﺎ
ﺳــﻄــﺤــﻲ ﻧــﺮم و
درﺧﺸﺶﻫﺎي ﺳـﺒـﺰ،
ﻫــﻢ ﭼــﻮن درﻳــﺎي
ﺳﻴﺎه در ﻛﻨﺎر ﺑـﻨـﺪر
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﻮاﺳـﺘـﻮﭘـﻞ.
ﺑﻮي ﺗﻨﺪي ﻫـﻢﭼـﻮن
ﺑﻮي زﻫﻢ ﻣﺎﻫـﻲ ﻛـﻪ
ﻣﺸــﺎم را ﻧــﻮازش
ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑـﻮي ﺗـﻴـﺰ
ﭼﺮﺑﻲِ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺳـﺮﻛـﻪ
ﻛﻬﻨﻪ ،ﺑﺰ ﻧﺮ ﻋـﺎﺷـﻖ
ﭘﻴﺸﻪ ،و ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﭼـﻪ
ﺑﻮي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮي ﻋﻄﺮي ﻗـﻮي
در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺪﻧﻢ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲﻛـﺮد
و در ﻳﻚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻣﺮا در ﺣﻈﻲ واﻓﺮ ﻓﺮو ﻣﻲ ﺑﺮد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎﻓﻮق زﻣﻴﻨﻲاي ،ﻣﺎ را در ﭼﻨﺒـﺮهي
ﺧﻮد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﻮﻟﻴﻴﻨﺎ از دوﺳﻨﻮﺑﻴﺸـﻴـﻦ ﺑـﺮاي آن
ﻟﺤﻈﻪي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ او را ﻣﺴﺨﺮه ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻟـﻘـﺐ
”ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ“ داده ﺑﻮد ،ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﻴـﺪ .ﻣـﺎدرﺟـﺎن
ﮔﺮوزﻧﻮوا ﻛﻪ در ﺟﺬﺑﻪاي روﺣﺎﻧﻲ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮ ﺑـﺮ
روي ﺷﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﻨﺖ آﻧﻴﻠﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺧـﺎص،
ﻫﺎيﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ اﻓﺘﺎد .ﻫﻤﻪي ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدﻳـﻢ ﻛـﻪ
دوﺑﺎره ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﺷﺪهاﻳﻢ؛ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺑـﺎ
ﺧﺪا.
ﻟﺒﺎسﻫﺎيﻣﺎن را ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه آوﻳﺰان ﻛﺮدﻳﻢ ـ ﻫـﻤـﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻗﻮم ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻨﮓﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑـﻪ
درﺧﺘﺎن ﺑﻴﺪ ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ آوﻳﺰان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
ـ و ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺪنﻫﺎي ﺧﻮد را ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود ﻣﻘﺪس و ﻗﺪﻳﻤـﻲ ”ﺗـﻮﻟـﺪ
دوﺑﺎره“ ،درﺳﺖ آنﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﻤﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻳـﺎد داده
ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﻲ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻓﺮادي از ﮔﺮوه ﻧﺠﺎت ،ﺑـﺎ ﺗـﻠـﻤـﺒـﻪﻫـﺎ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺳﺮ رﺳﻴﺪﻧـﺪ ،دﻳـﮕـﺮ
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻴﺠـﺎن ﻣـﺎ ﺣـﺘـﻲ آﺧـﺮﻳـﻦ

اﺷﻚﻫﺎي ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺧﺸﻚ ﻛﺮده ﺑﻮد .
*

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ”ﻫﻨﺮ ﻓﻀﺎﻧﻮردي“ و ﺟﻨﺒﻪ ي ﻃﻨﺰ دارد.

**

ﻗﻼج واﺣﺪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ ﻋﻤﻖ .واﺣﺪي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔـﻴـﺮي درازي

دﺳﺖ) ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻨﺪراج(
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ﻣﻘﺎﻟﻪ /
Artikolo

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان
ﺑﻪ رواﻳﺖ اﺳﻨﺎد اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ
:(1378)1999
ﺻﻔﺤﻪي  ،20اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ :م.
رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،51اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛـﺰي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان :ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،53اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت رﻳﻴﺴﻪي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان :م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،56ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي ،204-5ﻛﻨﮕﺎور :ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺟـﻮان :ﻋﻠـﻲ اﺻـﻐﺮ ﻛﻮﺛـﺮي
)آﻣﻮزش ،ﻣﺬﻫﺐ :اﺳﻼم(
ﻛﺮج :ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه :ﺳـﺮوش ﻣﺤﻤـﺪزاده :ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﻮﻳﺲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
ﺣﺴﺎﺑﺪاري( ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻋﺮي :ﻛﺎرﻣﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﻚ )ﻋﻜﺎﺳـﻲ ،زﺑـﺎن،
ﻓﺮﻫﻨﮓ(
ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :داﻧﺸﺠﻮ)زﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳـﻲ( ،دﻛﺘـﺮ
ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ( .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﻲ :ﻫﺮ ﻣـﺎه ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﺤﻠـﻲ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻗﺰوﻳﻦ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،ﻛﻮهﻧﻮردي ،ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﭘﺮﻳﺴﺎ رﺿﺎﻳﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼــﺼﻲ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻛــﺮام اﻟــﺪﻳﻨﻲ :دﺑــﻴﺮ زﻳــﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳــﻲ
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧـﺸﺮ( ،ﭘﺮﻳﻨـﻮش ﺻـﻨﻴﻌﻲ:
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﭘﮋوﻫﺶ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺣﻜﻴـﻢ ﻧـﮋاد :ﻛﺎرﻣﻨـﺪ )ﻓﻠـﺴﻔﻪ(،
ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ( ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي :ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳـﺎزي
)ﻋﻜﺎﺳﻲ ،داروﺳﺎزي( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺗـﺎرﻳﺦ( ،م.
رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ،آﻣﻮزﮔﺎر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﺟﻮاﻧﺎن ،اﺳﻼم ،ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮدي( ،آذر ﻓﺮﺟـﻲ
زﻧﻮز :ﺣﺴﺎﺑﺪار)ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﺑﻞ( ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠﺪ :؟)ادﺑﻴـﺎت ﻓﺎرﺳـﻲ ،اﻣـﻮر
زﻧﺎن( ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺒﻴـﺐ ﭘـﻮر :ﻧﻘـﺎش )ﻧﻘﺎﺷـﻲ( ،ﺳـﻴﺪ ﻧـﻮاب ﻣﻈﻔـﺮي :ﻣﺪﻳـﺮ
)ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺣـﺎﺟﻲ ﺻـﻮﻟﺖ :ﻣﻬﻨـﺪس ﭘﻠﻴﻤـﺮ)ﭘﻠﻴﻤـﺮ،
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،آﻣﻮزش(.
دﻓﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان.
:(1379)2000
ﺻﻔﺤﻪي  ،22اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ :م.
رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ

ﺻﻔﺤﻪي  ،36ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،58ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي ،200-1ﻛﻨﮕﺎور :ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺟـﻮان :ﻋﻠـﻲ اﺻـﻐﺮ ﻛﻮﺛـﺮي
)آﻣﻮزش ،اﺳﻼم(
ﻛﺮج :ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه :ﺳـﺮوش ﻣﺤﻤـﺪزاده :ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﻮﻳﺲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
ﺣﺴﺎﺑﺪاري( ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻋﺮي :ﻛﺎرﻣﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﻚ )ﻋﻜﺎﺳـﻲ ،زﺑـﺎن،
ﻓﺮﻫﻨﮓ(
ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه )زﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳـﻲ(،
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ( .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠـﻲ :ﻫـﺮ ﻣـﺎه ﻫﻤﺎﻳـﺶ
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻗﺰوﻳﻦ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺳﻴﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،ﻛﻮهﻧﻮردي ،ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﭘﺮﻳﺴﺎ رﺿﺎﻳﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼــﺼﻲ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻛــﺮام اﻟــﺪﻳﻨﻲ :دﺑــﻴﺮ زﻳــﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳــﻲ
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات )روش ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ،
ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄـﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ)ﻧـﺸﺮ(،
ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﭘﮋوﻫﺶ)ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ( ،ﻋﺒﺪاﻟـﻪ ﺣﻜﻴـﻢ ﻧـﮋاد:
ﻛﺎرﻣﻨﺪ )ﻓﻠﺴﻔﻪ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ( ،ﻛـﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗـﺪﻳﺮي:
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ ،داروﺳﺎزي( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎ
)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ( ،م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ :ﻣـﺪﻳﺮ ،آﻣﻮزﮔـﺎر اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﺟﻮاﻧـﺎن ،اﺳـﻼم،
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي( ،آذر ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :ﺣﺴﺎﺑﺪار)ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﺑﻞ( ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠـﺪ :؟
)ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،اﻣﻮر زﻧﺎن( ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻮر :ﻧﻘﺎش )ﻧﻘﺎﺷـﻲ( ،ﺳـﻴﺪ ﻧـﻮاب
ﻣﻈﻔﺮي :ﻣﺪﻳﺮ )ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻮﻟﺖ :ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻠﻴﻤﺮ
)ﭘﻠﻴﻤﺮ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،آﻣﻮزش(.
دﻓﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان.
:(1380)2001
ﺻﻔﺤﻪي  ،35ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،58ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻــﻔﺤﻪ ي ،199-200ﺑﺎﻧــﻪ :ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪه ﺟــﻮان :ﻫﻴــﻮا ﻛﺮﻳﻤــﻲ
)ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي(
ﻛﻨﮕﺎور :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻮﺛﺮي)آﻣﻮزش ،اﺳـﻼم(ﻛـﺮج:
Printempo 2005
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺳﺮوش ﻣﺤﻤﺪزاده :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧـﻮﻳﺲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺣـﺴﺎﺑﺪاري(
ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻋﺮي :ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ )ﻋﻜﺎﺳﻲ ،زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ(
ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه )زﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳـﻲ(،
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ( .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ .ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻣﺤﻠﻲ :ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻗﺰوﻳﻦ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺳﻴﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،ﻛﻮهﻧﻮردي ،ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼــﺼﻲ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻛــﺮام اﻟــﺪﻳﻨﻲ :دﺑــﻴﺮ زﻳــﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳــﻲ
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات )روش ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ،
ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄـﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ)ﻧـﺸﺮ(،
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺣﻜﻴﻢﻧﮋاد :ﻛﺎرﻣﻨﺪ )ﻓﻠﺴﻔﻪ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ(،
ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي :ﺗﻜﻨـﺴﻴﻦ داروﺳـﺎزي)ﻋﻜﺎﺳـﻲ ،داروﺳـﺎزي( ،ژاﻟـﻪ ﺻـﺪﻳﻘﻲ
ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ( ،م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ،آﻣﻮزﮔـﺎر اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
)ﺟﻮاﻧﺎن ،اﺳﻼم ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي( ،آذر ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :ﺣـﺴﺎﺑﺪار)ﺣـﺴﺎﺑﺪاري دوﺑـﻞ(،
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠﺪ :؟)ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،اﻣﻮر زﻧﺎن( ،ﻣﺮﺗـﻀﻲ ﺣﺒﻴـﺐ ﭘـﻮر :ﻧﻘـﺎش
)ﻧﻘﺎﺷﻲ( ،ﺳﻴﺪ ﻧﻮاب ﻣﻈﻔﺮي :ﻣﺪﻳﺮ )ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺣﺎﺟـﻲ
ﺻﻮﻟﺖ :ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻠﻴﻤﺮ)ﭘﻠﻴﻤﺮ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،آﻣﻮزش(.
دﻓﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان.
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:(1381)2002
ﺻﻔﺤﻪي  ،16اﻋﻀﺎي اﻓﺘﺨﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ) :دوﻣﻴـﻦ
اﻳﺮاﻧﻲ( ﻋﺎرف آذري
ﺻﻔﺤﻪي  ،29ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،50ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي ،182-184ﺑﺎﻧﻪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻫﻴﻮا ﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻛﻨﮕﺎور :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻮﺛﺮي)آﻣﻮزش ،اﺳﻼم(
ﻛﺮج :ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه :ﺳـﺮوش ﻣﺤﻤـﺪزاده  :ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﻮﻳﺲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
ﺣﺴﺎﺑﺪاري( ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻋﺮي :ﻛﺎرﻣﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﻚ )ﻋﻜﺎﺳـﻲ ،زﺑـﺎن،
ﻓﺮﻫﻨﮓ(
ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه )زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻧـﺴﻪ و ﻓﺎرﺳـﻲ(،
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ( .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ .ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻣﺤﻠﻲ :ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻗﺰوﻳﻦ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺳﻴﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،ﻛﻮهﻧﻮردي ،ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼــﺼﻲ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻛــﺮام اﻟــﺪﻳﻨﻲ :دﺑــﻴﺮ زﻳــﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳــﻲ
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻋﺒﺪاﻟـﻪ ﺣﻜﻴـﻢ ﻧـﮋاد:
ﻛﺎرﻣﻨﺪ )ﻓﻠﺴﻔﻪ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ( ،ﻛـﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗـﺪﻳﺮي:
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ ،داروﺳﺎزي( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎ
)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ( ،ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات )روش ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ،
ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ،م .رﺿـﺎ ﺗﺮاﺑـﻲ :ﻣـﺪﻳﺮ ،آﻣﻮزﮔـﺎر اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
)ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي( ،آذر ﻓﺮﺟﻲ زﻧـﻮز :ﺣـﺴﺎﺑﺪار)ﺣـﺴﺎﺑﺪاري دوﺑـﻞ(،
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠﺪ :؟)ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،اﻣﻮر زﻧﺎن( ،ﻣﺮﺗـﻀﻲ ﺣﺒﻴـﺐ ﭘـﻮر :ﻧﻘـﺎش
)ﻧﻘﺎﺷﻲ( ،ﺳﻴﺪ ﻧﻮاب ﻣﻈﻔﺮي :ﻣﺪﻳﺮ )ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺣﺎﺟـﻲ
ﺻﻮﻟﺖ :ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻠﻴﻤﺮ)ﭘﻠﻴﻤﺮ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،آﻣﻮزش(.
دﻓﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان.
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:(1382)2003
ﺻﻔﺤﻪي  ،29ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،48ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي ،177-8ﺑﺎﻧﻪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻫﻴﻮا ﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻛﻨﮕﺎور :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻮﺛﺮي)آﻣﻮزش ،اﺳﻼم(
ﻛﺮج :ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه  :ﺳـﺮوش ﻣﺤﻤـﺪزاده :ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﻮﻳﺲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
ﺣﺴﺎﺑﺪاري( ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻋﺮي :ﻛﺎرﻣﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﻚ )ﻋﻜﺎﺳـﻲ ،زﺑـﺎن،
ﻓﺮﻫﻨﮓ(
ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه )زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻧـﺴﻪ و ﻓﺎرﺳـﻲ(،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﻲ :ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑﺮﻗـﺮار
اﺳﺖ.
ﻗﺰوﻳﻦ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺳﻴﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،ﻛﻮهﻧﻮردي ،ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(.
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼــﺼﻲ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻛــﺮام اﻟــﺪﻳﻨﻲ :دﺑــﻴﺮ زﻳــﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳــﻲ
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻋﺒﺪاﻟـﻪ ﺣﻜﻴـﻢ ﻧـﮋاد:
ﻛﺎرﻣﻨﺪ )ﻓﻠﺴﻔﻪ( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ( ،ﻛـﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗـﺪﻳﺮي:
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ داروﺳﺎزي)ﻋﻜﺎﺳﻲ ،داروﺳﺎزي( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎ
)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ( ،ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات )روش ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ،
ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ،م .رﺿـﺎ ﺗﺮاﺑـﻲ :ﻣـﺪﻳﺮ ،آﻣﻮزﮔـﺎر اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
)ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي( ،آذر ﻓﺮﺟﻲ زﻧـﻮز :ﺣـﺴﺎﺑﺪار)ﺣـﺴﺎﺑﺪاري دوﺑـﻞ(،
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠﺪ :؟)ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،اﻣﻮر زﻧﺎن( ،دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ
)ﭘﺰﺷﻜﻲ( ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺒﻴﺐﭘﻮر :ﻧﻘﺎش )ﻧﻘﺎﺷـﻲ( ،ﺳـﻴﺪ ﻧـﻮاب ﻣﻈﻔـﺮي :ﻣﺪﻳـﺮ
)ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺣـﺎﺟﻲ ﺻـﻮﻟﺖ :ﻣﻬﻨـﺪس ﭘﻠﻴﻤـﺮ)ﭘﻠﻴﻤـﺮ،
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،آﻣﻮزش(.
دﻓﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان.
:(1383)2004
ﺻﻔﺤﻪي  ،34ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮري :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺻﻔﺤﻪي  ،56ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﻳﺮان.
ﺻﻔﺤﻪي ،184-6ﺑﺎﻧﻪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻫﻴﻮا ﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻛﻨﮕﺎور :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻮﺛﺮي)آﻣﻮزش ،اﺳﻼم(
ﻛﺮج :ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻋﺮي :ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ )ﻋﻜﺎﺳﻲ ،زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ(
ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ :اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه )زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻧـﺴﻪ و ﻓﺎرﺳـﻲ(،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻮان :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﻲ :ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑﺮﻗـﺮار
اﺳﺖ.
ﻗﺰوﻳﻦ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﺳﻴﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻴﻤﻮري :آﻣﻮزﮔﺎر )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺷﻴﺮاز :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،ﻛﻮهﻧﻮردي ،ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(.
ﺗﻬﺮان :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮاماﻟﺪﻳﻨﻲ :دﺑﻴﺮ زﻳـﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ )زﻳـﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ( ،ﺑﻬـﺮوز
ﻋﻄﺎﻳﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ)ﻧﺸﺮ( ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﮋاد :ﻛﺎرﻣﻨﺪ )ﻓﻠـﺴﻔﻪ( ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ
اوﺗﺎد :ﭘﺮﺳﺘﺎر)ﭘﺮﺳـﺘﺎري ،ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ( ،ﻛـﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗـﺪﻳﺮي :ﺗﻜﻨـﺴﻴﻦ داروﺳـﺎزي
)ﻋﻜﺎﺳﻲ ،داروﺳﺎزي( ،ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي :ﻣﻌﻠـﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎ)ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎ ،ﺗـﺎرﻳﺦ(،
ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات )روش ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ
ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﭙﻮرت( ،م .رﺿـﺎ ﺗﺮاﺑـﻲ :ﻣـﺪﻳﺮ ،آﻣﻮزﮔـﺎر اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ )ﺟﻮاﻧـﺎن ،ﺻـﻠﺢ،
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي( ،آذر ﻓﺮﺟﻲ زﻧﻮز :ﺣﺴﺎﺑﺪار)ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﺑﻞ( ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮري ﻣﺠـﺪ :؟
)ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،اﻣﻮر زﻧﺎن( ،دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر :ﭘﺰﺷﻚ )ﭘﺰﺷﻜﻲ( ،ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﺣﺒﻴﺐﭘﻮر :ﻧﻘﺎش )ﻧﻘﺎﺷﻲ( ،ﺳﻴﺪ ﻧﻮاب ﻣﻈﻔﺮي :ﻣﺪﻳﺮ )ﺣﺴﺎﺑﺪاري و دﻓﺘﺮداري(،
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ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻮﻟﺖ :ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻠﻴﻤﺮ)ﭘﻠﻴﻤﺮ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،آﻣﻮزش(.
دﻓﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان :ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان.
اداﻣﻪي ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺟﺪﻳﺪ:
 .13ﺑﻬﺸﻬﺮ  .14ﻗﻠﻬﻚ  .15ﺷﻴﺮاز  .16ﺗﺠـﺮﻳﺶ  .17ﺗﻬﺮاﻧـﺴﺮ  .18ﻣـﺸﻬﺪ
 .19رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﭼﻮﻛﺎ  .20ﻛﻨﮕﺎور  .21ﺑﺎﻧﻪ
اداﻣﻪي ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن:
 .21ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﺟﻲﭘﻮر  .22ﺑﻴﮋن ﭘﻮرﻣﺘﺮاﻫﻲ  .23ﻣﺤﻤﺪ )اﺑـﺮاﻫﻴﻢ( ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ ﭘـﻮر
 .24ﺳﺮوش ﻣﺤﻤﺪزاده  .25ﻣﻮﻟﻮد ﺛﻘﻔﻴـﺎن  .26ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤـﺪﻧﻴﺎ  .27ﮔﻴﺘـﻲ
اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ  .28ﺣﺸﻤﺖ ﻓﺮﺟﻲ )ﻳﺎﻟﭽﻴﻦ(  .29ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي  .30ﺟﻮاد رﻓﻴـﻊ زاده
 .31ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ ﻫﻤﺘﻲ  .32ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد  .33اﺳﻜﻨﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻪﭘﻮر  .34ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﺟﻲ
 .35ﻣﻨﻴﺮه ﻓﻬﻤﻲ .36ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻـﻨﻴﻌﻲ  .37ﻣﺤﻤـﺪ ﻛـﺮام اﻟـﺪﻳﻨﻲ  .38ﺑﻬـﺮوز
ﻋﻄﺎﻳﻲ  .39ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻗﺪﻳﺮي  .40ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳـﺪي  .41م .ر .ﺧـﻴﺮﺧﻮاه .42
اﺣﻤﺪ ﭘﻮرزاده  .43ﻋﻠﻲ ﺧﻮش ﻣﺸﺮﺑﺎن  .44ﺑﺘﻮل ﺻﻤﺪي  .45اﺣﻤـﺪ ﺳﺎﺳـﺎﻧﻲ
 .46ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر  .47دره درﺧﺸﺎن  .48ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ  .49ﻓﺎﺿـﻞ ﺗﻴﻤـﻮري
 .50ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳﺪي  .51ﭘﺮﻳﺴﺎ رﺿﺎﻳﻲ  .52ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ  .53آذر ﻓﺮﺟـﻲ
زﻧﻮز  .54ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ  .55ﺳﻴﺪ ﻧﻮاب ﻣﻈﻔﺮي  .56ﻋﺒﺎس ﺧﺴﺮوآﺑﺎدي  .57م.
رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ  .58زﻫﺮا ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﻮﻏﺎري  .59ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﮋاد  .60ﻓﺮﻳﺒـﺎ ﻧـﻮري
ﻣﺠﺪ  .61ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺒﻴﺐﭘﻮر  .62ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ آذرﻫﻮﺷﻨﮓ  .63ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻮﺛﺮي
 .64ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ  .65ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻮﻟﺖ  .66ﺣﻤﻴﺪ ﺷـﺎﻋﺮي  .67ﻫﻴـﻮا
ﻛﺮﻳﻤﻲ  .68ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ.

ﻧﻤﻮدار 1
ﺗﻌﺪاد و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎ از آﻏﺎز) (1291ﺗﺎ 1383

اﻋﻀﺎي اﻓﺘﺨﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از اﻳﺮان:
 .1دﻛﺘﺮ م .ح .ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ  .2ﻋﺎرف آذري
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ﺳﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
 .1اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ  .2ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ )ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ(
ﻧﻤﻮار 2

اﻋﻀﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
 .1ژﻳﻼ ﺻﺪﻳﻘﻲ )ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﻲ(  .2م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ

ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان در ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از آﻏﺎز) (1363ﺗﺎ 1383

ﻋــﻀﻮ اﻳﺮاﻧــﻲ ﻫﻴــﺎت رﻳﻴــﺴﻪ ي ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧــﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان :م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ


اﻋﻀﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ي ﻣﺮﻛـﺰي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان .1 :ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر  .2م .رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﻲ .3ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ.



ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﻫﺎي ﺟﻮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
 .1ﺳﺮوش ﻣﺤﻤﺪزاده  .2ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي  .3دره درﺧﺸﺎن  .5ﭘﺮﻳﺴﺎ رﺿـﺎﻳﻲ .6
ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻮﺛﺮي  .7ﻫﻴﻮا ﻛﺮﻳﻤﻲ  .8ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ.
ﺑﺎﻧﻮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣـﺸﺎن در ﻛﺘـﺎب ﺳـﺎل درج ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درج(:
 .1ﻣﻮﻟﻮد ﺛﻘﻔﻴﺎن  .2ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ  .3ﮔﻴﺘﻲ اﺣﻤـﺪﻧﻴﺎ  .4ﺣـﺸﻤﺖ ﻓﺮﺟـﻲ .5
ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪي  .6ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﺗﺎد  .7ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻓﺮﺟـﻲ  .8ﻣﻨـﻴﺮه ﻓﻬﻤـﻲ  .9ژﻳـﻼ
ﺻﺪﻳﻘﻲ  .10ﭘﺮﻳﻨﻮش ﺻﻨﻴﻌﻲ  .11ژاﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻧﻮﻳـﺪي  .12ﺑﺘـﻮل ﺻـﻤﺪي
 .13دره درﺧﺸﺎن  .14ﭘﺮﻳﺴﺎ رﺿﺎﻳﻲ  .15زﻫـﺮا ﻛﺮﻳﻤـﻲ ﻣﻮﻏـﺎري  .16ﻓﺮﻳﺒـﺎ
ﻧﻮري ﻣﺠﺪ  .17ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ  .18ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻮﻟﺖ .

ﻧﻘﺸﻪ 1
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي داراي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﮔﺴﺘﺮهي اﻳﺮان زﻣﻴﻦ

Printempo 2005

N-ro: 11

Lingvopsikologio

اﺑﻌﺎد روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲِ ﻣﺸﻜﻞِ

روانﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن /
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زﺑﺎنِ ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺨﺶ دوم
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺳﺪ ﻣﺤﺒﻮب
در ﺷﻤﺎرهﻗﺒﻞ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲِ ﻣﺸﻬﻮرِ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛـﻠـﻮد ﭘـﻴـﺮون
) (Claude Pironرا ،ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و در ﻫﻤﺎﻳﺸﻲ ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻲ در ﺑـﺎﺳـﻞ
) ،(Baselدر ﺗﺎرﻳﺦ  21ﻣﺎرس ﺳﺎل  1998اﻳﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧـﺪﻳـﻢ .در اﻳـﻦ
ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ دوم آنرا ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲِ دﻳﮕﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ زﺑـﺎن،
1
ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﭘﺮدازد ،ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ.
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲِ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﻴﺮون ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﻫـﻤـﻴـﻦ
ﺑﺲ ،ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي اﻳﺸﺎن را ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ در ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮي
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ – اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب و اروﭘـﺎ،
ﻛﻪ آنﻫﻢ ﭘﺪﻳﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻛـﺎﻣـﻼً ﻋـﺎدي و
ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻪﻋﻘﻴﺪهي ﻣﻦ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .از ﻳﻚ ﺳﻮ ،اﻳﺸﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﻲِ دﺳﺖﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺧـﺎرج از
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺪ روز ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻢ و ﻧﺤﻮهي اﻗـﺪام ﻛـﺮدن،
اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﺗﺮكﺷﺪه ﻳﺎ در در ﺣـﺎل
ﺗﺮكﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺬﻳﺮشِ ﺗـﻨـﻬـﺎﻳـﻲِ
ﻋﻤﻴﻖِ زﻧﺪﮔﻲِ اﻧﺴﺎن ،ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪاﻳﻦ دﻟﻴﻞ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳـﻲ
ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آدمﻫﺎ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛـﻨـﻨـﺪ،
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﺑﻪوﺟﻮد آوردنِ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻓـﺮاد
ﻫﻢﮔﻮن را دارﻧﺪ ﺗﺎ در آن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳـﻦ
اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻳﻚدﻳﮕﺮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛـﻪ
ﭼﻘﺪر ﺑﺮﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻘﺪر دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .اﻟـﺒـﺘـﻪ
اﻳﻦ اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﻋﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺑﺴـﻴـﺎري از
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻳـﻦ اﻣـﻜـﺎن را
ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد را ،ﻛﻪ آنﻫـﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ )ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺧﻮد( اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ در ﻛﻨـﺎر
آنﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از دلداريِ دﻳﮕﺮان و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺸﺘـﻦ
 ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻻزم اﺳـﺖ  -وﺟـﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪوﻳﮋه در دورهاي ﻣﺼﺪاق داﺷﺖ ،ﻛﻪ در ﭘﻲِ
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آن اﻣﻴﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪي ﭘﺬﻳﺮشِ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از دﺳﺖ داده ﺷﺪ ،و
ﭘﻴﺶ از آنﻛﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎي درﺟﻬﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪاﻧﺪازهي ﻛـﺎﻓـﻲ
ﻗﺪرتﻣﻨﺪ و واﻗﻌﻲ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲِ اول
و دﻫﻪﻫﺎي ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد .در آن دوره ،ﺑﺨﺶ ﻋـﻈـﻴـﻤـﻲ از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن از آدمﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸـﻜـﻼت
رواﻧﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎ ﺑﺰرگﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﺷﺪ.
ﻣﺎ دﻳﻦِ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ آن اﻓﺮاد ﻋﺼﺒﻲ ،ﺑﻪ آن اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳـﻲ ،ﻛـﻪ
ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ،اﻳﺸﺎن را ﻓﻠﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دارﻳﻢ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑـﺪون
اﻳﺸﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرﻓﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣـﻲ ﺷـﺪ .از
ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ،ﻛﺎري ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ
اﺳﺖ – ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪاﻓﻌﺎنِ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴـﺖ راوم ) Raŭma
 (Manifestoﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمِ آن دارﻧﺪ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻛـﻪ
اﻳﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد ﺳﺘﺎرهﺳﺒﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪري ﻓﺮﻗﻪﮔﺮا ﻧﻴـﺰ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ زﺑـﺎن ﻻزم ﺑـﻮد .اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﺐِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﻮﻧﺪ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
آنرا زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .اﮔﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ ،اﮔﺮ ﻫﻴﭻﻛﺴﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ آن ﻧﻤﻲ زد ،اﮔـﺮ در
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ،ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ و ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﻲﺷﺪ – ﺣـﺘـﻲ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ،ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﺸﺎن را اﻓﺮادي ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲداد – اﻳﻦ زﺑﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻘﻮهي ادﺑﻲ و زﺑﺎﻧﻲِ ﺧﻮد
را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﻨﻲ ﮔﺮدد ،و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻓـﺘـﻪ
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رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞِ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮي درﺑﺎرهي ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎن در دﻧﻴﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮنِ ﺑﻌﺪ ،ﺗﺎرﻳـﺦ ﻧـﻮﻳﺴـﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،از ﻃﺮﻳﻖِ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷـﺘـﻦِ
اﻳﻦ زﺑﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن آن ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺸـﺮﻳـﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ  -ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي اﻳﺸﺎن ،رﻳﺸﻪ در ﻳـﻚ
آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲِ رواﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻋﺼﺒﻲ و آدمﻫﺎي ﻋﺠﻴﺐ و ﻏـﺮﻳـﺐ ،ﻛـﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑﺎرهﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدم ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎﻳـﻲ ﺑـﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻗﻮي را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳـﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺗـﻨـﻬـﺎ درﺻـﻮرﺗـﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺑﭙﻴـﻮﻧـﺪد ،ﻛـﻪ از ﭼـﻨـﺎن
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳـﺎﺳـﻲ واﺿـﺢ ،ﺟـﺪي ،و

ﭼﻪﭼﻴﺰي ﺳﺒﺐِ ﺑﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮي ﺷﺪﻳﺪ و ﻗـﻄـﻌـﻲ
ﻣﻲﺷﻮد؟ ﺧُﺐ ،اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗـﻤـﺎﻣـﻲِ ﻧﺸـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي
آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﻲِ رواﻧﻲ را در راﺑﻄﻪي ﺧﻮد ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﺑﺎﻧـﻲ اراﺋـﻪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدي در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎسِ ﻳـﻚ ﻧـﻴـﺎز ،ﭼـﻪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ او ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻮﺛـﺮﺗـﺮﻳـﻦ،
ارﺿﺎﻛﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻲزﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣـﺜـﺎل،
ﻛﺴﻲ را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .او در ﺟـﻴـﺐِ
ﺧﻮد ،ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺮ از اﺳﻜﻨﺎس دارد و در ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭘـﺮ
از ﻏﺬاﺧﻮري و رﺳﺘﻮران اﺳﺖ .اﮔﺮ او ﺷﺨﺼﻲ ﻋـﺎدي و ﺳـﺎﻟـﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻜﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ در آنﺟﺎ ﻳﺎ ﻏـﺬاﻳـﻲ
ﺑﺨﻮرد ﻳﺎ ﺑﺨﺮد ﺗﺎ او را از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﻋﻘﻴﺪه ي ﺷـﻤـﺎ
درﺑﺎرهي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺑﺮود ،ﺑﻠﻴﻄﻲ
ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ در  300ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺨﺮد ،و از آنﺟﺎ ﭘﺲ از

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮارﻛﺮدنِ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻢﺗﺮ از ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻫﻢزﻣﺎن ،ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ
از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖﺗﺮ از ﻫﺮ زﺑﺎن دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎزد ،و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريِ ﻣﻘﺪار
ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢﺗﺮي از زﻣﺎن ،ﭘﻮل و اﻧﺮژي از ﺳﻮي ﻃﺮفﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ،و دوﻟﺖﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدنِ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
آزﻣﻮدهﺷﺪه ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﺮﺣـﻖ
اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺳﻴﺮ ﻧﺨﻮت ﻧﮕﺮدد .ﺧﻮشﺑﺨـﺘـﺎﻧـﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎنﻫﺎ از اﺑﺘﺪا در دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ي
ﻛﺎﻓﻲ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻳﻜﻲ از اﻳﺸﺎن ،ادﻣﻮن ﭘﺮﻳﻮا
) (Edmond Privatﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ،دﻳﻦِ ﻓـﺮاواﻧـﻲ
دارﻳﻢ ،ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛـﺮدﻧـﺪ و
ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ
از اﻓﺮاد ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
و ،ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ ،اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻓﺼﻞِ ﻣﺸﺘﺮك ﻧـﻴـﺰ
دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺼﺒﻲِ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗـﺮ
از ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦِ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار از ﺷﺨﺼـﻴـﺘـﻲ
ﻗﻮي )ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮِ اﺟﺒﺎري داﻳﻤﻲ در ﺟـﻬـﺖ
ﺗﻼش ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻛﻪ در آن اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را راﺣﺖ ﻳﺎ
ﻛﺎﻣﻼً اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻳﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ :ذﻫﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار دارﻳﻢ :ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ،
ﺟﻬﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﺪ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺷـﻨـﺎﺳـﻲِ
رواﻧﻲ ،ﻛﻪ ﻋﻠﻲرﻏﻢِ آن ،درﺑﺎرهي ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﺑﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﻲ از
ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ از
اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ ﺑﻪﻫﻨﺠـﺎرﺗـﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪي زﺑﺎﻧﻲ از ﮔـﺮاﻳﺸـﻲ ﻛـﺎﻣـﻼً
ﻋﺼﺒﻲ ،آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺣﺘﻲ ﻣﺠﺒﻮرم ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺟـﻨـﻮن آﻣـﻴـﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻳﻚ ﭘﻴﺎدهرويِ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻛﻪ ﻏـﺬاﻳـﻲ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ دارد ،ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴـﺎﻧـﻲ ،ﻛـﻪ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺤﻮهي ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺠﻴﺐاش ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﺸـﻜـﻞ ،ﺑـﺮاي
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻛﺸﻴﺪه و در آﺧـﺮ ﻧـﻴـﺰ ﭼـﻴـﺰي
ﻧﻪﭼﻨﺪان راﺿﻲﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪدﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،و آنﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺻـﺮف
ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺻﺪﺑﺮاﺑﺮِ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫﺮﻛﺴـﻲ،
ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري را ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﻋﺼﺒﻴﺖ و آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﻲ ﻣﻲداﻧـﺪ.
ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه دﺳﺖ زد ،ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﺑـﺮاي
ﻛﺴﻲ ﺳﻮدي در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠـﻪ ي
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ و از راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣـﻞ ﻛـﺮد؟ در
زﻣﻴﻨﻪي ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﺑﺎﻧﻲ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد اول ،و ﺑﻘﻴـﻪ ي
ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ دوم ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدنِ ﺗﺸـﺨـﻴـﺺ
اﺳﺖ
وﻟﻲ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهي اﻳﻦﻛﻪ رﻓـﺘـﺎر
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واﻗﻌﺎً ﻧﺸﺎﻧﻪي آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﻲ اﺳﺖ ،ﺷﻜﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪاي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻴـﺪ.
ﺧُﺐ ،ﻣﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﮔـﻮﻧـﻪ
آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﻲﻫﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ .ﻓﺮدي ﻛـﻪ واﺟـﺪ اﻳـﻦ ﮔـﻮﻧـﻪ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ،ﻫﺮﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،آﮔﺎه ﻧﺸﻮد ،و از اﻳـﻦ ﻛـﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪي دﻳﮕﺮي – ﺧﻴﻠﻲ ارﺿﺎﻛﻨﻨﺪهﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗـﺮ -
اﻗﺪام ﻛﻨﺪ ،آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎﺑﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺷﺨـﺺ
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ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻮدنِ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر اﻗﺮار ﻣـﻲ ﻛـﻨـﺪ ،اﻣـﺎ
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ” :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﻣﻲداﻧﻢ ،ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻛﺮدن ﻋـﺠـﻴـﺐ،
ﻏﻴﺮﻋﺎدي ،و ﺣﺘﻲ آﺳﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺟﻮرِ دﻳﮕـﺮي
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ “.ﭘﺬﻳﺮشِ ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺑﻮدنِ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ،ﻳﺎ ﻋﺪم اﻣـﻜـﺎنِ
ﺗﻐﻴﻴﺮ دادنِ آن را ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺧُﺐ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ اﻳـﻦ
روش ـ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﺑﺎﻧﻲ در دﻧﻴﺎي ﻣﺎ
ﺑﺮﻃﺒﻖِ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ـ داراي
ﺗــﻤــﺎﻣ ـﻲِ ﺧﺼــﻮﺻــﻴــﺎت رﻓــﺘــﺎري
آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ وﺟـﻮد
دارد .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮارﻛﺮدنِ ارﺗﺒﺎط
را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺑﻪﻣـﺮاﺗـﺐ ﻛـﻢ ﺗـﺮ از
ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﻫﻢ زﻣﺎن ،ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ از
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻫـﺮ
زﺑﺎن دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳـﺎزد ،و اﻳـﻦ
اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺳـﺮﻣـﺎﻳـﻪ ﮔـﺬار يِ ﻣـﻘـﺪار
ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢﺗﺮي از زﻣﺎن ،ﭘﻮل و اﻧﺮژي از
ﺳﻮي ﻃﺮف ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ،و دوﻟﺖﻫﺎ در
اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ راه ﻣﺴـﺘـﻘـﻴـﻢ ﺑـﺮاي
ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدنِ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫـﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ و ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖﺗﺮ را ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫـﺎ
ﻛﻮدك را واﻣﻲدارد ﺗﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎدي زﺑﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
را ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ آنﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در اروﭘـﺎ

اﻣﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺮ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮدنِ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬـﺮ ﺗـﺎﻳـﻴـﺪ
ﻣﻲزﻧﺪ ،اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺧـﺒـﺮﻧـﮕـﺎران،
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ،و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪهي زﻧﺪﮔﻲِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ
اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ،ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﻈـﺎم
ﺟﻨﻮنآﻣﻴﺰ اﺳﺖ ،و روش دﻳﮕﺮي ﺑـﺮاي
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻧـﻈـﺮ
ﻋﻘﻠﻲ درﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﺧﻴـﻠـﻲ
راﺣﺖﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺑﺮو ﺧـﻮاﻫـﻴـﺪ ﺷـﺪ .اﻳـﻦ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ اﺧﻄﺎر ﺷﻤـﺎ
ﻃﻔﺮه ﻣﻲ روﻧﺪ ،از ﭘﺮداﺧﺘـﻦِ ﺑـﻪ اﻳـﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮﻳﺰاﻧﻨﺪ ،و ﺷﻮاﻫﺪ و اﺛﺒﺎتﻫﺎ را
ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲاﻧﮕﺎرﻧﺪ ،ﭘﻴﺶ از آن ﻛـﻪ ﺑـﺎ
آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واژهي ﭘﻴﺶ
در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﺛﺒـﺎﺗـﻲ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻫﺪي اﺳﺖ ﺑﺮاي وﺟﻮد اﻳـﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺪاﻧـﻨـﺪ ،روش
دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن – ﺟﺪا از آن ﺷﻴﻮهاي
ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺳﺎﻛﻦِ اﻳﻦ ﻛُﺮه ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  -وﺟـﻮد
دارد .اﻳﺸﺎن از روﻳﺎرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ .و از آنﺟﺎ ﻛﻪ
ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ – ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد اﺛﺒﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑـﺮ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻛﻮدك را وادار ﻣﻲﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎدي زﺑﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧـﺪ ،ﻛـﻪ
آنﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در اروﭘﺎ از ﻫﺮ ﺻﺪﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ،و در آﺳﻴﺎ از ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ،ﻳـﻚ
ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ آﻣﻮزشِ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي از آن زﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
از ﻫﺮ ﺻﺪﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ،و در آﺳﻴﺎ از ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﻳﻚ ﺷـﺨـﺺ
ﻗﺎدر ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ آﻣﻮزشِ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛـﺮي از
آن زﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف اﻳﻦ ﻫﻤﻪ زﺣﻤـﺖ ،ﻧـﻴـﺮوي
ﻋﺼﺒﻲ ،وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺑﺮاي اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎنآﻣﻮزيﻫﺎ ،ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞِ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ،و ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ زﺑـﺎﻧـﻲ ﭼـﻨـﺎن
ﺳﻄﺤﻲ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻫـﺎ و
ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ دﻻرِ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي آﻣﺎدهﺳﺎﺧﺘﻦِ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ دهﻫﺎ زﺑﺎن و
اﻧﺠﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻫﻢزﻣﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﺑﺪون وﺟﻮد
آنﻫﺎ ،ﻃﺮفﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ واﻗﻌﺎً ﻳﻚ ﻛﺎر ﺟﻨﻮنآﻣﻴﺰ و دﻳﻮاﻧﮕﻲ اﺳﺖ .دﻳﻮاﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ
وﻗﺖ ،ﭘﻮل و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي روﺷﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ و ﺑـﺪون
ﺑﺎزده ﺻﺮف ﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻫﺘﺮاز از آن وﺟـﻮد دارد.
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﻲِ ﺧﻮد را ﻧﺸـﺎن
داده اﺳﺖ.
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ﻫﻮﻳﺖ ﻋﺼﺒﻲ ،و آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮدنِ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن اﺳـﺖ –
ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗـﺎ اﻳـﻦ ﭘـﺮوﻧـﺪه
ﮔﺸﻮده ﻧﺸﻮد.
درﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﭼﻴﺰي را رد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون آن ﻛـﻪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ آنرا رد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ اﻳﺸﺎن ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﻛﻪ ﺑـﺪاﻧـﻨـﺪ
ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ؛ ﺳﺒﺐ ﺑﻪوﺟﻮد آوردنِ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﻇﻠﻢ ،ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ،و ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و زﺣﻤﺖ ،ﻣﺨﺎرج و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺿـﺮوري
اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﻴﻞِ رﻧﺞﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﻛﻨـﻢ
ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻛﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮِ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦِ ارﺗـﺒـﺎط
زﺑﺎﻧﻲ ،دﭼﺎرِ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ( ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﺸﺎن
ﺳﺒﺐِ ﻫﻤﻪي اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻫـﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﻳﻚ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲِ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲِ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﺟـﺪي و
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .وﻟﻲ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻪ درك آن ﻧﺎﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
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ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻮ
در واﻗﻊ ،ﻛﻞِ ﻣﺒﺤﺚ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت
زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﻣﺮدمِ
ﻣﻠﻴﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻳﻚ ﺗـﺎﺑـﻮ
) اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞِ ﻟـﻤـﺲ،
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن و ﻳﺎ ﺻـﺤـﺒـﺖ
ﻛﺮدن( اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺳﻨـﺎدي را
ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ي
 99درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻧـﮕـﺎر زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻫـﺮﮔـﻮﻧـﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  -ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ

ﻫﺪﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻣﺘﺪ ﻳـﺎ
روشِ ﻋﻠﻤﻲ را ”ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤـﻠـﻴـﺎت“
ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻳﻦ روش در ﻃـﻮل ﺟـﻨـﮓ
ﺟﻬﺎﻧﻲِ دوم ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮانِ راﻫـﻲ ﺑـﺮاي
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪنِ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑـﺮاي ﺣـﻤـﻞِ
ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ اﻓﺮاد ،ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋـﺖ و
ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ،ﭘﺎ ﺑﺮ ﻋﺮﺻـﻪ ي
ﻫﺴﺘﻲ ﻧﻬﺎد .ﺧُﺐ ،اﮔﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻣـﻮرد ﻣﺴـﺌﻠـﻪ ي زﺑـﺎن
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ،
ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ،اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ از
ﻫﻤﻪي راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دﻳـﮕـﺮ ،در
ﻋﻤﻞ ،ﮔﺰﻳﻨﻪي ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ .اﻣـﺎ ﺑـﺮاي
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﺑـﺎ
ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﻋﻤﻞ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ) ،ﻳﺎ ﻫﻤﺎنﻃـﻮر

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ روش دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ــ ﺟﺪا از
آن ﺷﻴﻮهاي ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺳﺎﻛﻦِ اﻳﻦ ﻛُﺮه ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ـ وﺟﻮد دارد .اﻳﺸﺎن از روﻳﺎرو ﺷﺪن ﺑـﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺖ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ .و از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ  ...ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺸﻮده ﻧﺸﻮد.
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از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻛـﺘـﺒـﻲ و
ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮيِ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﻠﻲ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘـﻴـﮋ ) ﺑـﺎ
وﺟﻬﻪ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  -ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻮ
اﺳﺖ .اﺧﻴﺮاً ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪداً اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در ﺑﺮوﻛﺴﻞ
دﻳﺪه ﺷﺪ :در ﻧﺸﺴﺘﻲ از ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻛﻤﺴﻴﻮنِ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻛﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪي )ﻋﺪم(ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎ ﻣﻲﭘﺮداﺧـﺖ .اﻣـﺮي
ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮدن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ ،رد ﻛﺮدنِ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﻳـﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد.
در ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ارزش ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ ﭼـﻴـﺰي را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،آنرا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﭘﻴـﺶ
از ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي درﺑﺎرهي داروﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ آن را ﺑﺎ ﻣﻮادي ﻛـﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .و ﻳﺎ ﻫﻨﮕـﺎﻣـﻲ ﻛـﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻃﺮح ﺑﺰرﮔﻲ را ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ
اﺳﺘﺎدﻳﻮمِ ورزﺷﻲِ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺑـﺮاي
ﻛﻤﻚﻫﺎي اﻫﺪاﻳﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺳـﭙـﺲ
ﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛـﺖ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﭘـﺮدازﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮﻳﻦِ آنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎسِ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي آن و دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳـﻲ
ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻨﺪ .اﻳـﻦ ﻓـﺮاﻳـﻨـﺪي
ﻧﺮﻣﺎل و ﻋﺎدي اﺳﺖ .درواﻗﻊ روﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﻓﻦ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدنِ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻧـﻴـﻞ ﺑـﻪ

ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد :در ﻣﺤﻞ( ،ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎ و اﺷﺎره ،و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻟﻜﻨﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻛـﻪ
ﺧﻮب ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻛﺘـﺒـﻲِ
اﺳﻨﺎد و ﺗﺮﺟﻤﻪي ﺷﻔﺎﻫﻲِ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و ﺳﺨﻦراﻧـﻲ ﻫـﺎ ــ ﭼـﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮـ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي از ﻻﺗﻴﻦ و ﻏﻴـﺮه،
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي اﺳﺖ ،ﻛﻪ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ را ،ﻛﻪ ﻛﺪام ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺰاران ﻫﺰار ورق در اﺳﻨﺎد ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
وﺿﻌﻴﺖ زﺑﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣـﺘـﺤـﺪ ،ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎن اروﭘـﺎ و
داﻧﺶﻛﺪهﻫﺎي زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،اﺳﻨﺎدي ﻛﻪ ﺑـﺎ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي روﺑﺮو ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧـﺪ و
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﻚ ﻧﻔـﺮ
ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻫـﺎي دﻳـﮕـﺮ ،ﻣـﻘـﺎﻳﺴـﻪ ي
راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي رﻓﻊِ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ،اﻣﺮي ﻛـﺎﻣـﻼً
ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻓﻘﺪان آن در زﻣﻴﻨﻪي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗـﻮﺳـﻂ

زﺑﺎن ،اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻮ در ﻛﺎر اﺳﺖ .



ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
 -1ﺗﺮﺟﻤﻪي اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از زﺑﺎنﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ژاﭘﻨﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖرﺳﻲ اﺳﺖ .اﺻﻞِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﻦ ﺳﺨﻦراﻧﻲ
ﻧﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺒﻜﻪي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ در دو ﺳﺎﻳﺖ
زﻳﺮ:
www.claude-piron.ch/claude-piron-biografio.html
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ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ /

E-centroj

ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﺎر 1384

ﺑﺎ ﻣﻮزه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ
ﻣﺆﺳﺴﻪاي ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ در ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  2750ﺳﺎﻟﻪ
آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ ﻳﻮﻧﺲاف )ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ازﺑﻜﺴﺘﺎن(
ﺑﺮﮔﺮدان :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ

20
37

در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ از ﺳﺎل  1977و از زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و
راه ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دوﺳﺘﻲ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ آﻏـﺎز
ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ًا ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎلﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺷﺮوعﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دوﺳـﺘـﺎن
ﺑﺴﻴﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺪاﻛﺮدﻳﻢ .از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ دوﺳـﺘـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ارﺳﺎلﻛﺮدﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ ،در
ﭼﺮﺧﻪي ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎهﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ”ﺻﻠﺢ ـ اﻣﻴ ﺪ ﺳﻴﺎره زﻣﻴﻦ“ ﻧﻤﻮدﻳﻢ
ﻛﻪ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ در روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷـﺎﻣـﻞ
آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ،ﻛﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ،اﺳﻨﺎد و ﻏـﻴـﺮه
ﺑﻮد .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻣـﻮزه
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺳﻤﺮﻗـﻨـﺪي در 31
دﺳﺎﻣﺒﺮ  1986ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻠﺢ اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻜـﻞ
و اﻧﺴﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﻮزه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﭘﺎرك ﻣﺮﻛﺰي ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ و
آﺳﺎﻳﺶ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ واﻗﻊ اﺳﺖ )ﺧﻴﺎﺑﺎن  ،Mustaqillikﺷﻤﺎره .(56
ﺳﺎل  1989ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ازﺑـﻜـﺴـﺘـﺎن ﻋـﻨـﻮان
اﻓﺘﺨﺎري ”ﻣﻮزه ﻣﻠﻲ“ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻐﺰ ﻋﻠﻴﺸـﻴـﺮ ﻧـﻮاﻳـﻲ
) (Aliŝer Navoiﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﻧﺴﺎندوﺳﺖ ازﺑﻜﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ در آن ﺑـﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد.

درﻳﺎﺑﻴﺪ ،آدمﻫﺎي زﻣﻴﻦ ،ﻋﺪاوت ـ ﻧﻔﺮت]آور[ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑـﺎ
دوﺳﺘﻲ ،ﺑﻲﻧﺰاع و ﺑﺮادراﻧﻪ ،زﻧﺪﮔﻲﻛﻨﻴﺪ
اﻫﺪاف
ﻣﻮزه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳـﻚ ارﮔـﺎن ﺧﺼـﻮﺻـﻲ و
ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزشﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺎ اﻫﺪاف
زﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ:
 ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ ،ﺗﻔﺎﻫﻢ و دوﺳﺘﻲ ﻣـﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﻤـﻚ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﺪون ،ﻫﻨﺮ و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻨﺮي.
 اﻳﺠﺎد آﮔﺎﻫﻲ و درك ﻋﻤﻴﻖ در ﺑﺮﺗﺮي ﺣﻴﺎت ﻛﺮه زﻣﻴﻦ .ﻣﺘـﺤـﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ در ﺣﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﻜـﻼت
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺎن و ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﻞﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ
دارد.
 ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺬاردن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺸﺮي ،آرزوﻫـﺎ و روﻳـﺎﻫـﺎي
دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺗﺮ و ﺿﺮورت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻣﻮزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻳﻚ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ
ﻣﺪون اﺳﺖ ،در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﻃـﻼع ــ ارﺗـﺒـﺎﻃـﻲ
آﺷﺘﻲﺳﺎز ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺳﻌﻲ دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎي
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ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎهﻫﺎي ﻫﻨﺮي را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﺘـﻮاﻧـﺪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎﻫﻲ داﺋﻤﻲ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ ،دارد.

ﮔﺮدآوري
ﺑﻨﻴﺎد اﻳﻦ ﻣﻮزه و آنﭼﻪ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ در اﺻﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗـﺒـﻪ
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﺑﻮده و در ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴـﺎﺋـﻞ
ﺑﺸﺮي ،و درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪهي ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ”ﻧﻈﺎم و ﻣﻘﻴﺎس ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ“
اﺳﺖ .ﻣﻮزه ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻲ ،دوري از ﺟﻨﮓ
و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺷﻴﻮهﻫـﺎي
زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻏﻴﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﮔﺮدآوري ﺷـﺪه ﻛـﻪ
ﺑﻴﺶ از  100ﻛﺸﻮر از ﺗﻤﺎم ﻗﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه ارﺳﺎلﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴـﺶ از
 20000ﻗﻠﻢ ﻣﻲرﺳﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ و آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴـﻐـﺎﺗـﻲ
دﻳﻮاري ،ﻧﺸﺮﻳﺎت ،ﻣﺪال و ﻧﺸﺎن ،آﺛﺎر ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻲ ،ﻓﺮش ،ﭘـﺮﭼـﻢ،
ﻋﻜﺲ ،اﺳﻨﺎد ،ﻛﺘﺎب ،ﺗﻤﺒﺮ ،اﺳﻼﻳﺪ ،ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ) ،(CDﻧﻮار ﻣﻮﺳﻴـﻘـﻲ،
اﺗﻴﻜﺖﻫﺎي ﺑﺮﭼﺴﺐدار ،ﺑﻠﻮزﻫﺎي ﺗﻲ ﺷﺮت ،ﺑﺨﺎريﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ،و
ﺑﺴﻴﺎري ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،دوﺳﺘﺎن ژاﭘﻨﻲ ﺗﻜﻪاي از
ﺳﻔﺎل ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻛﺎزاﻛﻲ را ﻛﻪ ﺑﻌـﺪ از
اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ذوب و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ًا اﻳﻦ ﺗﻜﻪ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺮﻛﺰ اﻧﻔﺠﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮزه اﻫﺪا ﻛﺮدﻧﺪ .ﻛﭙﺴـﻮل ﻫـﺎ و
ﻛﻼﻫﻚﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل و ﻫﻮاي زﻣﺎن درﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي
اﺳﺘﺎﻟﻴﻨﮕﺮاد ،اردوﮔﺎه اﺳﺮاي ﺟﻨﮕﻲ آﺷﻮﻳـﺘـﺲ و ﭘـﺎرك ﺻـﻠـﺢ در
ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ ،در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از دﻳﻮار ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه
ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﺳﻘﻮطﻛﺮدهاي از روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺳـﺖ،
از آﻟﻤﺎن آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮزه اﻫﺪا ﮔﺮدﻳﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ـ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ـ
دو ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺮﺷﻴﻨﮓ  2ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺴﺘﻪاي ﻣﻴﺎنﺑﺮد اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ
ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﻣﻴﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻄﻌﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻚ ﻫـﺎ از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺑﻪ رﺳﻢ ﻫـﺪﻳـﻪ اﻧـﺘـﻘـﺎل داد .ﺑـﻘـﺎﻳـﺎي
ﻣﻮﺷﻚﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي اساس ـ 20ﺷـﻮروي از ﺟـﺎﻧـﺐ ﻳـﻜـﻲ از
ﻃﺮفﺣﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ رﺳﻴﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤـﺖ از
ﻣﻮزه ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺪﻳﻪي راﻳﻨﻬﺎرد ﻓﻮرر ﻓﻀﺎﻧﻮرد آﻟﻤﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻛـﺮد.
ارﻣﻐﺎﻧﻲ از ﭘﺮواز ﺑﻪ دور ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در ﻛﺸﺘﻲ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﭼﻠﻨﺠﺮ  112ﻛـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ وي اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺖ .زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺎﺑـﻠـﻮي اﺻـﻞِ
ﻧﻘﺎش ﻓﺮاﻧﺴﻮي دﻧﻴﺲ ﻟﺮﻳﻜﺲ ﺑﺴﻴﺎر دلﻧﻮاز اﺳﺖ و اﻳـﻦ اﺣﺴـﺎس
زﻣﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺳﻲ در دﻫـﺎن
ﺗﻮﺳﻂ زﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﻮده ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺷﺒﻴﻪ
اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﻋﻴﻨ ًﺎ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ”آب آرام“ ﻟﺐ ﻧﻘﺎش اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺳـﻴـﻨـﺪي
ﺑﺮن ﻫﺎرت ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﺪ.
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در ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎه آﺛﺎر ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﺴﻴﺎري را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪ .آﺛـﺎري
ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﺎﻫﺎ ،روﺷﻨﺎﻳﻲ رﻧﮓﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑـﺎ
ژرفاﻧﺪﻳﺸﻴﻬﺎي ﭘﺮ از ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺑﻲواﺳﻄﻪ ﻛﻮدﻛﺎن درﺑﺎرهي ﺧـﻮد و
ادراك ﺧﻮد از ﺟﻬﺎن ،دﻧﻴﺎي ﻓﻌﻠﻲ و آﻳﻨﺪه ،ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد.
ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﺟﺮ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ در اواﺳـﻂ ﻗـﺮن  19ﻣـﻴـﻼدي در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﻼﺳﻴﻪ ﻣـﺆﺳـﺴـﻪ ي
اﺳﻤﻴﺖ ﺳﻮن در واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ )و ﺣﺎﻻ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮزهي دﻧﻴﺎﺳﺖ!(،
ﻫﻤﻜﺎران اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺎ آن را اﻫﺪا ﻛﺮدﻧﺪ .از ﺷﻬﺮ ﭼﻴﻨﻲ ) Xi'anﻛـﻪ در
زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﻄﻪي آﻏﺎزﻳﻦ ﺟﺎده ﺑﺰرگ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﺪ(
ﻓﺮﺷﻲ  7ﻣﺘﺮي و زﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه آﻣﺪ .اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮ روي آن ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ
ﻣﻲﺧﻮرد” ،ﻣﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ“” ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ورزﻳـﻢ“ .اﻳـﻦ
ﻓﺮش ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آن زﻣﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ و
ﺣﺪود  2000ﺗﻜﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﭼﻪاي در آن ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﻛﻮدﻛﺎن
ﻛﺸﻮر دوردﺳﺖ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮزه آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را ﺷـﺎﻣـﻞ اﺛـﺮ
ﻫﻨﺮي ﭘﺎرﭼﻪاي  23ﻣﺘﺮي ﻛﻪ درﺑﺎرهي ﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣـﻮزه ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ
ﻛﺮدﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﻨﺎدي ﺑﻲ ﻧـﻈـﻴـﺮ،
ﻛﺘﺒﻲ ﻧﺎﻳﺎب و آﮔﻬﻲ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي دﻳﻮاري و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎه اوﻟﻮﻳﺘﻲ را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺷﻤﺎرد ﻛﻪ آن را
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﻤﻪي دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔـﻲ
ﺿﺮورت دارد ،ﺗﻔﻮﻳﺾ ـ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن از اﻳﻦﻛﻪ اﻳﺪهي ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳـﻦ
ﻣﻮزه ﭼﻘﺪر ﺳﺮﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ،
ﺷﮕﻔﺖزدهاﻳﻢ .ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي آن اﺳـﺖ،
ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ،ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼـﻴـﺰ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻠﺢ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،و ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﺑﺮ روي اﻳـﻦ ﻛـﺮه ي
ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲدارد.
ﻣﻮزه ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ )اﻋﻢ از
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ( و ﺑﺎ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺧﻮش ﻧ ﻴﻴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗـﺎره ﻫـﺎ
ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮدهاي دارد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )،(UN
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) ،(UNESKOﺳـﺎزﻣـﺎن
آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ )  ،(NATOﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ  ،PENﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻠـﺢ
ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺮوژ ،ﺷﻮراي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ،ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻠـﻲ
ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ،و ﺧﻴﻠﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ .ﻣﻮزه ﻋﻀﻮ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺻﻠﺢ در ژﻧـﻮ و
ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮزهﻫﺎي ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮔﻠﭽـﻴـﻦ ﻫـﺎي
وﻳﮋه ﻣﻮزهي ﻣﺎ در ﻗﺒﺮس ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،روﺳﻴﻪ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ژاﭘﻦ ،ﺑﻠﮋﻳـﻚ
و ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦﻛﻪ ،ﻣﺠﻠﻪي
 Icom Newsﻛﻪ در ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
ﭼﺎپ و در  148ﻛﺸﻮر ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﮔﺮدد ،اوﻟﻴﻦ ﺷـﻤـﺎره ﺳـﺎل
 2000ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪاي درﺑﺎرهي ”ﻣﻮزه ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﻲ ﺻـﻠـﺢ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ“ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه از ﻣﻮزه ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
و ﺟﻬﺎﻧﻲﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦﺟﺎ را اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ درﺳﺖ ﻣﺜـﻞ
ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻪ اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻳﻦ ﺣﺲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑـﻴـﺶ ﺗـﺮﻳـﻦ
ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻚدﻳﮕﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﺣـﻔـﻆ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺰلﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮكﻣﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﻼشﻛﻨﻨﺪ.
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮزه ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑـﻪ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎيﻛﺎري ﻓﺮم داده و ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و
آنﻫﺎ را ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ.

ﭘﺮوژهﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮزه
” -1دﺳﺖﺧﻂ ﺻﻠﺢ“ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮزه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺑﻲﻫﻤـﺘـﺎﻳـﻲ از
ﻋﻜﺲﻫﺎ ،ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ،روﻳﺎﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و آﺛﺎر ﺧﻄﻲ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ در راﺳﺘﺎي ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ روي ﺳـﻴـﺎه زﻣـﻴـﻦ،
ﮔﺮدآوريﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  1000ﻣﻮرد از ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻈﺮﻳـﺎت و ﻣـﺤـﺼـﻮﻻت
ﻣﻮزهاي از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﺎﻣـﻞ رؤﺳـﺎي دوﻟـﺘـﻲ و
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  ،ﺷـﺎﻋـﺮان،
داﻧﺶﻣﻨﺪان ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲداﻧﺎن ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺰرگ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﺗـĤﺗـﺮ،
ورزش و ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻳﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در ﻣﻮزه ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨـﺎ
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﮕﻨﺘﺎ  Magentaدر آﻣﺴﺘﺮدام ،ﺑـﺨـﺸـﻲ از اﻳـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻲﺑﺪﻳﻞ ،در ﻣﺎه ﻣﻲ و ژوﺋﻦ  1996در ﻛﺸﺘـﻲ ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﻲ
وﻳﮋهاي ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪ و  25ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻠﻨﺪي از
آن ﺑﺎزدﻳﺪﻛﺮدﻧﺪ .و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﮕﻨﺘﺎ ،اﻳﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﻪ
”اﺛﺮي ﺧﻴﺎل اﻧﮕﻴﺰ“ ﺗﺄﻟﻴﻒﻛﺮد.
در آﻳﻨﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻳﻢ ﮔﺎﻟﺮي ـ ﻛﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ وﻳﮋه اي ﺑـﺎ ﻋـﻨـﻮان
”دﺳﺖﺧﻂ ﺻﻠﺢ“ اﻓﺘﺘﺎح ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎب ﻫـﺎي ﺧـﻄـﻲ ،آﺛـﺎر
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻨﺮي ،اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد و از ﻃﺮف آژاﻧﺲﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻫﻨﺮي ﻣـﻌـﺮوف
دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
” -2ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺸﻮر  :Xﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ“ ﻫﺪف از اﻳـﻦ
ﻃﺮح آﺷﻨﺎ ﺳﺎزي ﻫﻤﻮﻃﻨﺎنﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺮدم و ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ ﻫـﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻧﮕﺎه ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ .در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫـﺎي اﺧـﻴـﺮ
ﻣﻮزه ،ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎهﻫﺎي ﻫﻨﺮي وﻳﮋه آﺛﺎر ﻛﻮدﻛﺎن از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ،
ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻣﺼﺮ ،ﺗﺎﻳﻮان ،زﻻﻧﺪ ﻧﻮ ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،اﻳﺮان ،آﻟـﺒـﺎﻧـﻲ،
ﺗﺒﺖ ،ژاﭘﻦ ،اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ،روﺳﻴﻪ ،ﻣﺎﻟﺰي و  ...ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳـﺖ .در
آﻳﻨﺪهاي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﻟﺮي داﺋﻤﻲ ﺑﺮاي آﺛـﺎر
ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻬﺎن راهاﻧﺪازيﻛﻨﻴﻢ.
 -3ﺟﺸﻨﻮاره ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ”ﺻﻠﺢ و ﺧﻠﻊ ﺳـﻼح“ در
ﭘﺎرك ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ و در ﻗﺼﺮ ﻫﻨﺮي ـ ﻣﻠﻲ ﻛـﻮدﻛـﺎن ﺗـﺎﻛـﻨـﻮن 6
ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮدهاﻳﻢ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ در ﻫـﻔـﺘـﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﻴﺎم
آن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد” :ﺟﻨﮓ ﺑﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺟﻨﮓﺑﺎزيﻛﻨﻴﻢ؟“” ،ﺻﻠﺢ
از ﻣﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد“ .ﺑﺪﻳﻦ روش ﻣﺎ از ﻛﻮدﻛﺎن دﻋﻮت ﻣﻲﻛـﻨـﻴـﻢ ﺗـﺎ
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزيﻫﺎي ﺟﻨﮕﻲ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎوﺿﻪﻛﻨﻨﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺳـﻠـﺤـﻪ ﻫـﺎي
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ،ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ،ﺗﻔﻨﮓ ،ﺗﺎﻧﻚ ،ﺗﻴﺮﻛﻤﺎنﻫﺎي ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻏـﻴـﺮه
ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﭘﺲ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻗﺮاردادي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛـﻪ
درﺑﺎره ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ اﻣﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﺳﺒﺎب ﺑـﺎزي ﻫـﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﺒﻚ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﻣـﻲ ﻛـﻨـﻨـﺪ،
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺮم ،اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ،ﻛـﺘـﺎب،
ﻣﺪاد رﻧﮕﻲ ،ﻣﺪاد ،ﺗﻮپ و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦﻫﺎ .ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﺑـﺎزي
ﺟﻨﮕﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻌﺮ ،ﻛﺎردﺳﺘﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ درﺑـﺎره ي
ﺻﻠﺢ ﻛﺸﻴﺪه وﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲآورﻧﺪ .ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه ﻣـﻤـﺘـﺎز
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢ و ﺧﻠﻊ ﺳـﻼح ﻣـﻲ ﮔـﺮدد .ﺑـﻪ ﺟـﺰ
ﻣﻌﺎوﺿﻪي اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﺟﺸﻨـﻮاره ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي
دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎه ،ﺑﺎزي ﺑﺎ ﻻﺗـﺎري ﺻـﻠـﺢ،
ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ دوﺳﺘﺎن ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي ﺑﺮﮔﺰار ﻣـﻲ ﺷـﻮد.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﻣﺪاوم اﺳﺖ .ﻗﺒـﻮﻻﻧـﺪن
ﻛﻠﻴﺸﻪي ”ﺑﻪدرد ﻧﺨﻮر“ در ﻣﻮرد اﺳﺒﺎب ﺑﺎزيﻫﺎي ﺟﻨﮕﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﻢ
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻫﻢ ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛـﻪ اﻳـﻦ
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ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزيﻫﺎ ذﻫﻦ و ﺷﻌﻮر ﻛﻮدﻛﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را ﭘﺮﺧﺎش ﮔـﺮ و
ﺳﺘﻴﺰهﺟﻮ ﺑﺎر ﻣﻲآورد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻠﻊ ﺳـﻼح
و ﺻﻠﺢ ،ﺗﻠﻘﻴﻦ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس در ﻛﻮدﻛﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﺪو زﻧﺪﮔﻲ آﻧـﺎن
اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﻖ دﻳﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در
ﺻﻠﺢ و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ارزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﺷﻜـﻞ ﮔـﻴـﺮد.
آنﮔﺎه در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮده و ﺑـﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ را ﺗﺨﺮﻳﺐﻛﻨﻨﺪ.
” -4زﻳﺒﺎﻳﻲ ،ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد“ ﻣﺎ در ازﺑـﻜـﺴـﺘـﺎن
ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي ﻛـﻪ در
ﺧﺎرج زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .در آنﻫﺎ آﺛﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﺮض
ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻜﻮه ﻃﺒﻴﻌﺖ ،زﻳﺒﺎﻳﻲ دوﺳﺘﻲ
و ﻋﺸﻖ ،زﻳﺒﺎﻳﻲ آﻓﺮﻳﻨﺶ و آﺷﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ آﺛـﺎر
ﻫﻨﺮي در ﻣﻮزه داﺋﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎهﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ
از آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،و آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰارﻛﺮدﻳﻢ ،اﻣﺎ از
ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه را ﭘﺮوژه ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﻲ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان )در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ” زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد”
و ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎه ” ﻫﻨﺮ و زﻳﺒﺎﻳﻲ“ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻـﻠـﺢ
در دﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﻮزه ﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧـﺘـﺼـﺎص داد.
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺎﻟﺮي ﻫﻨﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ” زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺟـﻬـﺎن“ در
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ از اﻫﺪاف دراز ﻣﺪت اﺳﺖ.
 -5دﻧﻴﺎ از ﻧﮕﺎه ﻛﻮدﻛﺎن ﻣـﻌـﻠـﻮل اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻗﺼـﺪ دارد
ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎﻫﻲ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﺪﻛﻪ داراي ﻣـﺤـﺪودﻳـﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،اﺧﺘﻼل ذﻫﻨﻲ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ،ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﻲﻫﺎ ،ﺟـﻨـﺎﻳـﺎت،
ﺟﻨﮓ و ﺣﻮادت ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻏﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻤﺮﻗﻨـﺪ
ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﻛـﻪ ﺗـﻮاﻧـﺎﻳـﻲ ﻫـﺎ،
ﺗﺨﻴﻼت و آرزوﻫﺎي اﻳﻦﮔﻮﻧﻪﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻳـﻢ و
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻓﺮاﺳﻮي آﺛﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳـﻦ
ﭘﺮوژه از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
” -6دﻧﻴﺎي ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ“ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺪارك ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ و از ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﺑـﻪ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻗﻮامﺗﺎن ،ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﻜﺎران ،ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕـﻲ
و ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه روي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﺒﺴﻢﻛﻨﻴﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ .اﻳﻦ
ﻃﺮح ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮع و ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻤـﺎﺳـﺖ
)ﻋﻜﺲ ،ﻧﻘﺎﺷﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ ،ﮔﺮاور ،ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮر ،ﮔﺮاﻓﻴﻚ راﻳﺎﻧﻪاي ،ﺷـﻌـﺮ،
ﻟﻄﻴﻔﻪ و ﻏﻴﺮه( .ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﭘـﺲ از
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ،ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ را آﻏﺎزﻛﻨﻴﺪ ،از ﻫﻤﻴﻦ اﻵن.
 -7ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دوﺳﺘﻲ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﻛﻨـﺎر
ﻣﻮزه ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دادن ،آﻣﻮزش و اﺳﺘﻔﺎدهي ﻣﻔﻴﺪ از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
ﻼ وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﻲﻃﺮف در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ
ﻛﻪ ﻋﻤ ً
و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ ﺟﻮﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر
ﻣﻲآﻳﺪ .ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮزه اوﻟﻴﻦ ﺧﻮدآﻣﻮز اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪ زﺑﺎن ازﺑﻜﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ
و ﻣﻨﺘﺸﺮﻛﺮدﻧﺪ .ﻛﻠﻮب اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﺪﻣﺎت دوﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي را ﺑـﺮاي
ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣـﺮ
ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،دوﺳﺘﻲ و ﺻﻠﺢ ﻛﻤـﻚ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دوﺳـﺘـﺎن
ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي در دﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -8ﺟﺎده ﺑﺰرگ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﻮزه ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪ اﻣﻜـﺎﻧـﺎت
ﺧﻮد از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﺟﻬﺖ زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﺖﻫـﺎي ﻃـﺮح ”ﺟـﺎده
ﺑﺰرگ اﺑﺮﻳﺸﻢ“ ،ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري و ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴـﻦ
Printempo 2005

N-ro: 11

واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣـﻴـﻨـﻪ ﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -9ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ در ﻫﻤﻪي ﻗﺎرهﻫﺎ ﺷﻬﺮ زادﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣـﻴـﺮاث
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﻴﻠﻪ و اﺑﺰار و اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ
ﻫﺮ ﺷﻜﻞ اﻋﻢ از ﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ،ﻛﺘﺎب ،ﺑﺮوﺷـﻮر،
ﺷﻌﺮ ،ﺗﺮاﻧﻪ ،ﻋﻜﺲ ،ﻃﺎﺣﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻲ ،اﺳﻨﺎد و ﻏـﻴـﺮه ﻛـﻪ درﺑـﺎره ي
ازﺑﻜﺴﺘﺎن و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊآوري ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﭼـﻴـﺰي
ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻜﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮوشﮔﺎه ،ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،رﺳﺘـﻮران،
ﻫﺘﻞ ،ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ از ﻣﻴﺎن ﻣﻮارد ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫـﺎ را در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد.

دورﻧﻤﺎي رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮزه
در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮزه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﻳﻚ ﻣﻮزهي ﻏﻴﺮﻣﺘﺪاول از ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ اﻣﺘﺤﺎنﻛﺮد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ـ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫـﺎي
ﺣﻮزهي درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﺿﺮورت دارد رﺳﻤ ًﺎ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ
ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻮزه ﻫﻨﻮز ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﻼ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮهي ﺧﻮد اﺳﺘﻔـﺎده ﻛـﻨـﺪ .ﺗـﻤـﺎم
اﺳﺖ ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻣ ً
ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دارد .ﻣﻮزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﻛﺎري ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻜﺎﻧـﻲ ﺑـﺎ
ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺎه داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ ،ﮔﺎﻟﺮيﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ
ﮔﺎﻟﺮي ”دﺳﺘﺨﻂ ﺻﻠﺢ“ ﻳﺎ ”زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد“ و ﻏﻴـﺮه
ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﺗﺎق ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮاي اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﺑﭽﻪﻫﺎ،
ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺨﻦراﻧﻲﻫﺎ ،ﺳﻤﻴﻨـﺎرﻫـﺎ و
ﺟﻠﺴﺎت ،ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﺗĤﺗﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،آرﺷﻴـﻮ .ﻛـﺎﻣـﭙـﻴـﻮﺗـﺮ و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ را ﺑﺎ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘـﻴـﺶ روي
ﺧﻮد دارﻳﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻧـﺘـﺎژ
ﺷﺪهي ﺑﺰرﮔﻲ ﻗﺮار دارد ،در اﻃﺮاف ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ از ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ دﻟﻨﺸﻴﻨﻲ آرام ﺑﻪﮔﻮش ﻣﻲرﺳﺪ ،اﻧﮕﺎر ﻛﻪ
ﺧﻮد ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺮدوﻧﻪي روﻳـﺎﻫـﺎﺳـﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺑﺘﺪا از ﺧﻴﺎل و روﻳﺎ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﭼـﻪ
ﻛﺴﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮزه اﻛﺜﺮ ًا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎلاش
و ﻛﻤﻚ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را ﻧـﺜـﺎر ﻣـﻲ ﻛـﻨـﻨـﺪ
ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰي ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎمداران ﻣـﺠـﺎز
ﻣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﻳﻢ .ﺣﻀﻮر و ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺎنﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣـﻮزه
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﻲﺷﻤﺎرﻳﻢ.

ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮزه اﺳﺖ.
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ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دوﻟﺘﺸﺎﻫﻲ
ﺟﻨﺒﺶ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻮاداراﻧﻲ داﺷﺖ .در
اﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ي آن از
اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻳﻜﻲ
از راه ﻫﺎي ورود ﺗﺠﺪد ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ورودﮔﺎهﻫﺎي ﺗﺠﺪد ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ .ﺣﻀﻮر
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺎ ،وﺟﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ  ...و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ راه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ،
زﻳﺮا ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اﺑﺮاز ﺑﺎورﻫﺎي
ﺗﺠﺪدﮔﺮاﻳﻲ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻤﻞ اﻟﻤﺘﻴﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪي
اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻫﻤﺎد
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﻬﺮان و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ درﺑﺎرهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ وﻳﮋه از ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﻤﺴﻪ ﭼﻲ ،اﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ – ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در واژهﻫﺎ – اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ اﺳﺖ.
ﻟﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،1ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ آن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ
در ﺳﺎل  1310ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از  3ﺑﺨﺶ
ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ و ﻣﻮﺧﺮه .دو ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻮﺧﺮه
ﻧﻮﺷﺘﻪ ي ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ي ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺪﻧﻪ ي اﺻﻠﻲ
آن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎزده ﺳﺎل ﭘﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺸﺮﻳﻪ ي ﻋﺮب
زﺑﺎن اﻟﻬﻼل ﻧﺸﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﺷﺎرهاي ﻣﺨﺘﺼﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ي ﻣﻘﺎﻟﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ اﺷﺮاق ﺧﺎوري ﻧﺎم دارد ،اﻣﺎ وي ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﺎم واﻗﻌﻲ او ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ وي ﻣﺠﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ.
ﻟﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻫﺮ ﻋﺼﺮﻳﺮا ﻣﻘﺘﻀﺎﺋﻲ و ﻫﺮ دورهاي را ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻪاﻳﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﺑﻐﻴﻦ آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ردﻳﻒ اول ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺴﺎﻳﺮ اﻓﺮاد و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﺰد ﺷﺪه و ﻟﺰوم آن ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺮ ﻗﺮن و ﻋﺼﺮ ﭼﻮن از ﻟﻮازم
ﺿﺮورﻳﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺠﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﺶ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ...
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻊ ﺳﻤﺎوﻳﻪ و ﻧﺴﺦ اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻴﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻇﻬﻮر ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻻﺣﻘﻪ ...و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ دوﻟﺘﻲ روي ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﺮ زﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎي ﺑﺴﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺮون و ادوار ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻋﻘﻮل و
اﻓﻜﺎر و ﺗﻄﻮر اوﺿﺎع ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻤﺎوي و ﺑﺸﺮي ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ و ﺟﻬﻼ ﻗﻮم ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻌﺼﺐ و ﺷﺪت ﻧﻔﻮذﻳﻜﻪ اوﻫﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻪ
در آن ﻫﺎ دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻗﺒﺎل ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﺼﺮﻳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻛﺮده از ﺟﺮﻳﺎن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻘﺒﺎل اﻗﺘﻀﺎي زﻣﺎن
 :1ﺧﺎوري ،اﺷﺮاق .ﻟﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ .ارﻣﻐﺎن ،س ،12ش ،5ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )1310ژوﺋﻴﻪ ـ
اوت  1931ﺻﺺ  329ﺗﺎ (338

از ﭘﺎ در آﻣﺪه ﻧﺎﭼﺎر در ﻗﺒﺎل آن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺧﺎﺿﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ» .ﺳﻨﺘﻪ اﷲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺘﻪ اﷲ ﺗﺤﻮﻳﻼ«
»ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ«
ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮوزي ﺑﺪﻳﻬﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از دﻧﻴﺎي ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،ﻇﻬﻮر ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت
ﻃﺒﻴﻌﻴﻪ و ﺑﺮوز وداﻳﻊ ﻣﺴﺘﻮره در ﺑﻄﻮن ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺪم
و ارﺗﻘﺎ وﻗﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺮن اﺧﻴﺮ و زﻣﺎن ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﺮون
ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ داده و ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﺼﺮ اﻳﺠﺎب
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﺣﺼﻮل اﺗﺤﺎد ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﻟﻐﺎي ﺗﻌﺼﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ دوره از ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﺘﻤﻴﺔاﻻﺟﺮا و
از ﻟﻮازم ﺿﺮورﻳﻪ اﻣﺮوزي ﺑﺸﻤﺎر اﺳﺖ.
اﻓﻜﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻘﻮل ﺳﻠﻤﻴﻪ ﻧﺎﺑﻬﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ
ﺣﺲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﺼﺮ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭘﻲ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮي ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﺮاع و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻟﺴﺎن و ﻟﻐﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
دﻧﻴﺎ آن را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﺗﺤﻜﻴﻢ رواﺑﻂ ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻬﻼل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻳﻜﻲ از
ﻓﻀﻼ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ آن را ذﻳﻼ
ﻣﻲﻧﮕﺎرﻳﻢ:

»ﻟﻐﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ«
»ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻟﻐﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ«
ﺑﺸﺮ ﻫﺮ روز ﺷﺪت اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻟﻐﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻣﻢ و ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮره را در ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ
ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻲﺳﺎزد...
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻮراﻟﻔﻜﺮ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﻔﻲ
ﻧﻤﺎﻧﺪه و از اﻳﻦ رو ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻐﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن
آﺳﺎن و ﺳﺎده اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه و آن
ﻟﻐﺖ را ﻫﻢ ﺑﻌﻼوه زﺑﺎن ﻣﺎدري ﺧﻮد از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم
اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﻣﻠﻞ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
ﮔﻮﻳﻨﺪ اول ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اذﻫﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ »دﻳﻜﺎرت« ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻬﻴﺴﺖ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻟﻐﺖ و اﻳﺠﺎد زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻬﻢ ﻛﺎر
آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ .وﺿﻊ ﻟﻐﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﺎظ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮوﻋﺎت اﻣﺮي
ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﻌﺐ اﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻗﺒﻮل و ﺗﺮوﻳﺞ آن وادار
ﻛﺮدن از ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ.
از اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻫﻤﺘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺒﺬول و ﻣﺼﺮوف ﻣﻲ ﺷﺪ
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اﺳﻴﺮ ﺧﻴﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺘﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻪ از ده ﻟﻐﺖ ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺖ اﺧﺘﺮاع و اﻳﺠﺎد
ﺷﺪ ،از آن ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺷﺮاﻳﻂ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺎدﮔﻲ
ﺑﻮد ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و آن ﻟﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
 ESPERANTOﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺪا و ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻌﻨﻲ »ﺳﻞ ﻣﻲ دو« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس وﺿﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻐﺎت ﻧﻤﻮد ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺳﺘﻘﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻟﻐﺎت ﻣﺮﻛﺒﻪ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﺮﻋﻪ از ﻋﻬﺪه اﻳﻔﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮآﻳﺪ.
ﻟﻐﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل و رﻳﺸﻪﻫﺎي آن از ﻟﻐﺎت ﺣﻴﻪ ﻣﻌﺮوﻓﻪ اﻗﺘﺒﺎس
ﺷﻮد و در ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع در ﺷﺮح اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺮوﻃﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎ ﻟﻐﺖ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎد دارا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺬﻛﺮ داده ﺳﭙﺲ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ .ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ:
 -1ﻟﻐﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺴﻴﻄﻪ دوران زﻧﮕﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺪآن ﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻟﻐﺖ ﺗﺎدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﻓﻨﻴﻪ
و ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻣﻞ دارا ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻟﻐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ داراي اﻟﻔﺎظ ﺑﺴﻴﻄﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻓﻬﻢ و ﻣﺪارك ﻋﻤﻮم ﻧﺰدﻳﻚ و ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻫﻢ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻟﻐﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ از ﻟﻐﺎت ﺣﻴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻟﺰوم ﺷﺮط اول و ﺛﺎﻧﻲ واﺿﺢ و آﺷﻜﺎر و ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ از ﺷﺮح ﻋﻠﺖ
و ﺑﺴﻂ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ،ﻟﺰوم ﺷﺮط ﺳﻴﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻟﻐﺎت ﺣﻴﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ را اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﻴﺎر و
ﻋﻮاﺋﻖ ﺑﻴﺸﻤﺎر در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﺗﻌﺼﺒﺎت
ﺟﻨﺴﻲ و وﻃﻨﻲ ﻣﻠﻞ و دول اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻴﺴﺖ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻠﻞ ﺣﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﺜﻼ راﺿﻲ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﻐﺖ رﻗﻴﺐ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻮد
و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ را ﺑﺮاي زﺑﺎن و ﻟﻐﺖ
ﺧﻮد اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ و رﻗﺒﺎي ﺧﻮد را ازآن ﺑﻲﺑﻬﺮه ﺳﺎزد.
ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻐﺖ ﻻﺗﻴﻨﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺑﻴﺠﺎ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻐﺖ ﻻﺗﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن ﺻﻌﻮﺑﺖ ﺗﻌﻠﻢ و ﺳﺨﺘﻲ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از آن ﻛﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ از ﺗﺎدﻳﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻗﺎﺻﺮ و ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﻳﻬﻴﺴﺖ...
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻐﺖ ﺗﺎزه اي ﻳﺎﻓﺖ ،ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻨﻲ ﻛﻪ در
ﺻﺪد ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ آﻣﺪه اﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﺎﺑﻘﻪ از
اﺳﺘﻌﻤﺎل و اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮده ﺧﻮدداري ﻛﺮده و ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ
ﻟﻐﺖ ﺗﺎزه آﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮاي
وﺻﻮل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ:
 -1ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ اﺧﺘﺮاع ﻛﻨﻨﺪ و اﻟﻔﺎظ را از آن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮدﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 -2اﺻﻮل و رﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ را از ﻟﻐﺎت ﻣﻮﺟﻮده ﺣﻴﻪ اﺗﺨﺎذ
ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ و اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻟﻐﺎت ﻣﺰﺑﻮره
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻃﺮز و ﺷﺮح ﻃﺮﻳﻘﻪ اول ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﻢ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ اوﻟﻲ ﻟﻐﺘﻲ وﺿﻊ ﻛﺮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ژان ﺳﻮدر ﺑﻮد ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده
و آن ﻫﺎ را اﺳﺎس ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺮار داد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺰﺑﻮره
ﻋﻼﻣﺎت ﻧﻮت ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ »دو ،ري ،ﻣﻲ ،ﻓﺎ ،ﺳﻞ ،ﻻ،
ﺳﻲ ،دو« ﻣﺨﺘﺮع ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »دو ري ﻣﻲ«
ﻳﻌﻨﻲ روز و ﻛﻠﻤﻪ »دو ري ﺳﻲ« ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻔﺘﻪ و »دو ﻣﻲ ﺳﻞ« ﻳﻌﻨﻲ

»اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ«

»ﺷﺮاﻳﻂ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ«
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از آﻏﺎز ﺳﺎل  1880ﻣﻴﻼدي ﺗﺎ  1907ﻣﺘﺠﺎوز از ﺑﻴﺴﺖ ﻟﻐﺖ در ﻋﺎﻟﻢ
اﺧﺘﺮاع ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن ﻫﺎ از ﻟﻐﺎت ﺣﻴﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻟﻐﺎت ﻣﺰﺑﻮره و ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻤﻮم
ﻟﻐﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ .ﻟﻐﺖ ﻣﺰﺑﻮر را دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ﻛﻪ از اﻫﺎﻟﻲ
ﺑﻮﻟﻨﺪاﺳﺖ وﺿﻊ ﻧﻤﻮد ،اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﻣﺰﺑﻮر دﻛﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮر
ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ دﻛﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻳﻌﻨﻲ دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺪوار اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻟﻐﺖ ﻣﺰﺑﻮر را اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻧﺎﺷﺮﻳﻦ
ﺑﺴﻴﺎر دارد ﻛﻪ ﻣﺎل ﻫﺎي زﻳﺎد و ﻣﺼﺎرف ﻫﻨﮕﻔﺖ در راه ﻧﺸﺮ وﺗﺮوﻳﺞ
اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺠﻼت و ﺟﺮاﻳﺪ و اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻬﻤﻪ و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻫﺎ
از ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺮج و ﺻﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻬﻢ اﻳﻦ زﺑﺎن
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺬاﻫﺐ و ﻣﻠﻞ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن ﻟﻐﺖ ﻣﺰﺑﻮر
ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﺠﺎد ﻟﻐﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و وﺣﺪت ﻟﺴﺎن ﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و از ﻫﺮ
ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻣﻠﺖ در ﺗﺮوﻳﺞ آن ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ
را ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻼد و اﻗﻄﺎر ﻋﺪه زﻳﺎدي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
در اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﺟﺪﻳﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﻨﻲ
در ﺗﺮوﻳﺞ آن ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ زودي ﻣﺠﺮي ﮔﺮدد ﭼﻮن ﻫﺮ ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﻨﻲ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ »ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻳﺎ
ﺑﻄﻼن ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻳﻢ« ﺧﻮد دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ از ﺧﻠﻮص
ﻧﻴﺘﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ﻟﺴﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮد ،از ﺳﺎل
 1905ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻳﻜﻲ از ﺑﻼد اروپ و اﻣﺮﻳﻚ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از اﻃﺮاف ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﻀﻮر
ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ در
ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ ﺳﺎل  1914ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻧﺎﻳﺮه ﺣﺮب و
ﻗﺘﺎل ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ اﺳﺎﻣﻲ  3600ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﻃﺮف  35ﻣﻠﺖ و
ﻃﺎﻳﻔﻪ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻳﻨﻚ ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اﻳﻦ ﻟﻐﺖ را ذﻳﻼ ﻣﻲﻧﮕﺎرﻳﻢ:
اﻟﻔﺎظ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ـــ اﻟﻔﺎظ اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻟﻔﺎظ ﺷﺎﻳﻌﻪ در
ﻣﻨﺘﺸﺮه دﻧﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻟﻔﺎظ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از رﻳﺸﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺑﺮﺧﻲ از آن از ژرﻣﻨﻲ ﻳﺎ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﻳﺪه در ﻋﺪه اﻟﻔﺎظ ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﻘﻠﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺻﻮل ﻟﻔﻈﻴﻪ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ رﻳﺸﻪ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎوﺟﻮد ﻗﻠﺖ اﺻﻮل ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻮد
ﺳﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺖ اﻟﻔﺎظ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﻐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻼﻣﺎت و
ادواﺗﻲ ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻮن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اول ﻳﺎ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻋﻼﻣﺖ  MALاﮔﺮ در اول ﻛﻠﻤﻪ درآﻳﺪ ﺿﺪ
ﻣﻌﻨﻲ رﻳﺸﻪ را ﻣﻲﻓﻬﻤﺎﻧﺪ] 9RANDA [grandaﻳﻌﻨﻲ ﺑﺰرگ و ﻛﻠﻤﻪ
] MAL9RANDA [Malgrandaﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻋﻼﻣﺖ][eto
 ETDدر آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ زﻳﺎد ﺷﺪه رﻳﺸﻪ را ﺗﺼﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ KNABD
ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻛﻮﭼﻚ ،ﻋﻼﻣﺖ ] E90 [egoرﻳﺸﻪ را ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ﻋﻼﻣﺖ  IDOﺑﺮ زاده و ﺑﭽﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪCEVALO [ĉevalo]،
ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺐ CEVALIDO [ĉevalido] ،ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺮهاﺳﺐ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ.
ﺗﻬﺠﻲ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺬف و اﺑﺪاﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻲ
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ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و در ﻛﻠﻤﺎت ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﺪه
ﻧﺸﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ در ﻟﻐﺎت اروﭘﺎﻳﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻔﺎظ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺜﻞ دو ﺣﺮف  CHﻛﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و
 SHﻛﻪ ﺷﻴﻦ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺬرادن ﻋﻼﻣﺖ
ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﺣﺮف ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺣﺮف ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﺟﺎي ﺣﺮوﻓﻲ ﻛﻪ در ﻟﻐﺎت ﺳﺎﺋﺮه ﺗﻠﻔﻆ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻗﻮع ﻗﺒﻞ از
 U.A.Oﻳﺎ  C.Iو ﻏﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﺮع اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﻈﺎت ﻋﻼﻣﺘﻲ
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺸﺖ ﻋﺮﺑﻲ روي ﺣﺮف ﻗﺮار داده ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻠﻔﻆ
ﺣﺮف را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺣﺮف  Gﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺎف ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﻠﻔﻆ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺰﺑﻮر  Gﺟﻴﻢ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺣﺮف
 Hﺑﻌﻼﻣﺖ ه و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  Hخ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ
ﺗﻠﻔﻆ  CHﻓﺮاﻧﺴﻪ  SHاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻟﻔﻆ  Sس را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده و
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺰﺑﻮر را روي آن ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ  Sش ﻟﻔﻆ  Cﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻐﺎت
ﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎف و ﮔﺎﻫﻲ ث ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺲ ﺗﻠﻔﻆ ﺷﺪه و
ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﻆ ﻛﺎف ﺣﺮف  Kرا ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ – در
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮه و در ﻗﻮاﻋﺪش
اﺳﺘﺜﻨﺎ و ﺷﺎذو ﻧﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﺣﺮف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻔﻆ  LAاﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻲﺷﻮد ﺧﻮاه ﻣﻌﺪف ﻣﺬﻛﺮ ﻳﺎ ﻣﻮﻧﺚ ﻣﻔﺮد ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ال در ﻟﻐﺖ
ﻋﺮﺑﻴﻪ.
در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف  Oﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑﻮاﺳﻄﻪ
زﻳﺎد ﻛﺮدن  Gدر آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺜﺎل  PATROﭘﺪر،
 PATROJﭘﺪرﻫﺎ ،ﻟﻔﻆ  INﺗﺎﻳﻨﺚ اﺳﺖ  PATRINOﻣﺎدر ،ﻋﻼﻣﺖ
ﺻﻔﺖ ﺣﺮف  Aاﺳﺖ در آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺻﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻳﺎد ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﻪ
 Gاﺳﺖ ،ﺻﻔﺖ از اﺳﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﻢ O
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻔﺖ  Aﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ PATRA- .ﭘﺪري،
 PATRINAﻣﺎدري ،ﺟﻤﻊ ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻟﻔﻆ  Gدر آﺧﺮ ﺻﻮرت
ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻋﻼﻣﺖ ﻇﺮف و ﻗﻴﺪ  Eاﺳﺖ در آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ  PATR-ﭘﺪراﻧﻪ و
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس.
در ژﻧﻮ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل
 1908ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮر در ﻋﻤﻮم ﺑﻼد ﻣﻬﻤﻪ از ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺎﻟﻚ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﻐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻋﺪد
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎل  1914ﻗﺮﻳﺐ  1260ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑﻪ  650ﻧﻔﺮ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮد .ﻛﺘﺐ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻟﻐﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ رﺟﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺟﻴﻞ ،ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ ،راﺳﻦ ،ﻣﻮﻟﻴﺮ ،ﻫﻮﮔﻮ،

وﻟﺘﺰ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و در  36ﻣﻤﻠﻜﺖ از ﻋﺎﻟﻢ  35ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ
ﻟﺴﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ) .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ(
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻳﺎزده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻬﻼل راﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻬﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻪ ﻗﺪرﻫﺎ ﺑﺮ
وﺳﻌﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻴﺪي زاﻣﻨﻬﻮف دﺧﺘﺮ دﻛﺘﺮ
ﻣﺨﺘﺮع ﻟﺴﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺟﺪﻳﺖ در اﻗﻄﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده و در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻣﻬﻤﻪ ﺑﻼد ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﺴﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻄﻖﻫﺎي ﻣﻬﻴﺞ ادا ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ
و اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺷﺪ در ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻄﻖ ﻫﺎي او را ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ادا ﻛﺮده و در ﻣﺠﻼت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ درج ﺷﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ادﺑﻲ و ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﻟﺴﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل 1923
ﻣﻴﻼدي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5000ﺟﻠﺪ ﺑﻮده و ﺟﺮاﺋﺪ و ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻐﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮ  90ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ .ﻛﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
درﺑﺎره اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻔﺎﻳﺖ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺑﻴﺴﺖ درس( ﺗﺎﻟﻴﻒ آﻗﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺪاﻧﻲ و
)اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﭼﻬﻞ درس( از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺠﻤﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ ،و
ﻛﻠﻴﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ،در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،دوﻟﺖ ژاﭘﻦ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﺮاي رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺒﻮل و ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﺴﻴﻮ
ﻧﻴﺸﻴﻤﻮ را رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﻮف ژاﭘﻦ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻛﻪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
را ﺑﺮاي رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻳﻦ ﻟﺴﺎن ﻣﻮاد ذﻳﻞ اﺳﺖ:
 -1اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻟﺴﺎﻧﻴﺴﺖ ﺑﻲ ﻃﺮف و از اﻳﻦ رو ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض و وﺟﻬﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺴﻨﻪ و ﻟﻐﺎت واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 -2اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻐﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎﺳﺖ.
ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﺴﺎن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
در ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت و در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﻞ ﺣﻴﻪ راﻗﻴﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4ﻣﺨﺘﺮع اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ و ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
اﻧﺴﺎﻧﻲ زﺣﻤﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻣﺸﻘﺖ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻟﺴﺎن را ﻛﺸﻴﺪه از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻳﻚ روح ﻣﻌﻨﻮي و ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺎﻃﻨﻲ در اﻳﻦ ﻟﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺴﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم :اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻘﻴﺐ
اﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻐﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
ﺑﻪ زودي وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﺮق و ﻏﺮب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﺷﺮاق ﺧﺎوري

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.
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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

26
31

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 ﭘﺮداﺧﺖ 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 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

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

ﺳﻦ:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﺗﺤﺼﻴﻼت:

از ﺷﻤﺎره:
ﺷﻬﺮ:

ﺗﻠﻔﻦ:
اﻣﻀﺎء:
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آﺧﻮﻧﺪزاده  .ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ش  1 :ص 5 :
آذرﻫﻮﺷﻨﮓ .
ش  2 :ص  / 3 :ش  4 :ص ،5 :
 / 21ش  5 :ص / 31 ،23 :ش:
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
18 : 10
ش  4 :ص 4،5 :
آذري  .ﻋﺎرف
ش  4 :ص 18 :
آزاد ﻣﺮاﻏﻪاي .
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻮر  .ﻧﻴﺮ ه
ش  2 :ص  / 18 :ش  3:ص:
 / 14ش  4 :ص / 19 ،5 :ش
)ﻟﻮﻣﻴﻨﺎ (
 5ص  / 30 :ش 7 :ص: / 23 :
 9ص  / 22 :ش  10 :ص 8 :
ش  4 :ص 37 ،5 :
اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ  .ﺷﻴﺮﻳﻦ
ش 4 :ص4 :
اﺣﻤﺪي  .ﺟﻤﺸﻴﺪ
ش 1 :ص9 :
اﺳﺘﻮﻛﺮ  .ﻓﺮاﻧﻚ
اﺷﺘﻤﻴﭻ  .اﺷﭙﻮﻣﻨﻜﺎ ش  7 :ص 13 :
ش  4 :ص 17 :
اﺷﺮاﻗﻴﻪ ...
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﻠﻪ ﻳﺮ  .ﻣﺎرﺗﻴﻦ
اﺷﻼﻳﺮ  .ﻣﺎرﺗﻴﻦ
اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ  .ﻳﻮﺳﻒ ش  1 :ص / 6 :ش  3 :ص/ 3 :
ش  10 :ص 9 :
)اﻋﺘﺼﺎماﻟﻤﻠﻚ (
ش  10 :ص 4 :
اﻛﻮ  .اﻣﺒﺮ ﺗﻮ
اﻣﺒﻮ اﺣﻤﺪ  .ﻣﺨﺘﺎ ر ش  10 :ص 13 :
ش 3 :ص5 :
اﻣﺮﻳﺞ  .آﻧﺪره
ش  3 :ص 4 ،3 :
اﻣﻴﻨﻲ  .اﻣﻴﺮﻗﻠﻲ
اﻧﻴﺸﺘﻴﻦ  .ﻟﺌﻮﭘ ﻮﻟﺪو ش  3 :ص 1 :
ش  1 :ص 16 :
اورﻻﻧﺎ  .آﺗﻴﻠﻴﻮ
اوﻟﺪ  .وﻳﻠﻴﺎم
ش  10 :ص 11, 10 :
اوﻟﻮز  .ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﻦ اﺷﻤﻴﺪ ش  3:ص 9:
ﺑﺎﻃﻨﻲ  .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ش  4 :ص 24 :
ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ .ﻋﺒﺎس ش  4 :ص 4 :
ش  1 :ص 16 :
ﺑﺎﻛﺮ  .ﻫﺎﻧﺲ
ش  5 :ص 25 :
ﺑﺮاوﻧﻮل  .ﺟﻴﻨﺎن
ش 4 :ص5 :
ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  .ﺳﻌﻴﺪ
ش 2 :ص3 :
ﺑﻨﺎﭘﺎرت  .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ش 1 :ص8 :
ﺑﻮﻟﺮ  .اﺳﻤﻮ
ش  10 :ص 11 :
ﺑﻴﻦ  .ﻛﺎزﻳﻤﻴﺮ
ش  10 :ص 9 :
ﭘﺮﺗﻮي ﻧﻴﺎ  .وﺣﻴ ﺪ
ش 4 :ص2 :
ﭘﺮﺳﻮن  .ﮔﻮران
ﭘﻮﺷﻜﻴﻦ  .اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ش  10 :ص 11 :
ش  10 :ص 13 ،12 :
ﭘﻴﺮون  .ﻛﻠﻮد
ﺗﺮاﺑﻲ  .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ش  1 :ص  / 16 ،8 :ش2 :
ص  / 19 ،12 ،6 :ش  3 :ص9 :
/ش  4 :ص  / 10 ، 5 ،4 :ش :
 5ص  / 12 :ش 6 :ص/ 12 :
ش  7 :ص / 13 :ش 9 :ص8 :
/ش  10 :ص 20 ،9 ،8 :
ش  3 :ص 18 :
ﺗﺮوﻣﭙﻴﺘﺮ  .و  .ه.
ش  10 :ص 16 :
ﺗﻮﻛﻴﻦ  .ﻫﻤﻔﺮي
ش 3 :ص3 :
ﺟﺎﻫﺪ  .اﻟﻒ
ﺣﺎﻓﻆ
ش  3 :ص  / 25 :ش 25 ،4 :
ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻮر .
ش  2 :ص / 8 :ش 3 :ص11 :
/ش  6 :ص  / 8 :ش 9 :ص:
ﻣﺮﺗﻀﻲ  .پ
 / 19ش 10 :ص8 :
ﺣﻜﻴﻢ ﻧﮋاد  .ﻋﺒﺪا ﷲ ش  4 :ص 4 :
ش  4 :ص 25 :
ﺧﻴﺎم
ش  4 :ص 26 :
ﺧﻴﺮﺧ ﻮاه .رﺿﺎ
داﻟﮕﺎرﻧﻮ
ش  2 :ص  / 8 :ش  4 :ص 22 :
ش  10 :ص 11 :
داﻣﺒ ﺮاوﺳﻜﺎس
ش  10 :ص 18 :
داﻧﺘﻪ
دﻛﺎرت
ش  2 :ص  / 8 :ش  4 :ص 21 :
22
ش  4 :ص 18 ،17 :
دﻣﻮﺳﺘﻦ
دوﻟﺖ آﺑﺎدي  .ﻳﺤﻴﻲ ش  3 :ص 3 :

دوﻟﺘﺸﺎﻫﻲ  .ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ش  1 :ص  / 11, 5 :ش 2 :
ص  / 10 :ش  3 :ص  / 3 :ش :
 4ص / 17 ،8 :ش  5 :ص , 2 :
 / 15ش / 16 ،10 ،2 : 6 :ش:
 7ص  / 16 :ش 8 :ص/ 20 :
ش  9 :ص  / 17 :ش  10 :ص :
23
ذواﻟﻔﻘﺎرﻧﻴﺎ  .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ش  10 :ص 32 :
رﺳﺘﮕﺎر  .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ش  10 :ص 23 :
ﺧﺎن
ش  4 :ص 17 :
رﺷﺪﻳﻪ .ﺣﺴﻦ
ش  3 :ص 25 :
رودﻛﻲ
زاﻣﻨﻬﻮف  .ﻟﻮدوﻳﻚ ش  1 :ص  :داﺧﻠﻲ روي ﺟﻠﺪ،3 ،
 / 11،12 ،6ش  .ص5 ،4 ،3 :
ﻻزارو
 / 20 ،9 ،6،ش 3 :ص ،3 ،2 :
 / 15 ،11ش 4 :ص ،18 ،2 :
 / 24 ،22ش 6 :ص / 8 :
ش  10:ص 11 ،8, 3 :
ش  8 :ص 12 :
زرﺷﻜﻴﺎن  .ﺑﻴﮋن
ش  10 :ص 6 :
زﻓﺖ .ﺳﻴﻠﻮان
ژاﻧﺘﻮن  .ﭘﻲﻳﺮ
ش  4 :ص  / 22 :ش  10 :ص :
14
ش  4 :ص 22 :
ژوﻟﻴﻮس  .ﻟﻮت
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﭘﻮر  .ﻣﺤﻤﺪ ش  10 :ص 9 :
ﺳﺮداري  .ﺳﻌﻴﺪ
ش  2 :ص  / 20 :ش  4 :ص 5 :
ﺳﺮﻛﻴﺴﻴﺎن  .اﻏﻴﻨﺎك ش  3 :ص 3 :
ش  3 :ص 25 :
ﺳﻌﺪي
ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ  .روﺣﺎﻧﻲ ش  3 :ص  / 4:ش  10 :ص 9 :
رﺷﺘﻲ
ش  10 :ص 9 :
ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  .ﻧﻔﻴﺴﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻲﺗﺎش  .ﻧﺎﺻﺮ ش  10 :ص 9 :
ﺷﻔﻴﻌﻲ .ﺣﻤﺰه
ش  1 :ص  / 16 ،4 :ش3 :
ص  / 7 ،5 :ش  4 :ص, 5, 4 :
 / 20ش 7 :ص/ 19 :ش8 :
ص  / 22 :ش  10 :ص 10 :
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﻠﻪ ﻳﺮ .ﻣﺎرﺗﻴﻦ
ﺷﻼﻳﺮ  .ﻣﺎرﺗﻴﻦ
ﺷﻠﻪﻳﺮ  .ﻣﺎرﺗﻴﻦ
ش  1 :ص  / 6،1 :ش  2 :ص :
 / 9ش  3:ص  / 17 ،15 :ش4 :
ص 22 :
ﺷﻴﺪاﻧﻲ  .ﺑﻬﻤﻦ
ش  1 :ص / 6 :ش 2 :ص 10 :
/ش  3 :ص  / 4 ،3 :ش10 :
ص 23 :
ش  1 :ص 12 :
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ .
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﺻﺪر  .ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ش  2 :ص 10 :
ﺻﺪر .ﺳﻴﺪرﺿﺎ
ﺻﺮاف  .ﻧﮕﻴﻦ
ﺻﻮﻟﺖ  .ﻧﺎزي
ﺻﻴﺎدﭘﻮر  .ﻛﻴﻬﺎن
ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن  .رﻋﻨﺎ
ﻋﺒﺎﺳﻲ  .ﺳﺎﻋﺪ
ﻋﺒﺪاﷲ زاده  .ف
ﻋﻠﻲﭘﻮر  .ﺣﺎﻣﺪ
ﻋﻠﻴﺰاده  .ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﻤﺮاﻧﻲ  .ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﻓﺎﻧﺘﻮم  .ﻳﺎن

ش  1:ص  / 6 :ش  2 :ص10 :
ش 2 :ص 20 :
ش 4 :ص / 4 :ش 7 :ص 24 :
ش 7 :ص / 9 :ش 9 :ص /3 :
ش 9 :ص / 3 :ش 8 :10 :
ش 1 :ص 17 :
ش 2 :ص 20 :
ش 4 :ص 18 :
ش 8 : 10 :
ش 33 ،8 : 10 :
ش 4 :ص  26 4 :ش6 :ص :
7 : 19ص  10 :ش8 :ص / 6 :
ش 9 :ص 11 :
ش 4 :ص 14 :

ش 6 :ص 8 :
ﻓﺘﺰ  .ﻣﺎرك
ش 3 :ص  25 :ش8 :10 :
ﻓﺮدوﺳﻲ
ش 10 : 10 :
ﻛﺎﺑﻪ
ﻛﺎﭘﻴﺴﺘﺎ  .ﺗﺮزا
ش 8 :ص / 6 :ش 9 :ص 11 :
ﻛﺎرﺗﺮس  .دوﻧﻜﺎن ش 2 :ص 12 :
ﻛﺒﻴﺮي  .ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ش 4 :ص  13:ش5 :ص 29 :
ش 7 :ص  18 :ش8 :ص 20 :
ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﻮﻏﺎري  .آذر ش 2 :ص / 20:ش 4 :ص5 :
)زﻫﺮا(
ش 3 :ص 4 ،3 :
ﻛﺴﺮوي  .اﺣﻤﺪ
ش 4 :ص 25 :
ﻛﻤﺎل  .ﻳﺎﺷﺎر
ﻛﻤﺎﻟﻲ  .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ش 4 :ص 22 :
ش 3 :ص 5 :
ﻛﻮﺗﻨﻲ  .اﻳﻠﻮﻧﺎ
ش 1 :ص / 16 3 :ش 4 :ص :
ﻛﻮرﺳﻪ ﺗﻲ  .ﻧﺎﺗﻮ
10
ش 3 : 10 :
ﮔﺎﻧﺪي  .ﻣﻬﺎﺗﻤﺎ
ﮔﺮاﺑﻮﻓﺴﻜﻲ  .آﻧﺘﻮان ش 1 :ص 11 / ،6 :ش11 :10 :
ﻻك  .ﺟﺎن
ﻻﻳﺐ ﻧﻴﺘﺲ
ﻣﺎﺗﻮس  .ﮔﺮاﻟﺪو
ﻣﺎرﻛﺲ
ﻣﺎول  .اﺷﺘﻔﺎن
ﻣﺤﺒﻮب  .اﺳﺪ
ﻣﺤﻤﺪي  .رﺳﺘﻢ
ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ .
ﻳﻮﺳﻒ
ﻣﺼﻮر رﺣﻤﺎﻧﻲ .
ﻣﻮﭼﻮل ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻠﻚ ﻣﻌﻈﻢ .
ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﻤﺘﺎزاﻟﻤﻠﻚ .
ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻣﻤﺪوﺣﻲ  .اﺣﻤﺪرﺿﺎ

ش 5 : 10 :
ش 1 :ص / 6 :ش 2 :ص / 8 :
ش 4 :ص 21 :
ش 3 :ص 5 :
ش 2 :ص 4 :
ش 16 : 10 :
ش 12 : 10 :
ش 6 :ص 34 :
ش 1 :ص 6 ، 5:
ش 1:ص / 6:ش 2 :ص :
11 / 10ش 4 :ص 17 :
ش 4 :ص 17 :
ش 2 :ص 11 :

ش 3 :ص  /15 :ش 4 :ص 4 ، 5 :
/ش 5 :ص : /17ش ، 2 : 10 :
8 ،4
ﻣﻤﺪوﺣﻲ ،ﺑﻬﺠﺖ ش  8 :ص 15 :
ش 3 :ص 25 :
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي
ش 4 :ص 26 :
ﻣﻴﭽﻴﻜﻮ  .ﺗﺎﻛﺎاوﻛﺎ
ش 1 :ص 12 :
ﻣﻴﺴﻜﻮﻳﭻ
ش 3 :ص 25 :
ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻧﻮري ﻣﺠﺪ  .ﻓﺮﻳﺒﺎ ش 4 :ص 5 ،4 :
ش 4 :ص 2 :
ﻧﻴﻠﺴﻮن  .ا  .س
وارﻳﻨﮕﻬﻴﻦ  .ﮔﺎﺳﺘﻮن ش 11 ،10 : 10 :
ش 18 : 3 :
واﻣﺜﻨﻲ اوﺳﻜﻲ .
ﻳﻮزﻓﻮ
ش 1 :ص 14 :
وﺣﻴﺪي  .ﺣﺴﻴ ﻦ
ش 3 :ص / 5 :ش 4 :ص 24 :
وﻟﺰ  .ﺟﺎن  .ﺳﻲ
ﻫﺎرﻟﻮ  .دوﻧﺎﻟﺪ  .ﺟﻲ ش 5 :ص 31 :
ش 4 :ص 15 :
ﻫﺎژﭘﺮا  .اﺗﻮ
ش 2 :ص 20 :
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن  .ﺑﻬﺰاد
ش 2 :ص 3 :
ﻫﺎﻧﻴﻨﮕﺘﻮن
ش 6 :ص 3 :
ﻫﻮآ  .ﻳﺎﻧﮓ  .ﻟﻲ
ش 9 :ص 33 :
اﻟﻴﺎﺳﻲ  .اﻋﻈﻢ
ش 1 :ص / 6 :ش 2 :ص 10 :
ﻳﺰداﻧﻲ  .ﻣﻴﺮزا
ش 3 :ص 4 :
اﺣﻤﺪﺧﺎن

Printempo 2005

N-ro: 11

ﻧﻤﺎﻳﻪ Inde kso /

ﻧﻤﺎﻳﻪ

از ﺷﻤﺎره ﻳﻜﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره 10

27
30

1384 ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﺎر
Paja m-e Sab za ndiŝ an (Mesaĝo de Verdpensuloj)
ISSN 1728-6174

IRANA ESP ERANTISTO estas kultura kaj
sendependa sezon-revuo internacia kiu
presiĝas en Irano E-e kaj perse.

Responde ca direktorino :

Fariba N. Maĝd

Ĉefre daktoro :

M. Reza Torabi

Enhavo:

paĝo

Redaktora noto: I rana kino kaj persa poezio.... 2
Poemeto: Nun Kriu!........................................... 2
Sinprezento: Reza Ĥejrĥah ................................ 3
Irana Kino: Kiel Kiseto ..................................... 4
Literatu ro: Kiam membron fortuno dolorigas... 9
Artikolo: Laborado de Tehranaj virinoj... ....... 10
Poezio: L’ Espero Kontinuas ........................... 12
Novelo: Murii Drinkejo ................................... 13
Artikolo: Rilato inter lingvo kaj skribo ........... 16
Irana prozo: Deponado ................................... 19
Floroj el “la florejo” de Sadio ......................... 20
E-Centroj: Internacia Muzeo de Paco ... ........ 22
Beletro: Historio de la koro ......................... 26
Turismo: Rio-de-Ĵanejro ............................. 27
Turismo: Tu so .............................................. 28
Indekso: de la 1-a ĝis la 10-a numero ............. 31

Kovrilo:

Irana Kino
Persa kovrilo:
William Auld,
kandidato por Nobel-premio
Grafikaĵo: Babak Torabi
Eldonaj afe roj: Reza Haĝihasanlu
Ekste rlanda abono: Hamze Ŝafii

Adresoj:

•

P.O.Kesto 17765-184,
T ehran, Iran
(0098 21) 7437138
(0098 21) 7463812
TTT-ejo : www.sabzandishan.com
Retpoŝto: info@sabzandishan.com
•
Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj
kaj kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu
publikigitaj antaŭe. Bonvenas kulturtemaj kontribuaĵoj ĉu en Esperanto ĉu en
la persa.
Ĉia presa aŭ elektronika citado aŭ
eldonado de materialoj de IRANA
ESPERANTIS TO, ĉu originale ĉu tradukite
en aliajn lingvojn, estas permesata. B onvole
menciu pri la fonto kaj la originala lingvo
(t.e. Esperanto aŭ la persa) kaj se eble,
informu nin pri eldonaĵo en kiu aperis io de
aŭ pri IRANA ESPERANTIS TO aŭ/kaj
sendu kopion al ni.

Persa parto :
Redakcia noto: angla aǔ Esperanto?............. 55
Ĉefartikolo: Pri William Auld....................... 54
Elektita Parto de baldaǔ aperonta libro “Fenomeno
Esperanto” far Ahmad Reza Mamduhi.

Esperanto Poezio: du elektitaj poemoj .......... 52
Poemoj de William Auld tradukite al persa pere de
D-ro Kejhan Sajjadpur kunekun la originala teksto.

Raporto: Du raportoj ...................................... 51
Heinz Fischer, Nova prezidento de Aǔstrio subtenas
Esperanton. Vietnama registaro honorigas Japana
Esperanto Pac-defenda Asocio.

Artikolo: Mirindaj aspektoj de Esperanto ... 49
S-ro Hosejn Alizade skribis eseeton pri la mirigaj
aspektoj de la internacia lingvo.

Lingvaj homaj rajtoj ....................................... 48
Traduko de la mesaĝo de uea-prezidanto pri lingvaj
homaj rajtoj kiun tradukis f-ino Fahmi.

Noveleto: Eltrovo ............................................. 46
S-ro Golam Reza Azarhuŝang tradukis noveleton de
fama Esperantista aǔtoro Henri Paul Vatre

E-o en Irano laǔ UEA Jarlibro

................... 44

Lasta parto de la mencioj de Reza Torabi pri la
statistikoj pri Irano en la jarlibroj de uea.

Psikologiaj aspektoj de la internacia lingvo . 41
La dua parto de la prelego de prof. Claude Piron kiun
tradukis Asad Mahbub

E-Centroj de la mondo: Int. Muzeo de Paco 37
Persa traduko de la artikolo en paĝo 22. La tradukon
faris f-ino Simin Emrani.

Historio de Esperanto en Irano ...................... 34
La dekunua parto de serio de interesaj artikoloj pri la
pasinteco de E-movado en Irano far Ali Reza
Doǔlatŝahi.

Indekso: De la 1-a ĝis la 10-a numero ........... 32

N-ro: 11

Printempo 2005

56
1

Re daktoraa noto / ﻳﺎدداﺷﺖ ﺳﺮدﺑﻴﺮ

1384 ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﺎر

Irana Kino kaj persa poezio
Karestimataj (ja: kar-estimataj, kaj ne: kares-timataj!) legantoj!
Irano, antikve nomita Persujo, famis/as je la lando de poezio kun gigantoj kiel
Ferdoŭsio, Sadio, Hafezo, Moŭlana (Rumi), … Plejeble tial aliajn artojn de
Irano pli aŭ malpi regis/as poezio: ekzemple pentradon, kaliografion, … kaj
filmojn ĉiaspecajn – eĉ la dokumentajn! Probable por alikulturanoj tre strangas
nun spekti dokumentan filmon, ekz-e pri arkitektuo aŭ botaniko, kies paroloj
okulfrape (aŭ orelfrape!) poeziecas – kaj eĉ iam sekvas rimon, ritmon ktp.
Tio certe ne malbonas, se gxi ne tutkovras la aliajn aspektojn de la verko.
Feliĉe en la nuntempa generacio de la iranaj artistoj utiligado de la riĉa poezio
jam moderiĝis/as idealen. En nunaj kinfilmoj de Irano, la poezio tre bele kaj
modere kunestas la kinartajn ecojn. Ĉinumere vi konatiĝas kun tre sukcesa
reĝisoro el Irano: Bahman Farman-era. Ni intencas ĉiunumere prezenti
prikinajn materialojn, sekve de la grandaj sukcesoj, kiujn renkontis la irana
kino ankaŭ ekster la lando.
Bonan legadon – kaj spektadon!

55
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Nun kriu!
Noktas, kriu damo! malvarma silento strila kio estas?
Voĉo estas voĉo, kiu restas, la kaŭzo fermi laringon kio estas?
Ĉiuj fenestroj viaj blindas, vi restas en via tombo
Kaj neniam komprenis lumradio, spegulo, luketo kio estas?
La flamo de sopirema himno el viaj okuloj bolas
Scias maldolĉa gorĝo via, la ploret-rompan guston kio estas?
Noktas, per via kant-fadeno, kudru la flagon ribelan
Alie resti kaj putri inter fadeno kaj kudrilo kio estas?
La tutan logikon de tiuj, kiuj al via sunsubiro ridas
Malkudris mi kaj ne komprenis malantaû ilia logiko, virino kio estas?
Freŝa kaj pluva aero disvolviĝas tra ĝardeno
En tiu ĉi vetero burĝona la kaûzo fermi la fenestron kio estas?
Verkis S-ro Mohammad Ŝarif Saidi
Tradukis F-ino M. Fahmi
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(Aventuroj de) mia vivo

Reza Ĥeirĥah

M ia patrina avo elmigris el
St alina Rus io al Irana
Azerbajĝano, ĉar li ne ŝatis
servi en ties armeo. Kaj miaj
ge p a t r o j e l m i gr i s e l
Azerbajĝano al Tehrano, kie
mi naskiĝis en ties sudo. Kaj
mi mem migris kaj vagadis
diversajn landojn ĝis fine
fiksiĝis en Tajvano, kie mi
nun loĝas kun unu edzino kaj
unu filineto (ambaŭ pli ol
sufiĉaj), kiu espereble ne
migru kiel patro, avo kaj
praavoj!
M ia patrino diras ke mi tre
subite decidis naskiĝi, tiel ke
noktomeze puŝis ventron de
patrino kaj jam post horoj
estis en tiu ĉi mondo. Oni
nomis min Reza, kiu signifas
kontenta, eble prave.
* lingva kaoso
En miaj oreloj oni deklamis
bapte versojn de Korano
arabe; en mia familio ofte oni
parolis turke; en mia ĉirkaŭo
tre ofte mi uzis persan kaj en
universitato mi studis anglan.
Esperanto fariĝis mia ŝatata
lingvo,
dum universitata
tempo, kaj dum 10 jaroj en
Japanio, kiel profesia kaj
nedungita Esperantisto mi
envolviĝis kun t iu ĉi
multopinie stranga lingvo. En
sama lando mi devis studi
japanan lingvon por povi
vivi sendepende kaj nun en
Tajvano mi baraktas kun ĉina
lingvo kaj ties mortigaj 5
tonaj silaboj. Dum unujara
restado en Eŭropo movadrilate mi provis lerni hispanan
kaj en Koreio pro ofta vojaĝo
tien por instruo de Esperanto,
mi l er nis t iu- l in gv an
alfabeton. Tial nun mia cerbo
ne plu povas elteni iun ajn
novan lingvon.

*Rendevuo kun morto
Dum kiam okazis revolucio
kaj milito en Irano mi estis tie
kaj iel partoprenis en ambaŭ
eventoj foje vole kaj foje
nevole kiel ĵurnalisto kaj
scivolemulo. M i estis savita el
kelkaj akcidentoj ĉu pro
malsano, ĉu pro proksimeco
al tertremoj (en Irano kaj en
Japanio) kaj ĉu pro novjara
raporto el milit-fronto dum
Irak-Irana milito. Anĝelo de
morto ŝajne ŝatas min (se ne
amus, feliĉe), kaj tamen
ankoraŭ donas tempon al mi
por fini mian mision, kiun
ankoraŭ mi ne bone decidis
kiu kaj kia ĝi estas.
*Riĉa malriĉulo
Estas fakto ke mi preskaŭ
ĉiam bone gajnis monon, kaj
tamen pli bone uzis ĝin kaj
tial ne vere iam ajn estis riĉa.
Tamen pro tiu bonuzo, estas
multaj kiuj konsideras min
riĉa. M i provas ne seniluziigi
ilin. Feliĉe mia horoskopo
diras ke mi en fina parto de
mia vivo havos multe da
mono kaj tial mi ne deziras
esti iam ajn riĉa, ĉar tio
signifas proksimecon de mia
lasta tago, por kiu mi neniam
estus vere preta.
*Esperanta vivo
M i haz arde r enk ont is
Esperanton pere de anonco en
ĵurnalo. Lernis ĝin de
populara instruistino S-ino
Sadigi en Tehran-universitato
kaj poste pro inspiroj kaj
inst igoj de pioniro de
Esperanto-movado en Irano,
prof. Saheb Zamani (M HSZ)
vojaĝis eksterlanden. En Irano
dum multaj jaroj metis
informojn pri ĝi en kelkaj
gaz et o j p op ulara j k aj
eksterlande instruis ĝin en
multaj landoj ĝis nun.
La unuan songazeton de
Azio kun nomo Najtingalo mi
aperigis en 10 numeroj dum

restado en Japanio (19902000). M i verkis libron pri
mia 72taga vojaĝo tra Japanio
(Leteroj el Japanio) kaj skribis
mult ajn art ikolo jn k aj
raportojn pri Esperant aj
aferoj. Kun kelkaj alilandanoj
kaj japanoj ni faris la videofilmon En Somera Vilao
(Ŝajne la unua en Azio), pri
kio Japan Times ĉiutaga angla
ĵurnalo faris duonpaĝan
raporton.
*Kaj en Tajvano
Nune en Tajvano mi vivtenas
p er angla li n gvo k aj
disvastigas la internacian
lingvon en sudo, kie kiam mi
venis estis pura dezerto
movade. Pro kresko de
Esperanto-kursoj (nun dek) ĉi
tie kaj pro pagigo de studentoj
(kiuj pli serioze lernas ol
antaŭaj kiuj senpage aŭ
malkare lernis), mi havas
esperon ree fariĝi profesia Einstruisto. Cetere, mi gvidas la
unuan oficialan E-kurson en
mezalta lernejo en Tajvano.
*Ŝ atoj, hobioj
M i ŝatas kinojn de Kurosawa
Akira, eble senkonscie pro tio
ke mi mem samuraje vivas,
aparte movade. Antaŭe legis
librojn, nun legas leterojn de
interreto. Antaŭe faris jogon
kaj grimpis montojn kaj nun
ŝ at as s idi ka j m edit i
(fenomeno rilate al aĝo).
Antaŭe ne povis forgesi
aferojn kaj nun ne povas
memori ilin. Tial mi nun ŝatas
notadon kaj pli ol antaŭe
skribas taglibron (mia hobio
de aĝo 10).
Last e,
m i ŝ at a s
korespondi, sed nur kun tiuj
kiuj ne postulas tujan (aŭ eĉ
tutan) respondon kaj tiuj kiuj
post mia nerespondo resendas
la leterojn.
Rezamenhof@yahoo.com
http://kheirkhah.tripod.com

N-ro: 11

Printempo 2005

Sinprezento / ﻣﻌﺮﻓﻲ

De Irano ĝis Tajvano

54
3

Irana Kino / ﺳﻴﻨﻤﺎي اﻳﺮان

1384 ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﺎر

Kiel Kiseto
Bahman Farman-ara, refloranta reĝisoro
En siaj lastaj filmoj, Bahman Farman-ara defias morton tre diverse, ekz-e:
Se via konscienco estas komforta, morto estas kiel kiseto.
Bahman Farman-ara, unu el la plej sukcesaj reĝisoroj de la nuntempa irano, ne permesatis fari filmon en Irano dum
pli ol 20 jaroj, tamen kiam oni permesis al li produkti filmon, liaj verkoj tiel sukceso-plenis, ke ili gajnis ankaŭ la
enlandajn premiojn plej altajn.
Kvankam ĉefkarakteroj de liaj filmoj pleje estas de la sociaj altklasanoj – kio sendube konsistigas plejmalmulton en
Irano, kaj al kio li mem apartenas – tamen ankaŭ aliklasanoj de la irana socio, eĉ la plej malaltaj, estas bone elmontritaj en liaj verkoj.
La Red.

Enkonduko
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Irana kino ĉefe ekfloris post la islama
revolucio (1979), kvankam ties radikojn oni
ja povas trovi en la antaŭrevolucia kinarto de
la lando. Ne multaj filmistoj renkontis
sukceson kaj antaŭ kaj post la revolucio.
Bahman Farman-ara (1941-) certe apartenas
al la malmulto, kvankam li ne ĝuis permeson
fari filmon en Irano por pli ol 20 jaroj ekde la
revolucio. Tamen dum la dukekjaro li
daŭrigis sian aktivadon en kinindustrio ekster
la patrujo, i.a kunlaborante kun kanadaj kaj
usona kinkompanioj. Tiu ĉi artikoleto unue
prezentas lian artan biografieton en tri
distingeblaj periodoj, kaj poste traktas liajn
plej lastajn filmojn – eble la plej sukcesajn –
iomete pli detale kaj provas elmontri lian
ĉefan pripensaĵon dum la lasta periodo de lia
kariero: defii la morton tre diverse.

Tri distingeblaj periodoj

Naskiĝinte meze de tre gravaj ŝanĝoj en
Irano, nome en 1941, dum la dua mondmilito
kaj ekokupiĝo de la lando per anglaj kaj rusaj
armeoj, kaj en jaro kiam Reza-ŝaho (18771944) anstataŭiĝis per la filo M ohammad
Reza-ŝaho (1919-1980), li komencis sian

Farman-ara, spertinte kaj vivinte tri tre diversajn
mediojn – t.e. antaŭrevolucia Irano, eksterlando
(Kanado kaj Usono) kaj postrevolucia Irano – alfrontis kinarton en tri apartaj sintenadoj.
N-ro: 11
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vivon en lando, kies plej ĉefajn ŝanĝojn de la
nuntempa historio li estis travivonta. Li
edukiĝis dum la regado de la lasta ŝaho de
Irano, kaj 16-jaraĝe iris al Anglio por studi en
la Lernejo de M uzikaj kaj Dramaj Artoj de
Londono por du jaroj. De tie li iris al Usono
por daŭigi la studadon pri kinarto en la
Universitato de Suda Kalifornio por 8 jaroj.
Tiam li revenis al sia lando por komenci sian
unuan periodon de kinaktivado ĝis la
revolucio. Post revolucio li iris al Kanado kaj
Usono, kio konsistigas lian duan parton de
kariero, kaj fine li revenis al Irano por eki
sian 3-a-periodan karieron. Jene ni rigardas al
tiuj ĉi tri distingeblaj labor-periodoj kaj ties
apartaj produktoj.

1- Antaŭ revolucio (en Irano)

Post fini sian studadon en Anglujo kaj Usono,
reveninte al Irano, Farman-ara unue verkis
filmrecenzojn por tagĵurnalo Tehran journal
kaj samtempe dum 1968-1974 produktis kaj
prezentis programon por la Nacia Televido de
Irano nomata fanuse ĥijal (Lanterno de
Fantazio) kaj instruis en la Altlernejo pri
Televido kaj Kino.
Dum 1968-9, li faris tri mallongajn
dokumentajn filmojn nomataj Noŭruzo
ĥavijar (Noŭruzo kaj kaviaro), Tehrane noŭ
va kohne (Nova kaj malnova Tehrano) kaj
Tehran va Noŭruz (Tehrano kaj Noŭruzo).
Post tre sukcesa televidserio nomata Ĥaneje
Gamar-ĥanum (Domo de sinjorino Gamar), li
faris kinfilmon pri ĝi (1972), kiu malsukcesis
komerce. Li tre klare konfesis ke li deviĝis
fari tion pro financaj bezonoj kaj tio estis
eraro lia:
“Dekomence mi pentiĝis, kompreneble jam
ne eblis forlasi la projekton; sed almenaŭ mi
povintus ne meti mian nomon por la filmo,
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kaj la kialo por ankoraŭ meti mian nomon,
estas tio, ke mi kredas ke oni ne devas kaŝi la
erarojn for de la spektantoj.”
En 1974 Farman-ara kune kun Huŝang
Golŝiri (1938-2000), unu el la renomaj
verkistoj de Irano, verkis scenaron, kaj
reĝisoris kinfilmon sukcesoplenan, kiu
famigis ilin ankaŭ ekster Irano: Ŝazde
Ehteĝab (Princo Ehteĝab). Ĝi estis surbaze de
samtitola romano de Golŝiri, kio jam
tradukiĝis
en
multajn
lingvojn. Temas pri lasta
princo de Gaĝaridoj (17951925), la antaŭlasta reĝa
dinastio de Irano, kaj la
t emp aj komp leks aj
interrilatoj de la reĝa
familio. Princo Ehteĝab
(kiun rolis nun veterana
aktoro Ĝamŝid M aŝajeĥi),
mortante pro hereda
malsano, malliberigis sin
en sian palacon. Lin
atakadas la memoroj kaj
malbonfaroj de liaj
a n t aŭ u l o j .
La
proksimuloj ne povas
kompreni kial al li
mankas la ecoj de liaj
prapatroj. Lin vizitas la
spiritoj
de
liaj
prapatroj, riproĉante
lin pro tio, ke li ne
sekvas ilia-stile la
dinastion.
En la 3-a Internacia
Film-Festivalo
de
Tehrano (1974), la
filmo (nigra-blanka kaj 93minuta) rekoniĝis kiel la plej bona verko kaj
gajnis la Statuon de la Ora Flugilhava Kapro.
Ĝi surekraniĝis ankaŭ en eksterlandaj
festivaloj, kaj kritikisto de Variety skribis, ke:
“Farman-ara estas unu el la plej bonaj
reĝisoroj junaj de estonta Irano”. En 1976 li
faris filmon nomata Ŝatranĝe Bad (Ŝako de
vento). Lia pli posta kinfilmo, kiu evidente
estis simbola verko, kaŭzis problemojn por li
kaj antaŭ kaj post la revolucio. Ĝi nomiĝis
Saje-haje bolande bad (Longaj ombroj de la
vento) kaj produktiĝis ĵus antaŭ la revolucio
en 1978. Denove ĝian scenaron kunverkis
Farman-ara kaj Golŝiri surbaze de romano far
la lasta, nomata Ma’sume avval (La unua
senpekulo), kies celo estis elmontrado de
superstiĉoj kaj timo de la naturaj nekonaĵoj.
Liaj lastaj aktivadoj antaŭ forlasi Iranon,
inkluzivis distribuadon de kelkaj eksterlandaj

revolucifilmoj.

2- Post revolucio (ekster Irano)

Post forlaso de Irano, Farman-ara loĝis kaj
laboris en Kanado (Vankuvero) kiel direktoro
de kompanioj Cinema Circle kaj Spectrafilm,
kaj en Usono kiel vicdirektoro de kompanio
Cine Plex por produktado kaj distribuado de
filmoj. I.a. temis pri filmoj de François
Truffaut, Jean-Luc Godard kaj Billie August.

3- Post
revolucio (en
Irano)

En 1990 Farmanara revenis al Irano
kaj ekinstruis en la
Art-Universitato.
Dum dek jaroj li
verkis 10 scenarojn
kaj petis permeson
de la irana registaro
por fari filmon el ili,
tamen ĉiuj dek ne
ricevis la permeson.
I.a. li verkis skeĉon
nomata Az Abbase
K i a r o s t a m i
m otenaffer am
(M i
mal am as
A bbas
Kiarostami), kiu ne
filmiĝis. Iam poste en
intervjuo li diris: “La
argentina verkisto Jorge
Luis Borges nomis
cenzuron ‘la patrino de
ĉiuj metaforoj’, ĉar ĝi
estigas novan lingv(aĵ)on
por diri kion vi intencas”.
Kiam
li prezentis
la
11- a n
scenaron, oni donis al li permeson fari filmon
el ĝi. “Eble ĉar ĝi temis pri morto de mi
mem”, poste li divenis en intervjuo. Do, en
1999 li faris sian unuan kinfilmon de post la
revolucio, post pasado de pli ol dudekjara
malpermesado fari filmon en Irano. Tamen
lia filmo gajnis multajn premiojn eĉ en la
lando. Ĝi nomiĝis Buje kafur, atre jas (Odoro
de kamforo, aromo de jasmeno), kaj fariĝis
unua parto de trilogio alloga rilate al i.a defii
la morton, krom la sociaj kaj politikaj aferoj.
La ĉefkaraktero de la filmo estas Bahman
Farĝami, kiu prezentinte siajn scenarojn por
ricevi permeson por fari filmon el ili, ĉiam
ricevas neon. Bahman Farman-ara mem rolis
lin en la filmo, kio i.a. servas kiel lia
membiografio. En intervjuo li diris: “M i volis
N-ro: 11
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Se via konscienco estas komforta, morto estas kiel kiseto.

Unu filmo en ok framoj:

Kiel Kiseto

ke tiu ĉi filmo estu la historio de
generacio de artistoj. M i ne
povis labori por multaj jaroj, sed
ekzistis multaj aliaj kiel mi.”
Ĉiuj tri kinfilmoj de li en
tiu ĉi periodo havas vivon kaj
morton kiel sian ĉeftemon,
kvankam ĉee ekzistas ankaŭ
sociaj kaj politikaj aludoj kaj
elmontroj. Jene ni notas ilin tri
kronologie.

1- Odoro de kamforo,
aromo de jasmeno

En tiu ĉi filmo Farman-ara
elmontras pri la malfacilaj
longaj jaroj, dum kiuj li kaj liaj
amikoj- kole go j ne havis
Esmail Ŝebli:
“Ĉu tio eblas, ke oni vidu permeson fari filmon pro kialoj
maljuston kaj nenion diru?”
neklarigitaj al ili. Kvankam dum
pli ol dudek jaroj li ne estis
reĝisorinta iun ajn verkon,
tamen la filmo estis tiel bone
farita diversvidpunkte. En la
Internacia Film-Festivalo de
Tehrano (1999) lia verko gajnis
sep premiojn, i.a. por la plej
bonaj scenaro, reĝisoro kaj
filmo.
51
La filmo surekraniĝis ankaŭ
6
en eksterlandaj filmfestivaloj,
Mohammad Reza Sadio:
“En la brakoj de mia edzino, ekz-e en la 44-a Sankt -Fransiska
mi ploris por mia amatino.”
Internacia Festivalo, kiun ĉeestis
Farman-ara 59-jar-aĝe. Kaj tie
en intervjuo:
Demando: Odoro de Kamforo
jam gajnis plurajn premiojn.
Kiom kontentiga tio estas por vi
ekĝui tian akcepton post 22-jara
ne-laborado?

Odoro de kamforo, aromo de jasmeno
(1999, 93 minutojn longa)

Nur Ĝahan:
“Pardonon sinjoro Ŝebli, ĉu
vi havas sukeron?

verkinto kaj
reĝisoro:

Bahman Farman-ara

Geaktoroj:

Bahman Farĝami: Bahman Farman-ara
Lia kuracisto-amiko: Reza Kijanijan
Juna virino formetinta mortnaskiton en lian aŭton:
Roja Noŭnahali
Lia malnova amiko-aktoro: Vali-ol-lah Ŝirandami
Firuz Behĝat M ohammadi, Hosejn Kasbian
M ahtaĝ Noĝumi, Ebrahim Abadi

Parvane:
“ Al
kiu
aj n
mi
edziniĝintus, tiu ne estus
tiom bona, kiel vi.”
N-ro: 11

Farman-ara: Nu, vi scias, ke
tio estas tre tre kontentiga, sed
la plej plaĉa parto de ĝi estas
tio, ke la filmo estis sukceso
komerce en mia lando kaj la
junuloj jam bone respondis al
ĝi. Tio estis la plej miriga, ĉar
mi atendis ke la homoj de mia
generacio ekhavu rilaton kun
ĝi, ĉar vere mi estas dirinta
ilian historion. Sed en la Irana
Film-Festivalo mi vidis junan
viron, kiu estis spektanta la
filmon por la kvara fojo. Do mi
demandis lin, “Vere kio en la
filmo plaĉis al vi? Ĉar mi scias
ke tio estas via generacio, kio
venas al la filmo.” Kaj li
respondis: “Numero unu: dum
unu kaj duon-horo, vi instruis al
ni 20 jarojn de nia historio.” …
Mi ĉiam similigas (premiojn
kaj honorigojn) al la kremo,
kion oni ŝmiras sur la kukon. La
filmo estas la kuko. Mia kuko
estas fari filmon por mia lando
kaj la popolo. Se aliaj popoloj
ŝatas ĝin, tio estas bonege, sed
mi ne eksvenos se – jen! –
festivalo de reĝisoroj ne ŝatas
mian postan filmon; ĝis kiam mi
povas fari ilin por la popoloj de
mia lando.”
En la 1-a parto de la filmo,
kio nomiĝas “M albona tago”,
kiam li iras al la tombejo pro la
datreveno de la morto de la
edzino, li ekkomprenas ke la
tombon, kiun li estis rezervinta
por si mem, ĉe la edzino, oni
jam okupis! Revenante el la
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tombejo li ektrovas ke virino,
kiun li enaŭtigis survoje al la
tombejo, kaj kiu timis de reiri
al sia kolerema edzo, estas
formetinta sian mortnaskitan
bebon en la malantaŭo de lia
aŭto. M orto vidiĝas ankaŭ en
aliaj vizaĝoj: ekz-e japana
televido demandis lin fari
filmon pri la ritaĵoj de
funbrado en Irano. Krome, li
Ĵale:
mem jam havis du koratakojn.
“Mi diris al tiu: ‘Ĉar via patro
mal amas si n, li amas Li ĉiusemajne vizitas sian
neniun.’”
patrinon, kiu paraliziĝis, perdis
la memoron kaj ne povas
p aroli. Li ĉiam relegas
historiojn, kiujn ŝi legis por li
infanaĝe, ĉar li esperas ke tiel
ŝi
iam
ekrehavos
sian
memoron.
En intervjuo li diris: “En
mia aĝo (tiam 59-jaraĝo), pensi
pri morto estas nature, kaj de
longe antaŭe ekzistis kulturo
pri morto en Irano, tiel, ke ĝi
jam fariĝis parto de ĉio, kion vi
S-ino Basiri:
faras.”
“Kiom da kanarioj vi konas,
(384-322 a .K . )
kiuj povas ludi sonaton de Be- Aristotelo
thoveno?”
nomis antonimon kiel unu el la
asociiloj. Ekz-e kiam oni aŭdas
“tago”n, ĝi asocias ankaŭ la
kontraŭon, t.e. “nokto”n por
oni. Samo validas pri vivo kaj
morto. Krome, morton ankaŭ
difinas vivo, kaj inverse. En la
nomo de la filmo “odoro de
kamforo” simbolas morton kaj
“aromo de jasmeno” prialudas
vivon.
Naser-ed-din: “Patrujo ne estas
io, kion oni povas forgesi.”

2- Domo sur la akvo

En sia dua postrevolucia filmo,
nomata Ĥanei ruje ab (Domo
sur la akvo), Farman-ara
daŭrigis pri temoj kaj etoso
similaj al la antaŭa kinfilmo
Odoro de kamforo, aromo de
jasmeno tamen neniel ripetece.
Ĝi ĝuis tute alian atmosferon
kaj formon. Ambaŭ rilatiĝis al
morto, sed ĉiu aliel.
Komence de la filmo la
ĉefa karaktero dum akcidento
per sia aŭto survoje, vundas
anĝeleton. Do la spektantoj
Ŝejko Hasan:
ke
“Kompreneble ankoraŭ ekzistas dekomence komprenas,
bonaj homoj; nur la tempo estas temas pri surreala kaj mistikeca
malbona tempo.”

verko. Tamen ne multon oni
spektos tiel; pli ol 90%
s p egu las n ur t uŝ eb la jn
realaĵojn. Li, d-ro Sepid-baĥt
(laŭlitere: blank-estontulo aŭ
bonfina), mezaĝa ginekologo,
havas bonajn, nebonajn kaj
malbonajn ecojn – plejeble kiel
plejmulto de ĉiuj ni homoj.
Sepid-baĥt kun pasintaj eraroj
kaj estanta soleco hazarde
konatiĝas kun okjara knabo,
kiu parkeras la tutuon de La
N obla K orano kaj kiu
ekenkomatiĝas. Eble tial unue
la nomo de la filmo estis
Komato kaj en intervjuo
Farman-ara priskribis la tiam

“Vivi sen espero
estas kiel konstrui
domon sur la akvo.”
Frapfrazo de Bah man
Farman-ara por la filmo
estont an filmon kiel “ la
historio de socio en kolektiva
komato”.
La d-ro, kiu nun spertas
“liberan falon en la vivo”,
p a s i nt e e kz - e k a ŭz i s
nenas k ive con
al s ia
s ekret ariino-amat ino, kiu
neniel pardonivas lin pro tio,
kion li faris al ŝi, kiam ŝi estis
eĉ pli juna. Inter la sociaj
problemoj, pri kiuj la filmo
elmontras estas: narkotismo de
junuloj, prostituo kaj aidoso. Ie
en la filmo la d-ro responde al
iu, kiu lin nomis sia lasta
espero, diras: “Ni estas en feka
mondo, kiam mi estas ies lasta
e s p er o. ” O k c id e nt a j
filmkritikistoj jam komparis
iujn socisatirajn (p)ecojn de la
filmoj de Farman-ara kun tiuj
de Woody Allen.
La d-ro ankoraŭ simpatias
kun sia alia eksamatino, kiu
nun estas ĉefflegistino kaj
pasigas kemi-terapion pro la
severa malsano; kun juna
knabino, kiu ĵus komprenis ke
suferas de aideso; kaj kun sia
filo, kiu suferas narkotismon.
N-ro: 11
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“Kiam filmisto ne faras filmon,
aŭ verkisto ne verkas, tio estas morto.”
Frazo de la ĉefkaraktero de la filmo

“Mi ne timas de morto. Mi timas de vana vivado.”
Frapfrazo de Bahman Farman-ara por la filmo
Domo sur la akvo (2001, 111 minutojn longa)
Verkinto kaj
reĝisoro:

Bahman Farman-ara

Geaktoroj:

D-ro Sepidbaĥt: Reza Kijanijan
D-ra patro: Ezzat-ol-lah Entezami
D-ra filo, M ani: M ehdi Safavi
D-ra sekretariino: Hedje Tehrani
Ĉefflegistino: Bita Farrahi
Knabino kun aidoso: Behnaz Ĝafari
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Kiel kiseto (2005)
Verkinto kaj
reĝisoro:

Bahman Farman-ara

Geaktoroj:

Esmail Ŝebli: Ĝamŝid M aŝajeĥi
M ohammad Reza Sadio: Reza Kijanijan
Nur-Ĝahan (M ondlumo): Hedje Tehrani
S-ro Kamal: Ĝamŝid Haŝem-pur
Parvane: Fateme M otamed-Arija
Ĵale: Faĥri Ĥorvaŝ
S-ino Basiri: M arjam Saadat
Ali Doroŝke-ĉi (Kaleŝisto): Huŝang
Harir-ĉijan
Kapitano Kolali: M ehdi Safavi
Amir Hosejn: Babak Hamidijan
Ĝuĝe Ĝavad (Ĝavad-kokido): Hedajat
Haŝemi
Naser-ed-din: Pajam Dehkordi
Ŝejko Hasan: Esmail Pur-reza

N-ro: 11

Printempo 2005

Ankaŭ tiu ĉi filmo tre plaĉis al la
juĝistoj de la Internacia Film-Festivalo de
Tehrano (2002) kaj gajnis multajn
premiojn, i.a. por plej bona irana filmo kaj
plej bona aktoro (Reza Kijanijan).

3- Kiel kiseto

La plej nova kinfilmo de Farman-ara,
nomata Jek buse kuĉulu (laŭlitere: Unu eta
kiso, aŭ Kiel kiseto) ne surekraniĝis dum la
Internacia Film-Festivalo de Tehrano
(2005), tamen ĝia broŝureto disdoniĝis
dum la festivalo.
Sur antŭaj du paĝoj vi povas trovi ok
framojn de la filmo elektitaj el la broŝuro
kaj tiel gustumeti la filmetoson, kiu
laŭŝajne ankoraŭ ĝuas preferatan
demandojn de Farman-ara, kiel la lastaj
du, pri la ekzistado kaj morto, krom la
ĉeaj sociaj kaj politikaj aferoj.
Fontoj:

BAHARLU, Abbas. Sad ĉehreje sinemaje Iran
(Cent vizaĝoj de Irana kino), Tehrano: Naŝre
gatre, 2002, 208 p.
http://www.eye.net/eye/issue
http://www.golshirifoundation.org
http://www.nyu.edu/greyart/exhibits/iran
h t t p : / / c i t y p a p e r . n e t / m o v i es / s /
smellofcamphor.shtml
h t t p : / / w w w . v i d e o fl i c ks. ca/
titles/1101/1101291.htm
ht t p: / / www. reel . com / reel.asp?node=features/
interviews/farmanara
h t t p : / / w w w . 1 w o r l d fi l m s . c o m / i r a n /
princeehtejab.htm
ht t p: / / www. fi l m ref. com / di rect ors/dirpages/
farmanara.html

Verkis :Ŝima Bastani
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La kapo diris: «Kial anstataŭ ĉiuj
korpopartoj mi devas pensi?
Aliaj partoj mem pensu por si
mem. Kial mi enpeniĝu?»
La manoj diris: «Ni volas
labori por ni mem; se la kapo
volas meti manĝaĵon en sian
buŝon, li mem devas fari tion,
ankaŭ se la postaĵo volas
taharati*2, li mem faru tion.»
La piedoj diris: «Kial ni
devas porti la grandaĉan
korpon dum la tuta vivo? Ni
jam laciĝis de tio. Se la
korpego forestu, ni povas
komforte supreniri la ŝtupojn,
grimpi la montojn kaj facile
iri kien ajn ni deziras.»
Iun matenon, la kapo, la
manoj kaj la piedoj forlasis la
korpegon sur la teron kaj ĉiu el ili anoncis sian
sendependiĝon, kaj ĉar ili ne havis najbaron,
ili ne povis demandi ilian agnoskon pri sia
sendendeco.
Kompreneble la afero ne finiĝis tie.
La okuloj diris: «Tiu kapaĉo, se volas
vidi ion, li mem vidu ĝin, kial ni devas fari
tion anstataŭ ĝi?»
La oreloj diris: «Same, se la kapaĉo volas aŭdi
ion, li mem aŭdu ĝin, tio neniel rilatas al ni.»
La nazo diris: «Tio ne rilatas al mi, ke la
senutila kapo volas flari odorojn.»
Iun matenon, la nazo, la okuloj kaj la
oreloj forĵetis la kapon en angulon kaj anoncis
la sendependiĝon. Ankaŭ la haroj estis
anoncintaj sian sendependecon antaŭ la
lastatempaj okazaĵoj, kaj neniu sciis kien ili
irintas.
Nek tie finiĝis la afero.
Unu piedo diris al la alia: «Kial kiun ajn
vojon vi iras, ankaŭ mi devas iri? Vi iru vian
vojoin, kaj mi la mian.»

Unu mano diris al la alia: «Vi eble
deziras pendiĝi de la busa
manilo, mi ne devas imiti vin.»
Unu okulo diris al la alia:
«Se vi deziras vidi televidajn
programojn, vi ja povas fari
tion, sed mi deziras vidi videon
kaj satelit-programojn.»
Unu orelo diris al la alia:
«Se vi dez iras aŭs kult i
tradician muzikon, mi deziras
aŭskulti al ĵazmuziko.»
Iun matenon ankaŭ la
okuloj, la oreloj, la manoj kaj
la p iedoj anoncis s ian
sendependiĝon kaj ĉiu el ili
foriris ien.
Nun ni ne scias, ke ĉu la afero
finiĝis tie aŭ ne.
Piednotoj :
1- Verso el fama poemo de Sadio (1184 1281):
“Membroj de sama korpo estas l’ adamidoj
Ĉar el sama gemo ili estas kreitoj
Kiam membron Fortuno dolorigas
La aliajn tio maltrankviligas”
2- Taharato = arabdevena vorto laŭlitere
“pureco”, en Islamo signifas lavadon
permanan de koncerna korpoparto post
urinado aŭ fekado.
Fontoj:
SALAHI, Omran. “Ĉo ozvi be dard avarad
Ruzegar” (Kiam membron Fortuno dolorigas), aperinta
en Kelk (“ Kan(plumo)” perslingva monatrevuo kultura,
arta kaj socia), N-ro 154, majo kaj junio 2005, 60p.,
p.50.
Foto: far Masud Sohejli el: www.masoudsoheili.com/
IranArt-Writers/OmranSal ahi.jpg
Desegnaĵo: far Raha Jazdan-dust, el: Kelk

Verkis : (s-ro) Omran S alahi
Tradukis : (s-ino) Ŝima Bastani

N-ro: 11
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Lite raturo / ادﺑﻴﺎ ت

Kiam membron
Fortuno dolorigas1
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Artikolo / ﻣﻘﺎﻟﻪ

Laborado de Tehranaj virinoj
kaj ĝia efekto sur ilia sanstato

1

Ŝirin Ahmad-Nia*

47
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labormerkaton de Irano iompostiome malgraŭ
E k d e 1 9 70-a jardeko s ociologoj
la kulturaj malhelpoj, kiuj ĉiuokaze ekzistas
priesploras la diferencojn de la sanstato de
en la socio.
homgrupoj precipe tiun relate al viroj kaj
Sociologie la roloj de virino en socio,
virinoj el la vidpunkto de sociaj sciencoj.
dividiĝas al du ĉefaj roloj, unu de la t.n.
Ĝenerale, estas konate ke la vivo-daŭro de
tradiciaj roloj (de edzino kaj patrino) kaj la
virinoj estas pli longa ol tiu de viroj, sed
alia kiu estas la nova rolo de laboranto
virinoj ĝenerale suferas pli grandan nivelon
eksterhejma. Laŭ iuj ekzistantaj sociologiaj
de malsano komopare al viroj. Do, tiu pluteorioj koncerne al la virinaj roloj, aldoniĝo
vivado estas ofte plenplena de peno kaj sande la nova rolo de virinoj al iliaj tradiciaj
p roblemoj. La esploroj pri la efektoj de socioroloj pozitive efikas al ilia sanstato. Tiuj porekonomiaj faktoroj sur la sanstato de homoj
l a b o r a d aj
plejparte jam
teorioj aludas
koncent riĝis
Kial iranaj laborantaj virinoj laboras?
al profitoj de
e n
l a
laborado por
o k c i d e n t aj
Kialo
Elcentoj de respondoj virinoj kiel
socioj, kaj tia
e k z e m p lo
esplorado en Subteni la familion finance
25.5
gajno de
a l i a j Persone ŝatas labori
22.3
m ono (do
mondp art oj
20.5
n
u
r Pro sociemo
s e k v e
l a s t at emp e Por esti ekonomie sendependa
p liboniĝo de
19.7
komenciĝis.
materiaj
10.6
T i u
ĉ i Pro akirita edukado
kondiĉoj de
1.4
a r t i k o l o Aliaj kaŭzoj
ilia vivo), pli
t e m a s p ri
da mem-fido
unu el raraj esploroj okazinta en Irano, kiu
kaj mem-estimado, pli da socia subteno, kiuj
rigardis al la s ans t at o-diferenco inter
kune donas eĉ pli da profitoj al virinoj, kiuj
laborantaj kaj ne-laborantaj patrinoj en la
laboras. Aliflanke, estas negative alrigardo al
ĉefurbo de Irano, alivorte pririgardis la
la situacio, tiel ke iuj kredas aldoniĝo de plia
efekton de laborado kiel unu el la faktoroj kiu
rolo kaŭzos pli da labor-peno, pli granda
povus afekti virinan sanstaton positive aŭ
demando al/kaj atendoj de ili, pli multa
negative.
respondeco, kaj pli da premoj, kio entute
Irano estas konsiderata kiel unu el la
kaŭzus troan ŝarĝon sur la ŝultrojn de virinoj
industriiĝantaj landoj en Azio, el kies popolo
kaj rezulte malbonefikos al ilia sanstato. La
61.3 percentoj estas urbanoj laŭ la plej lasta
rezultoj de ĝisnunaj esploroj tiurilate jam
nacinivela popol-nombrado en 1996. En Irano
la percento de virinoj, kiuj laboras eksterhejme ankoraŭ ne altas (nur ĉirkau 9
percentoj en 1996), tamen la percento de
alfabetaj virinoj lastatempe alproksimiĝis 80
percentojn kaj la percento de studentinoj en
iranaj universitatoj kreskis al 36 percentoj en
1996. P ro t iuj ŝ anĝoj oni antaŭvidas
plimultan ŝancon por virinoj por enirado en
1

Surbaze de artikolo "Women's work and health in Iran: a
comparison of working and non-working mothers", far la
sama aŭtoro aperrinta en la ĵurnalo Social Science &
Medicine, Elsevier Science Ltd. Vol. 54 (2002) pp. 753765.
N-ro: 11
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s ubt enis la p ozitivan alrigardon t.e. en
okcideto la sanstato de laborantaj virinoj
kompare al tiuj, kiuj estas nur dommastrinoj
pruviĝis plibona.
M i decidis efektivigi esploron pri la
efekto de laborado al virina sanstato en Irano,
kie la kulturo grandparte malsamas ol tiu de
okcidento kaj ĉar tiaj esploroj jam mankis al
nia socio. En nia socio ankoraŭ multaj kun
s us p ekto rigardas al la neceso de virina
laborado eksterhejme kaj multaj tradiciemaj
homoj p referus ke virinoj gravigu siajn
tradiciajn rolojn ol labori ekster-hejme.
M i kondukis esploron, kiu prikonsideris tri
ĉefajn faktoro-grupojn rilate al la sanstato de
virinoj laŭ la elementoj de priparolitaj teorioj.
T i u j gr up oj es t is s ocio-demografiaj
karakterizaĵoj (kiel ekzemplo edukado-nivelo,
kaj aĝo), labor-kondiĉoj (ezemple labori tuttempe aŭ part-tempe, kaj nivelo de salajro),
kaj personeca kaj vivo-kondiĉaj faktoroj (kiel
memfido, p remo-nivelo, edzo-subtenada
nivelo, …), kiuj havus efikojn sur la psikan
kaj fizikan sanstaton de virinoj. M i preparis
demandaron laŭ la principoj de sociologia
studado kaj teknikoj kaj demandis al 1065
patrinoj en Tehrano: 710 laborantaj kaj 355
ne-laborantaj, kiuj estis elektitaj surbaze de
s ciencaj elekt o-met odoj. La specimeno
konsistis el virinoj, kiuj estis edziniĝintaj kaj
havis almenaŭ unu infanon. Interese laŭ la
akiritaj statistkoj, la averaĝa aĝo de edziniĝo
de laborantaj patrinoj (22 jaroj) estis signife
pli alta ol tiu de nur dommastrinoj (18.7
jaroj), simile ilia aĝo de la unua gravediĝo
(23.9 jaraĝo) estis ankaŭ pli alta ol tiu de
dommastrinoj (20.5 jaraĝp), kaj pli grave, eĉ
la mez-nombro de edukado-jaroj (12.9 jaroj)
ankaŭ estis ne-surprize signife pli granda ol
tiu de nur-dommastrinoj (kies estis nur 9.5
jaroj).
N e indus ĉi t ie detale priparoli la
rez ult ojn de divers as p ekt aj s t atistkaj
p roceduroj surbaze de la datenoj de la
esploro, do jen nur la ĉefaj rezultoj, kiuj
povus interesi la legantojn.
M i celis scii ĉu estas statistike signifa
diferenco inter la sanstato de la laborantaj kaj
ne-laborantaj patrinoj en Tehrano. Laŭ la
rezulto de la esploro, nek rilate al la psika
sanstato, nek rilate al la fizika sanstato ne
troviĝis signifa malsameco inter la du ĉefaj
grup oj de la virinoj konsiderante ĉiujn
p otenciale ekzistantajn faktorojn. Tio montris
ke se la laborado ne havas pozitivan efikon al
la sanstato de virinoj, tio almenaŭ nek havis
malbonefikon ankaŭ al ilia stato. Ĉar la efiko

de laboro povas esti tre kompleksa laŭ la
divers aj kondiĉoj de la laborado, la
karakt eriz aĵoj de la laborado kaj aliaj
koncernaj variantoj analiziĝis aparte, kaj la
rezultoj montris, ke la elementoj de ambaŭ
pozitiva kaj negativa alrigardoj al laboradorolo de virinoj signife efikis al la sanstato de
virinoj. Rezulte oni konkludis ke la efiko de
iu kontraŭ-balanco kaŭzis ke la pozitiva efiko
de laborado-rolo, estu kovrita aŭ nuligita pere
de la negat ivaj efikoj ĉeestantaj en la
proceduro. Alivorte mi trovis ke ekzemple
laborantaj virinoj ĝuis pli altan memfidon,
socian subtenon, pli da financa memstareco,
kaj pli multe kontentis de la vivo sia, tamen
samtempe ili malĝuis ankaŭ pli da premo kaj
sento de rolo-konflikto! Tia situacio klare
estas rilatanta al la kulturaj karakterizaĵoj de
la socio, kie oni (kaj precipe virinoj mem)
rigardas la t radiciajn rolojn de virino
(ekzemple rilate al prizorgado de infano)
mult e p li gravaj, valoroplenaj kaj urĝaj
compare al la taskoj kaj devoj de virinoj
relat e al la laborejo eksterhejma. Tiuj
laborantaj patrinoj, kiuj respondis em-antaj al
forlasado de sia laborado-rolo, esprimis la
kialon: la sento esti ne taŭgaj aŭ kulpantaj
patrinoj. Iuj aliaj virinoj sentis malkontenton
pri laborado ĉar iliaj edzoj ne subtenis ilian
labor-rolon kaj plendis kontraŭ ilia laborado.
La rezulto de la esploro plue montris ke
ĝenerale la labor-kondiĉoj signife efikis al la
virina s ans t ato pli-malpli samkiel en la
okcidentaj socioj, ekzemple virinoj el pli altaj
labor-klasoj raportis pli bonajn sanstatojn
kompare al tiuj de malaltnivelaj labor-klasoj/
kat egorioj. Virinoj, kiuj laboris parttempe
ĝuis pli bonan sanstaton ol tiuj laborantaj
plentempe.
*D-ino pri Medicina Sociologio
Allameh-Tabatabai Universitato de Tehrano
s_ahmadnia@hotmail.com

N-ro: 11
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Espero ankoraŭ disvastiĝas
ene de l' koroj de l' homoj
'kiuj laboras en la voj
!'de l' am' kaj amikec

اﻣﻴﺪ ﻓﺮا ﻣﻲﮔﺴﺘﺮد ﻫﻨﻮز
در ﻗﻠﺐﻫﺎي ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
در راه ﻋﺸﻖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و دوﺳﺘﻲ!
اﻳﻦ اﻳﺪه ﭘﻴﺮوز ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز
ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز!
ﻳﺎدﻣﺎن ﻧﺮود!
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻫﺪف ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻫﻢﭼﻨﺎن
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻲﺗﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮد
ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ اﻧﺪازد
ﻣﻴﺎن ﺟﺎنﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺗﺸﻨﻪي ارﺗﺒﺎطاﻧﺪ!
“ -از ﭘﺎي ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ
در راﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺪان اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ”
“ -ﭘﻴﺮوزي زﻣﺎ دور ﻧﻴﺴﺖ!”
ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻳﺸﺎن!

ﺷﻌﺮ Poezio /

اﻣﻴﺪ 1ﺗﺪاوم ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ!

L' Espero kontinuas

La ide' ne ankoraŭ venkis,
La malhelpoj ne jam mankis,
Ekde la komenc',
!Ni ne forgesu
sian celon ankoraŭ Esperantistoj sekvas
malgraŭ la mondo indiferenta
al sia problemo lingva
kiu disigas
la animojn
soifantajn komunikon.

"- Ni pluiros senlacaj
en la direkton je kiu ni kredas",
"!"- Al ni la venko ne malproksimas
!Ili ripetas

اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺖ اﻳﺸﺎن را
و زﻧﺪه ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن داﺷﺘﻪ
در دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن
ﭘﻮل ،ﻗﺪرت و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ
و ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎً
ﻋﺸﻖ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ!
ﺷﻌﺮ از :دﻛﺘﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ

Estas nur l' espero
kiu subtenas ilin kaj vivigas
en la mondo kiun regas
mon', politik' kaj forto,
kaj ne necese
!am' kaj humaneco

D-ino Ŝirin Ahmadnia

 -1اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ دارد روزي اﻳﻦ زﺑﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان زﺑـﺎن
دوم ﺑﻪ ﻛﺎر رود و واﺳﻄﻪي دوﺳﺘﻲ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﮔﺮدد  .اﺳﭙﺮو  esperoﻳﻌﻨﻲ اﻣﻴﺪ .
Printempo 2005
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Golamreza Azarhuŝang
Estis bona vespera dimanĉo. Vetero estis
agrabla kaj oni povis plezure iri eksteren kaj
promenadi. Kamran irante al spegulo, pri sia
ĉ ivespera programo, kiun de antaŭe li priplanis,
pensadis: "Ŝajnas al mi ke tiu ĉi vespero, estas
mia. Vetero, bonŝance, mem tion signas al mi".
Li, antaŭtagmeze, preparis ĉion. La helverdan kostumon prunteprenis de Behruz kaj
ruĝfloran kravaton de Kamal, kaj nun tute vestita
estis staranta antaŭ spegulo kaj kombadis sian
hararon. Poste, iom da gelo, por ke la formo de lia
h a r a r o r e st u stabila kaj ne fariĝu taŭzita.
Malfermante parfumbotelon, li proksimigis ĝin al
sia nazo: “ Oh, kia parfumo! kia aromo! Ne vane
la vendisto priparolis pri ĝi." De parfum-vendisto,
petegis doni al li la plej bonan parfumon. La
vendisto sendube, proponis al li tiun ĉi parfumon
a ldonante ke la prezo sed estas iom alta. Kaj li
pensis ke indas iom elspezi pro sia celo. Li
parfumante sin, rigardis en la spegulo: "Nu, ĉio
e stas en ordo. Vere mi fariĝis eleganta kaj
belaspekta, kial ne, oni elektu min. "Finfine estis
tempo por ekiri.
Li kalkulis: sep stacioj per metroo, kaj ankaŭ
iomete da promenado. Drinkejo, kies adreson oni
donis al li estis du stratoj for de metro-stacio. Ne
bezonis hasti. Li havis sufiĉan tempon. Estis je la
naŭa vespere, kiam li finfine atingis tien, ĝuste
kie li devis esti. Nun, por li estis bone konataj la
stratoj de Tokio. Aparte ĉar Behruz donis al li
precizan adreson. Kaj tiu ĉi strato estis konvena
kiel Behruz klarigis al li.
Al unua drinkejo, kiun li vidis, li eniris. La
drinkejo ankoraŭ ne estis plenplena. La posedanto
de la kafejo rigardante lin, de malantaŭo de
vendotablo klininte sian kapon, bonvenigis lin. En
la drinkejo malmultaj japanoj estis videblaj.
Kelkaj usonaj soldatoj estis sidantaj ĉe iu tablo
kaj iliaj glasoj da viskio estis sur la tablo, antaŭ
ili. Li diris al si mem: “ Jes. Mi venis al ĝusta
loko. Certe estas loko, kiun mi serĉas.”
Apud fenestro vidalvide al la strato, li elektis
iun tablon kaj iel sidis sur la seĝo, por povi
rigardi eksteren kaj vidi piedirantojn. Iu juna
knabino aperis ĉe lia tablo kaj kun ridanta vizaĝo
salutis lin. En ŝia mano estis notlibro kaj skribilo.
Ŝi demandis: “ Kion vi deziras drinki?”
Kamran rigardis al ŝia staturo. Estis alta kaj

maldika. Ŝiaj belaj kaj bonformaj femuroj tra ŝiaj
travideblaj ŝtrumpoj estis allogaj. Ŝia jupo estis
mallonga kaj tro strikta. Ŝajnis ke ĝi estis ĝuste
preparita kadro por ŝiaj maldikaj kaj altaj gamboj.
La kelnerino denove demandis: “Ĉu vi ankoraŭ
ne decidis?” kaj fingermontris la menuon, kiu
estis sur la tablo.
Kamran ridetis al ŝi kaj diris: “ Sakeon,
bonvolu”
La kelnerino ankaŭ ridetis ĉarme kaj diris:
“ Jes. Mi komprenas. Vi deziras provi japan-tipan
drinkaĵon!”
Kamran kapjesis. La kelnerino skribis ion
sur sia notlibro kaj foriris. Kiam ŝi iris al la
vendotablo, Kamran turnis sian rigradon de
malantaŭo de la kelnerino al trotuaro de strato kaj
atendis. Li iomete sentis solecon. “ Ah! Estis
bone se mi venus kun Behruz. T iel ni povus havi
pli da diboĉadan tempon.” Li diris al si mem.
La kelnerino kunportis sakeon en porcelanvinkarafo kun porcelan-taso. Li pripensis: “ Oh,
denove moderniĝintaj japantradiculoj! Pro tio ke
mi mendis japanan trinkaĵon, ili volas ke ĉio estu
japantipaj. Ŝi povis simple kunporti ĝin en botelo
kun kristala glaso. T amen por japanoj, formalaĵoj
estas formalaĵoj kaj necesaj.”
Kiam la kelnerino lasis lin solan, li komencis
drinki iom post iom. Li samtempe rigardis la enon
kaj eksteron de la drinkejo. Li volis atenti ĉiujn
alvenantojn. La drinkejo jam komencis esti iom
post iom plena. Kelkaj uson-soldatoj, brakumante
du japanajn knabinojn envenis kun granda bruo
kaj sidis ĉirakŭ tablo. Estis klare ke ili antaŭe
estis drinkantaj sufiĉe kaj venis ĉi tien por
daŭrigo de drinkado.
Estis post la deka, kiam envenis du japanaj
virinoj de alia flanko de la strato. Li bone vidis ke
ili venas al la drinkejo kaj tuj pensis: “Ŝajnas, ke
ili estas pli malpli kvindek-jaraĝaj, sed espereble
ili ne havu multe da sulkojn sur la vizaĝo.”
Ĉiuj okuloj en la drinkejo turniĝis al tiuj ĉi
virinoj, envenantaj al la drinkejo, eĉ okuloj de tiuj
soldatoj, kiuj venis kun du knabinoj. Iu sidanta ĉe
la tablo proksime de la pordo tuj ekstaris kaj por
renkonti proksimiĝis al ili. Antaŭ ili, li kiel
japanoj kliniĝis kaj montris al ili sian tablon, ĉe
kiu kelkaj viroj estis sidantaj. Li diris ankaŭ ion,
kion Kamran ne sukcesis aŭdi. Du virinoj,
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ridante, sed sen-atente trapasis la viron kaj iris al
vendotablo. Posedanto de drinkejo, bonvenigante
ilin, montris iun tablon kaj invitis ilin sidi ĉe ĝi.
La virinoj, irante al tablo, rigardis al ĉiuj
ĉeestantoj, unu post la alia, kvazaǔ volis elekti ion
kaj aĉeti ĝin. Eĉ kiam finfine ili sidis apud tablo,
ili ankoraŭ ne prenis sian rigardon kaj atenton al
la viroj.
“ Ekkomencis.” Murmuris Kamran.
Li rigardis al sia neklara bildo en la vitro de la
drinkeja fenestro kaj per mano ordigis sian
hararon. Poste iom suprenigis sian kravat-nodon
kaj turnis sin al tiuj du virinoj kaj ekridetis.
La kelnerino ŝajne portis al ili botelon da
blanka vino kun du glasoj. Ili komencis drinki kaj
ŝajnigis ke ne plu atentas al la ĉeestantoj. Kamran
kelkfoje tiris sin supren flanke de ili kaj ridetis al
ili. Eĉ unu fojon prenis sian tason kun sakeo kaj
montrante ĝin al tiuj virinoj, drinkis ĝin, kiel
signo de saluto. Li sukcesis ricevi rapidan kaj
forkuran rigardon de unu el ili por momento, sed
tiu rigardo glitis de li kaj restis al iu altstatura
junulo kun blondaj haroj.
“ Fino.” Kamran diris tion kaj surmetis sian
tason sur la tablon.
Nun estis venantaj pli da virinoj. Kaj preskaŭ
ĉiuj estis pli ol kvardek- aŭ kvindekjaraĝaj. Post
iom da tempo li rimarkis ke du junuloj estas
sidantaj ĉe tiuj du virinoj. Unu el ili, estis same
alta viro kaj alia, iu usona soldato. Ili ekstaris
kvarope. Unu el la virinoj pagis anstataŭ ĉiuj, kaj
prenante brakon de usona soldato, kunportis lin
kun si.
Iom post iom, Kamran sentis varmon pro tio
ke alkoholo fluis en lian sangon kaj per ĝi atingis
al lia kapo. Li estis sola, iom ebria, kaj sub bruo
N-ro: 11
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kaj fumo de la
drinkejo, pensis ke
jam sufiĉas. Li
malfortigis nodon
de sia kravato kaj
profunde enspiris.
Lia rigardo, alifoje
turniĝis sur ĉiuj
klientoj
de
la
drinkejo. Ĉie, estis
virinoj sidantaj ĉe
junaj viroj, kiuj estis
aŭ europanoj aŭ
usonanoj; sed pli
multe
usonanoj.
Krom li, kiu estis
aziano, apud tablo,
ankaŭ estis sidataj
du
preskaŭ
nigravizaĝaj
junuloj, kiuj laǔ
Kamrana sugesto devas esti el Baratio aŭ
Pakistano.
Ĉifoje li mendis viskion. Li esits manĝanta
nenion kun sia drinkaĵo. Lia stomako forte sentis
malsaton. Sed, li estis zorgema pri sia mono en la
poŝo. Se li ne povis ĉasi iun virinon, do tiu
malgranda sumo, kiu estis en lia poŝo povus esti
malaperinta. Li antaŭe pripensis, ke se li estus
bonŝanca kaj plaĉus al iu virino, eble gajnos dek
kvinmil enojn, aǔ eĉ pli, kaj eble ankaŭ pasigos
agrablan kaj memorindan nokton.
Li pensis: "Ne gravas se ŝi estus kvindek aŭ eĉ
sesdekjaraĝa. Kompreneble se mi estos bonŝanca
ŝi povos esti pli juna, do des pli bona!" Sed estis
ne li, kiu povis elekti. Virinoj devas elekti lin. Li
denove pensis: "Se mi sukcesos amikiĝi kun
riĉulino, eble pli ofte mi povas esti kun ŝi. Do,
tiam mi ne bezonas plu labori tiel malfacile en
konstru-kompanioj de matene ĝis vespere kaj
ĉiam esti timanta ke se pluvos, mia laboro
provizore ĉesas kaj mi ne povas gajni monon."
Li rimarkis, ke virino venas al li. “ Mia Dio!
Ĉu tio estas mia ŝanco?" li murmurante tion, tuj
fortigis nodon de sia kravato kaj supren-tiris ĝin.
Li preparis sin por akcepto de la virino. Ŝi estis
iomete dika kaj malalta kaj estis vestita per
blanka ĉemizo kun mallongaj manikoj, kaj nigra
jupo. Jes, ŝi estis venanta al li. Ŝi multe uzis ruĝan
koloron por kosmetiko kaj tamen li ne ŝatis tiun
ruĝan koloron. La virino haltis apud lia tablo.
Kamran ekstaris el sia se ĝo. Li sentis
kapturniĝon. La sango kuris al lia vizaĝo. Por
kontroli sin, li metis siajn manplatojn sur tablon.
T iam, ĝentile kaj imponece kliniĝis antaŭ ŝi.
La virino rigardis lin kaj ekridetis. Kamran
klopodis japanan lingvon laŭeble plejbone paroli:
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“ Vi honorigis min."
La virino sidiĝis sur la se ĝon kaj diris: "Oh,
kiel gracia! El kie vi venas?"
Kamran malrapide eksidis sur sian seĝon kaj
diris: “ El Irano."
La virino ripetis: “Irano?"
Kamran klopodis rideti. “ Jes. Mi kaj vi ambaŭ
estas orientantoj! Ĉu ne estas interese?"
Linioj de la virina frunto sulkiĝis kaj rondo de
ŝiaj okuloj pli mallarĝiĝis. Kamran sentis ion, sed
tuj demandis: "Kion vi deziras drinki, mi mendu
por vi?"
La virino demetis sian ŝultra-sakon de ŝultro
kaj metis ĝin sur la tablon kaj diris: "Dankon. Mi
mem mendos!" kaj turnis sian rigardon en la
drinkejo. La kelnerino venis ĉe ilin. Kaŝe
palpebrumis al Kamran kaj aludis la virinon.
Kamran ridetis.
La virino diris: "Drinkaĵon! Du glasojn!"
Kamran rigardis al sia glaso. Ĝi estis
malplena. Li suprenigis sian kapon kaj diris: "Mia
nomo estas Kamran. Estas plezure konatiĝi kun
vi."
La virino demandis: “ Ĉu vi por labori venis al
japanio?"
Kamran pensis, pro kio devas kaŝi veron. “ Jes.
Jam estas preskaŭ unu jaro." Li diris.
La virino diris: “ Irananoj estas danĝeraj
homoj. Oni ĉiam diras tion en la gazetaro kaj
televido."
Kamran diris: "Estas nur mispropagando. Ne
aŭskultu tiujn sensencaĵojn."
La virino diris: "Ne ĝeniĝu. Ne temis pri vi."
Kamran diris: "En Japanio ankaŭ ekzistas
Jakuza (japana mafio). Sed ne ĉiuj japanoj estas
anoj de Jakuza, ĉu ne?"
La virino nur diris: "Jes. Kompreneble!"
Ŝi prenis sian glason kaj drinkis unu guton de
ĝi; kaj denove demandis: "Kial vi venas ĉi tien
por labori? Via lando estas sufiĉe riĉa. En ĉiuj
domoj viaj estas petrolputo."
Kamran ekridis. Laŭte ridis. La virino
konsterniĝis. Kamran ĉesigis sian ridadon. Li
sentis denove, ke lia kapo turniĝas. Li per du
manoj kaptis sian kapon kaj diris: "Pardonu!"
La virino haste diris: "Ne, ne. Ne bezonas
pardonpeti." Kaj denove turnis sian kapon en la
drinkejo. Juna nigrulo estis alvenanta al ilia
flanko. Kiam li atingis al la antaŭo de ilia tablo,
diris: "Hi!"
La virino respondis: "Hi!" kaj daŭrigis: "Mi
pensis ke vi ne estos trovebla hodiaŭ. Ĉu vi ne
devas iri al la oficiala misio?"
La nigrulo diris: "Mi ne iris." Kaj sen invito
sidis ĉe la virinon. Kamran proksimigis sian
glason de viskio al li, kaj kapkliniĝis, dirante:
“ Usonano?" La nigrulo ne atentis lian parolon,

kvazaŭ li ne ekzistas tie.
La virino diris: "Jes, li estas usonano." Kaj
denove turnis sin al la nigrulo kaj demandis:
"Kion vi deziras drinki? Mi volas mendi por vi."
La nigrulo diris: "Oh, mi drinkis terure. En alia
drinkejo mi estis, sed mi estis certa ke mi povas
trovi vin ĉi tie."
La virino denove demandis: "Ĉu vi estas kun
viaj amikoj?"
La nigrulo respondis: "Jes. Sed ne pripensu.
Lasu ilin havi sian plezuran tempon. Ankaǔ ni
iros por havi bonan tempon kune. Ĉu ne?" Kaj
ridante palpebrumis al ŝi.
La virino diris: "Bone."
Ili ambaŭ ekstaris. Kamran ankaŭ ekstraris. Li
malfacile povis kontroli sin sur siaj gamboj. Li
iris proksime kaj staris ĉe la nigrulo kaj diris:
"Hej, aŭskultu ulo! Ŝi estas mia."
La nigrulo rigardis al Kamran. Li ne
komprenis kion li diris. La tono de Kamran ne
estis amika. Kamran kaptis brakon de la virino. Ŝi
detenis sin flanken. La nigrulo puŝegis lin kaj
diris: "Fuck you." Kamran ekfalis sur tablon. Sed
rapide li ekstaris kaj atakis lin. Kamran subite
sentis fortan doloron ĉe sia stomako kaj ekvomis.
La nigrulo ne atendis kaj kaptis lian hararon,
malsupren tiris la kapon de Kamran kaj per genuo
forbatis en lia vizaĝo. Salitan guston de la sango
kun acida gusto de stomak-enhavo, li sentis en sia
buŝo. Li ekfalis sur teron. La virino kriaĉis kaj
kuris al la elireja pordo. La nigrulo denove diris:
"Fuck you." kaj sekvis la virinon.
Kamran malfacile tenis sian korpon kaj
komencis ekstari. Sed ne sukcesis komplete stari.
Do, li faligis sin sur seĝon, kaj per la mano
purigis siajn buŝon kaj lipojn. Lia mano estis
sangita. Suprenigis li sian kapon. Kelkaj usonaj
soldatoj estis sidantaj ĉirakŭ tablo kaj rigardante
lin, ekridis al li. Kamran malsuprenigis sian
kapon. Liaj vestaĵoj estis malpuraj. Enhavo de lia
stomako, malpurigis lian jakon, ĉemizon kaj
kravaton. "Nu, kion mi povas diri al miaj amikoj,
kiuj posedas tiujn vestaĵojn." Li murmuris kaj
fariĝis ege kolera. Li volis ekstari el sia loko kaj
postsekvi la nigrulon, tamen kapturniĝis kaj
denove ekfalis sur la saĝon. La knabino,
kelnerino, rapide venis al Kamran. Estis en ŝia
mano mantuko.
"Mi ege bedaŭras. Fine fariĝis malbone." Ŝi
diris.
Kliniĝante al li, ŝi volis purigi liajn vestaĵojn.
Kamran prenis mantukon de la knabino kaj
mallaŭte muĝis: "Bastardoj! Ili ĉion posedas."
Septembro 2002
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Rilato inter lingvo kaj skribo
Hamze Ŝafii (Inĝ. pri telekomunikado)
Enkonduko
La hodiaŭa mondo iras rapide al grandaj
ŝanĝoj. La ŝanĝoj okazas en ĉiuj terenoj de
nia vivo, kaj ni ĉiuj sentas la ĉiaman ŝanĝiĝon
de nia ĉirkaŭaĵo. Eble la plej gravaj ŝanĝoj
okaz as en la komunikiloj. Oni nomas la
nunan epokon kiel la komunikad-epoko kaj
informad-epoko. Lingvo estas la ĉefa rolulo
en nuntempaj ŝanĝoj. Hodiaŭ preskaŭ ĉiu
persono en ĉiu angulo de la mondo povas
komuniki kun aliaj personoj. Ne eblas ignori
lingvojn kaj la bezono por krei harmonion
inter diversaj aspektoj de lingvo, kiel parolo,
skribo, kaj lego.
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La komenco de skribo
Skribo es t as grava invento de homaro.
Komence, multaj homaj socioj rigardis ĝin
kiel superhoman kreaĵon. Hebreoj kredis ke
J ehovo ins p iris la s kribon al M oseo.
Islamanoj legas en Korano ke la Dio instruis
al homoj la sciencon de skribo. Grekoj
konsideris la inventon de skribo samgrava
kiel la malkovron de fajro. Eble tiu kredo ne
signifas ke ili sciis kaj komprenis la gravecon
kaj la rolon de skribo en la vivo de homaro,
sed eble ili nur kredis ke la skribo estas iu
s up eraĵo kaj mistera afero. Eĉ post la
malapero de tiuj kredoj, ankoraǔ la respekto
kaj timo al skribo restis ĉe multaj homoj.
Kredo je "skribo" estas natura fenomeno, ĉar
"diro" povis registriĝi nur per skribo kaj resti
por ĉiam. Diro estas fulme pasanta kaj neĉiama, sed skribo estas dokumento porĉiama.
Rilato de skribo kaj parolo
Ni povas esplori rilatojn inter skribo kaj
lingvo el multaj aspektoj. Estas evidente ke
t iu ĉi rilato estas tre forta. Fakte skribo estas
parto de lingvo ĝenerale, sed skribata lingvo
kaj p arolata lingvo havas krom similecoj
ankaŭ diferencojn.
La diferenco inter skribo kaj lingvo estas
klara el aliaj aspektoj. Kelkaj homoj rigardas
ĝin kiel ekzaktan kaj ĝustan prezenton de la
lingvo. Tiu ĉi kredo estas malĝusta. Neniam
ni skribas tiel same, kiel ni parolas, sed ni
skribas kiel aliaj skribas. Skribo ĉiam estas
N-ro: 11
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Alfabeto por senskribaj lingvoj
Indiĝenaj loĝantoj de Usono ne skribis sian lingvon
antaŭ la elmigro de eŭropanoj tien. Komence de
1820aj jaroj, la gvidanto de Cherokee, elp. Ĉeroki,
nomata Sequoyah, elp. Sekuoja, kreis alfabeton kaj
skriban lingvon por sia denaska lingvo. Multaj
Ĉerokioj tuj lernis la novan skriban lingvon, kaj en
1828 ili publikigis la unuan indiĝenan ĵurnalon en
usono, skribitan kaj en la ĉeroka kaj en la angla.

prezento de komuna lingvo, kaj la komuna
lingvo diferencas de la parolata lingvo.
Parolata lingvo diferencas same paralele kun
la varioj en la as p ekt oj kaj personaj
karakteroj de homoj.
Certe en ĉiuj skriboj de la mondo
e kzistas malperfektecoj kaj problemoj. La
kialo estas tio, ke lingvo ĉiam rapide
ŝ an ĝi ĝas k aj e voluas, sed skribo ne
ŝanĝiĝas samrapide. Ŝanĝo en skribo tiam
estas neevitebla kiam la lingvo multe evoluas
kaj disvastiĝas en aliajn landojn. Ekzemple la
araba lingvo komence ne havis punktitajn
literojn en sia vortaro, kaj ankaǔ ne havis
manierojn por prezenti ĉefajn vokalojn (a, e,
o). En la Greka lingvo en ekzistis signoj por
intonacio kaj akcento. Tiuj signoj aldoniĝis al
la G reka lingvo post ĝia disvastiĝo kaj
populariĝo en Egiptio, por ke ne-grekoj, kiuj
deziris lerni la lingvon, tion povu fari pli
facile. La punktitaj literoj prezentiĝis en la
araba lingvo post ĝia penetro en la persan
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lingvon.
Ne eblas ĝuste paroli iun lingvon sen
havi eblecon por aǔdi ĝin. Diferencoj kaj
malperfektecoj inter la lingvo kaj skribo, kiu
aperas tre malrapide pro la evoluo de lingvoj,
estas problemo de ĉiuj nacioj. Vortoj kaj
sonoj ŝanĝiĝas dum la tempo. Tiu ĉi ŝanĝiĝo
okazas en parolo, sed ne samrapide en skribo.
La s kribo ĉiam konservas la malnovan
prononcon kaj formon. De tie ĉi komenciĝas
la diferenco inter skribo kaj parolo. Alia kialo
estas tio, ke ĉiu lingvo prenas vortojn de aliaj
lingvoj, kaj se la literoj estas la samaj en
ambaǔ lingvoj, tiam la fremda vorto aperas
p er la samaj literoj, kiuj ofte havas diferencon
kun la simila vorto en la dua lingvo, de tie
es t iĝas divers aj skrib-signoj por similaj
paroloj. En la persa lingvo tiu ĉi fenomeno
estas klare evidenta. M ultaj arabaj vortoj
envenis la persan kaj skribiĝas per la sama
ĉefa s kribo, s ed p ers-lingvanoj neniam
p rononcis t iujn vortojn same kiel arablingvanoj eldiras. Simila problemo estas
evidenta en la franca kaj angla lingvoj.
Klasifiko de problemoj en rialto de skribo
kaj parolo
Resume, ni povas klasifiki problemojn en
s k r i b o de divers aj lingvoj en kvar
kategoriojn:
1-Sama skribo montras plurajn sonojn.
Ekzemplo:
Angla: “si” en vortoj “sing” kaj “mission”.
Franca: “-ille” en vortoj “ville” kaj “fille”.
2-Unu sono skribiĝas per pluraj formoj.
Ekzemplo:
Persa: Ekzistas tri simboloj por la sama
“s” ( ث-ص-)س.
F ranca: Jenaj vortoj prononciĝas same:
saint, ceint, sein, seing, sain
3-Sonoj (simboloj) kiuj skribiĝas sed ne
prononciĝas.
Ekzemplo:
Angla: “gh” en “high”
Franca: “ent” en “chantent” …
4-Sonoj kiuj p rononciĝas sed ne havas
simbolojn por ili.
Ekzemplo: En la ordinara persa kaj araba
lingvoj oni ne uzas simbolojn por la
vokaloj (a, e, o)
Iomete pri la problemoj en la persa lingvo
La persa lingvo apartenas al la Indo-Eŭropa
familio de lingvoj, kiuj havas radikon de la
Sanskrita lingvo. La plej evidenta specifikaĵo
de la persa lingvo estas ĝia buŝa kaj parola
formo. N ome, la p ers a lingvo havas
grandegan diferencon inter parolo kaj skribo.

Kojnoskribo
La antikvaj
popoloj de
Okci den t a
Azio utiligis
koj n os kr i bon, sistemo
de skribado
sur la argilaj aŭ ŝtonaj
tabeloj, kio
proba ble
kom en ci ĝi s
en Sumero.
S ci en ci s toj
povis eklerni la legadon de la
kojnoskribo,
nur
post
kiam
oni
trovis tian
skribaĵon en
Bistuno, en
okcidenta Irano. La Bistuna Skribaĵo estis en tri
lingvoj : persa, babilona kaj elama (iam nomata
ŝuŝa aŭ suza), kiuj ĉiuj utiligis kojnoskribon kiel
skribsistemon. Tradukado de la skribaĵo ebliĝis
ĉefe per simileco de la persa kaj babilona lingvoj
al la modernaj lingvoj, kaj ankaŭ la fakto ke ĉiuj
tri skribaĵoj enhavis la saman tekston.
Fakte unuafoje la brita asiriologo kaj diplomato kavaliro Henry Creswicke Rawlinson, elp.
Henri Krezŭik Roŭlinsen (1810-1895), sukcesis
deĉifri la parsan parton de la Bistuna Skribaĵo en
1846, kaj nur post tio, oni povis legi la du alilingvajn tekstojn, kio enhavis saman materialon pri la
geneologio kaj venkoj de la persa ŝaho Darjuŝo I
(Darius I, 558 ?-586 ? a.K.).

Tiu ĉi diferenco ne nur estas en skribo de
vortoj kaj sonoj, sed eĉ la formo de la vortoj
kaj frazoj diferencas en skribo kaj parolo. Laŭ
la lingvis t oj, la kialo de tiu ĉi granda
diferenco, kiu eble ne havas similon en la tuta
mondo, estas tio ke la persa lingvo dum la
historio ne havis propran skribon. Iam la
p ers oj s kribis p er la s umera s kribo
(kojnoforma skribo) kaj poste aliaj skriboj
estis uzataj, kaj laste ili uzis miksaĵon de
antaŭaj skriboj kune kun la araba skribo. Tiuj
ĉi kaŭzis ke oni tre facile povas trovi multajn
ekz emp lojn de ĉiuj kvar supre menciitaj
problemoj en la persa lingvo. Kiel preskaŭ
ĉiuj aliaj lingvoj, nuntempe ankaŭ en Irano
es t as granda dis kuto pri la ŝanĝoj kaj
reformoj en lingvo mem kaj ĝia skribo.
En serĉo de la plej perfekta lingvo
Ĉiu lingvo havas munimume unu el supre
menciit aj p roblemoj. Ni ne povas trovi
perfektan rilaton inter parolo kaj skribo de
naciaj lingvoj. En la serĉado ĉirilate, ni povas
N-ro: 11
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Hieroglifa Papirusa Skrib-rulaĵo
Antaŭ inventiĝo de papero, multaj popoloj skribis sur skrib-rulaĵoj faritaj el papirus-planto.
Oni povis fari bonan surskribeblan surfacon el la planta celulozo. Tiu ĉi hieroglifa skribrulaĵo
estas parto de la Libro de la Mortintoj apartenanta al la antikva Egiptujo. Ties detalaj
ilustraĵoj bone elmontras restivon kaj kvaliton de papiruso.
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nur t rovi Esperanton kiu havas la plej
perfektan rilaton inter skribo kaj parolo. En
Esperanto ĉiu skribo montras nur unu sonon
kaj ne ekzistas litero kun pluraj sonoj. Ankaŭ
ne ekzistas sono kun pluraj skribaj formoj.
Ĉiu sono havas unikan prononcon. Krome ne
troviĝas skribaj sonoj kiuj ne prononciĝas.
Nu restas evidente ke Esperanto ne solvas la
kvaran kategorion de problemoj inter skribo
kaj parolo, nome estas sonoj kiuj prononciĝas
s ed ne ekzistas simboloj por ili. Tiu ĉi
problemo ne estas en Esperantaj vortoj, sed
en vortoj kiuj envenis Esperanton el aliaj
lingvoj.
Certe Esperanto sukcese solvis grandan
p arton de tiuj ĉi problemoj, sed eĉ Esperanto
ne atingis perfektecon en la rilato de skribo
kaj parolo. Tamen ŝajnas ke ĝi estas la plej
perfekta lingvo ĉi-rilate. Tio signifas ke oni
skribas per simboloj kiuj estas ĝuste tiel
legataj kiel ili estas parolataj. Do, ĉiu skribaĵo
es t as legata perfekte same kiel ĝi estas
parolata. Ne en ĉiuj lingvoj tio estas ebla. Se
oni scias la alfabeton de Esperanto, oni povas
legi kaj skribi ĝin tute ĝuste, sed en multaj
lingvoj, eĉ post jaroj da studado, oni ne povas
atingi tion. En multaj lingvoj diktado estas tre
grava lern-temo en lernejoj kaj universitatoj.
Instruisto legas tekston kaj studento devas
s kribi ĝin ĝuste. Tio estas malutiligo de
tempo kaj kaŭzas mutle da elspezo por igi
studentojn por nur skribi tiel, kiel estas norma
skribo en la socio.
N-ro: 11
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Do, kiel ni povas skribi perfekte kion ni
p arolas, kaj ĉu entute la problemoj estas
solveblaj? Ni povas trovi lingvojn, kiuj estis
adoptitaj kaj pasis grandajn ŝanĝojn por solvi
partojn de tiuj ĉi problemoj. Ekzemple en la
t urka lingvo, oni ŝanĝis la tuton de la alfabeto
de arab-devena al latina alfabeto. Tiu ĉi ago
rezultis al pli simpliĝo kaj pliklarigo de la
lingvo. Nun en la turka lingvo preskaŭ ne
estas problemoj en legado kaj skribado por
t iuj, kiuj s cias la alfabeton. Do, ŝanĝi
alfabet on al p li simpla kaj sen-escepta
alfabeto povas helpi nin atingi pli perfektan
rilaton inter la skribo kaj parolo. La persa
alfabeto havas 36 literojn, sed preskaŭ 9
literoj estas senutilaj kaj oni povas tre simple
forigi ilin de la alfabeto. Ili ofte estas arabdevenaj literoj, kiuj aldoniĝis al la persa
alfabeto post la invado de araboj al Persio.
S e d ĉ i a m e s t as malfacile ŝ anĝi la
alkutimiĝintan situacion.
Bibliografio:
Zabanshenasi va zabane farsi (Lingvistiko kaj la persa
lingvo), d-ro Parviz Natel Ĥanlari, Tehrano: Tus
eldonejo, 1994.
The study of language: an introduction (La studado de
l ingvo), George Yule, Cambridge University Press,
1985.
Zaban va tafakkor (Lingvo kaj penso), Mohammad
Reza Bateni, Tehrano, 1999.
Microsoft Encarta 2004, far ĉirkaŭ 700 kontribuantoj
kaj 100 konsultantoj, versio: 13.0.0.0531, Usono:
Microsoft, 2004, 5 CDs.
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Tiel mi aûdis ke viro eliris de la domo frumatene por iri la banejon. Survoje, li vid is el siaj
amikoj unu. Li demandis: “Ĉu vi ako mpanus min eniri la banejon?”. La amiko respondis:
“Mi venos kun vi ĝis la banejo, sed mi ne povos eniri ĝin ĉar al mi estas alia laboro. Kaj li
akompanis lin ĝis la ĉirkaûaĵo de la banejo. Atinginte vojduiĝon la amiko nesciiginte lin,
daûrigis vojon alidirekten.
Hazarde, malantaû la viro ŝtelisto postiris por plenumi sian ĉiutagan laboron. La viro
sin turnis al la ŝtelisto kaj pro mallu meco, li imagis la ŝteliston kiel la amikon. 100
dinarojn li havis en sia maniko fermita en tukaĵo. Li elprenis ĝin el la maniko kaj donis al
la ŝtelisto kaj diris: “Ho! frato! Ĝi estas deponaĵo ĉe vi. Tiam, kiam mi elvenos de la
banejo redonu ĝin al mi.” La ŝtelisto prenis la oron de li kaj atendis tie ĝis kiam li eliĝis
de la banejo: jam estis lume. Li sinvestis kej elvenis rekten. La ŝtelisto vokis lin kaj diris:
“Ho! Bonviro! Reprenu vian oron kaj iru, ĉar hodiaŭ mi ne povis fari mian laboron pro
tenado de via deponaĵo. La viro diris: “Kio estas tiuj ĉi oraĵoj kaj kiu estas vi?” Li
respondis: “Mi estas ŝtelisto, vi mem donis la oron al mi.”
Li diris: “Se vi estas ŝtelisto, kial vi ne ŝtelis mian oron?”
La ŝtelisto diris: “Se laû mia profesio mi forprenus de vi la oron - eĉ se ĝi estus 1000
dinaroj - neniel mi timus pro la forprenado kaj neniel redonus ĝin, tamen, kiel deponaĵon
vi don is ilin al mi, d eponanto ne indas perfid i, ĉar fo rp renado
de deponaĵo ne estas justa.
El: Gabusname (Gabus-libro) far Onsor-ol-maani Kejkavus Ebne-Eskandar Ebne-Gabus
(11a jc p.K)
Tradukis: (F-ino) Mansure Fazel-zade

اﻣﺎﻧﺖ داري
 ﺑﻪ راه اﻧﺪر دوﺳﺘﻲ از آن ﺧﻮﻳﺶ را. ﭼﻨﺎن ﺷﻨﻮدم ﻛﻪ ﻣﺮدي ﺳﺤﺮﮔﺎه از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ رود
 ﺗﺎ در ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﻨﻢ ﻟﻜﻦ اﻧﺪر ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ آﻣﺪن، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺷﻮﻳﻢ؟ ﮔﻔﺖ، ﮔﻔﺖ. دﻳﺪ
 ﺑﻲ آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮد را ﺧﺒﺮ داد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ.  ﺑﻪ ﺳﺮ دو راﻫﻲ رﺳﻴﺪ.  و ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎﻣﺪ،ﻛﻪ ﺷﻐﻠﻲ دارم
. راه دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻓﺖ
 ﻃﺮار را دﻳﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﻳﻚ.  اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﺎز ﻧﮕﺮﻳﺪ. اﺗﻔﺎق را ﻃﺮاري از ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺮد ﻣﻲرﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاري ﺧﻮﻳﺶ
 از آﺳﺘﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﮔﺮﻓﺖ و.  ﺻﺪ دﻳﻨﺎر در آﺳﺘﻴﻦ داﺷﺖ ﺑﺮدﺳﺘﺎرﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ.  ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﻪ آن دوﺳﺖ وي اﺳﺖ،ﺑﻮد
 ﻃﺮار زر، ﭼﻮن ﻣﻦ از ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﻴﺮون آﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز دﻫﻲ.  اي ﺑﺮادر! اﻳﻦ اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ،ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮار داد وﮔﻔﺖ
 ﺟﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮﺷﺪ و راﺳﺖ ﻫﻤﻲ. از وي ﺑﺴﺘﺪ و آن ﺟﺎ ﻣﻘﺎم ﻛﺮد ﺗﺎ وي از ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ روز روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد
 اي ﺟﻮاﻧﻤﺮد! زر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزﺳﺘﺎن و ﭘﺲ ﺑﺮو ﻛﻪ اﻣﺮوز از ﺷﻐﻞ ﺧﻮﻳﺶ، ﻃﺮار وي را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ. رﻓﺖ
 ﺗﻮ اﻳﻦ.  ﻣﻦ ﻣﺮدي ﻃﺮارم:  اﻳﻦ زر ﭼﻴﺴﺖ و ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺮدي؟ ﮔﻔﺖ، ﻣﺮد ﮔﻔﺖ،ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪم از اﻳﻦ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ
 اﮔﺮ ﺗﻮ ﻃﺮاري ﭼﺮا زر ﻣﻦ ﻧﺒﺮدي؟، ﮔﻔﺖ،زر ﺑﻪ ﻣﻦ دادي
 از ﺗﻮ ﻳﻚ ﺟﻮ ﻧﻪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪي و ﻧﻪ ﺑﺎز، اﮔﺮ ﻫﺰار دﻳﻨﺎر ﺑﻮدي، اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮدﻣﻲ: ﻃﺮار ﮔﻔﺖ
.  زﻳﻨﻬﺎردار ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻪ زﻳﻨﻬﺎرﺧﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮدن ﺟﻮاﻧﻤﺮدي ﻧﻴﺴﺖ. دادﻣﻲ وﻟﻜﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ زﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ دادي
. ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ، ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻛﻴﻜﺎووس ﺑﻦ اﺳﻜﻨﺪرﺑﻦ ﻗﺎﺑﻮس: ﻧﻮﺷﺘﻪ،از ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ
 ﺗﻬﺮان-  ﻣﻨﺼﻮره ﻓﺎﺿﻞزاده:ﺗﺮﺟﻤﻪ
N-ro: 11
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Irana poezio / ﻧﺜﺮ اﻳﺮاﻧﻲ
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Floroj el

"La Florejo
Florejo"" de Sadio
Estas printempo kaj denove kresksas floretoj ĉie en la naturo. En tiu ĉi rubriko ankaŭ
estas elektitaj floretoj el la libro “La Florejo” de la granda irana verkisto, Sadio. Temas pri
la lasta ĉapitro de la libro kiu enhavas maksimojn por ĉiutaga vivo. Ĝuu ilin kaj havu
bonan novjaron iranan.
Inter du malamikoj tiel parolu ke vi ne hontu se ili fariĝos amikoj.
.ﺳﺨﻦ ﻣﻴﺎن دو دﺷﻤﻦ ﭼﻨﺎن ﮔﻮي ﻛﻪ ﮔﺮ دوﺳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺮم زده ﻧﺸﻮي
Dek homoj pace manĝas ĉirkaŭ-table sed du hundoj ĉirkaŭ-kadavre bojas malafable. Postulemulo ne satiĝas eĉ per oceano sed kontentiĝemulo satiĝas eĉ per pano. Saĝuloj diras:
“Riĉo per kontento pli bonas ol riĉo per arĝento.”

Eĉ havunte la mondon postulemul’ sentas malsatecon,
sed kontentiĝema intest’ pleniĝas manĝante pan-pecon.
 ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ. ﺣﺮﻳﺺ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻲ ﺳﻴﺮ.ده آدﻣﻲ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه اي ﺑﺨﻮرﻧﺪ و دو ﺳﮓ ﺑﺮ ﻣﺮداري ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺮ ﻧﺒﺮﻧﺪ
37
.ﺗﻮاﻧﮕﺮي ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ از ﺗﻮاﻧﮕﺮي ﺑﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ
20

روده ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺎن ﺗﻬﻲ ﭘﺮﮔﺮدد
ﻧﻌﻤﺖ روي زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﻧﻜﻨﺪ دﻳﺪه ﺗﻨﮓ
Esti feliĉulo malriĉa pli bonas ol esti reĝo malfeliĉa.
Se vi gajiĝu post malgajo,
Pli bonas ol malgaj’ post gajo.
.ﮔﺪاي ﻧﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪ ﻓﺮﺟﺎم
ﻏﻤﻲ ﻛﺰ ﭘﻴﺶ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮي
ﺑﻪ از ﺷﺎدﻳﻲ ﻛﺰ ﭘﺴﺶ ﻏﻢ ﺧﻮري
Tiu admonas reĝojn kiu nek timas teroron nek ŝatas oron.
Ĉu verŝi sur diista pied’ oron,
ĉu meti hindglavon sur lian koron,
lin ja ne timigas iu krom Dio,
tial ke diism’ baziĝis sur tio.
.ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻛﺮدن ﻛﺴﻲ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻢ ﺳﺮ ﻧﺪارد ﻳﺎ اﻣﻴﺪ ﺳﺮ
ﻣﻮﺣﺪ ﭼﻪ در ﭘﺎي رﻳﺰي زرش
ﭼﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻫﻨﺪي ﻧﻬﻲ ﺑﺮﺳﺮش
اﻣﻴﺪ و ﻫﺮاس ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻛﺲ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺑﺲ
N-ro: 11
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Maldecas momento-rapide amikon ĉagreni kiun oni povas viv-daŭre preni.
.دوﺳﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮي ﻓﺮا ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ ﻧﺸﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ دم ﺑﻴﺎزارﻧﺪ
Akcepti konsilon de malamiko estas erare sed aŭskulti ĝin estas prepare por agi male kaj
tio ja estas ĝusta.
Kion malamiko diras, evitu
por ke poste pro tio vi ne pentu,
Ne iru se li montras vojon rektan,
sed vi iru vojon alidirektan
.ﻧﺼﻴﺤﺖ از دﺷﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﺷﻨﻴﺪن رواﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻼف آن ﻛﺎرﻛﻨﻲ ﻛﻪ آن ﻋﻴﻦ ﺻﻮاﺑﺴﺖ

ﺣﺬر ﻛﻦ زاﻧﭽﻪ دﺷﻤﻦ ﮔﻮﻳﺪ آن ﻛﻦ
ﻛﻪ ﺑﺮ زاﻧﻮ زﻧﻲ دﺳﺖ ﺗﻐﺎﺑﻦ
ﮔﺮت راﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ راﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻴﺮ
از و ﺑﺮﮔﺮد و راه دﺳﺖ ﭼﭗ ﮔﻴﺮ
Al ĉiu, sia saĝo ŝajnas perfekta kaj sia filo belaspekta.
.ﻫﻤﻪ ﻛﺲ را ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﺎل
Eminentulon oni demandis:”Malgraŭ la meritaro ekstra havata de la mano dekstra, kial
oni metas ringon sur la mano maldekstra?”
Li respondis:”Ĉar meritantoj ĉiam estas senigitaj.”
Kiu kreis feliĉon kaj vivtenon
tiu donas aŭ meriton aŭ ŝancon
ﺑﺰرﮔﻲ را ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ را ﻫﺴﺖ ﺧﺎﺗﻢ در اﻧﮕﺸﺖ ﭼﭗ ﭼﺮا ﻛﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ
.ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ

آﻧﻜﻪ ﺣﻆ آﻓﺮﻳﺪ و روزي داد
ﻳﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻫﻤﻲ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﺨﺖ
Ĉiu sidanta kun maliculoj eĉ ne alprenante ilian karakteron, kondamniĝas al imiti ilian
agmanieron kaj se por preĝi li iras ruinon, oni diras ke li celas drinki vinon.
ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺪان ﻧﺸﻴﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﺸﺎن در و اﺛﺮ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدد و ﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﺎﺗﻲ رود ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻛﺮدن ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮد
.ﺑﻪ ﺧﻤﺮ ﺧﻮردن

Pres-eraroj en la titoloj de la antaŭa numero
Pro ankoraŭ-ne-sciata(j) kialo(j) ekestis pres-eraroj en la titoloj de kelkaj artikoloj de la
antaŭa numero de nia revuo. Tamen, ili iam estis ankoraŭ diriva, kiel «Ĉiam Iva»
anstataŭ «Ĉiam Aktiva»; ili iam estis ridiga, kiel «Noŭruzo, la rana novjartago» anstataŭ
«Noŭruzo, la irana novjartago», iam pensiga, kiel «La istika ebrieco» anstataŭ «La
mistika ebrieco », kaj fine, ili iam estis eĉ pli poezia, kiel: «Nenio rava» anstataŭ «Nenio
grava»!
Ĉiu(o)kaze, ni pardonpetas de vi pro tio, kaj esperas ke la nunan numeron vi trovos sen
tiaj signifohavaj preseraroj !
La Red.
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Konatiĝu kun
la Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro
unika institucio en la monda Esperanto-movado
Anatoli I. IONESOV
en 2750-jara Samarkando
(Samarkando, Uzbekistano)

Historio de fondiĝo
Ĉio fakte komenciĝis de la Lingvo
Internacia Esperanto kaj de la kreita en 1977
en Samarkando Klubo de Internacia Amikeco
"Esperanto", poste fariĝinta unu el la plej
aktivaj en la lando. Ni komencis internacian
korespondadon Esperante, ni ekhavis
amikojn en multaj landoj, el alsenditaj de
esperantistoj materialoj ni ekis organizi
diverstemajn ekspoziciojn, inkluzive la
ciklon de la internaciaj ekspozicioj "Paco Espero de la Planedo", kiuj sukcese
eksponiĝis en Samarkando, Taŝkento kaj
ankaŭ en kelkaj urboj de Rusio. Alsenditaj
eksponaĵoj - afiŝoj, desegnaĵoj, bildkartoj,
dokumentoj ktp - intertempe formis kolekton
de Samarkanda Esperanto-Klubo kaj bazon
de la estonta Internacia M uzeo de Paco kaj
Solidaro, kiu estis inaŭgurita de samarkandaj
esperantistoj la 31-an de decembro 1986
honore al la Internacia Jaro de Paco. La
muzeo situas en la administra konstruaĵo de
la Centra Parko de Kulturo kaj Ripozo de
Samarkando (M ustaqillik Strato, 56).
En 1989 per la decido de estraro de
M inisterio pri kulturaj aferoj de Uzbekistano
la muzeo estis distingita per la honora titolo
"Popola M uzeo". Ties moto iĝis la vortoj de
la elstara uzbeka poeto kaj humanisto Aliŝer
Navoi, kiu jam antaŭ kvin jarcentoj alvokis:
Komprenu, homoj de la tero, Malamikeco ja malbeno.Vivu do ĉiam amikece,
Senkverele kaj fratece.
Misio de la muzeo
La Internacia M uzeo de Paco kaj Solidaro
estas senprofitcela neregistara organizo,
korformita al universalaj homaj valoroj kaj
celanta:
1-firmigon de paco, interkompreniĝo kaj
interpopola amikeco pere de civila
diplomatio, arto kaj arta kreado;
2-pliprofundigon de konsciiĝo kaj kompreno
de la globaj defioj, evoluigo de la sento de la
persona respondeco pri la solvado de
tutmondaj problemoj, de kiuj dependas la
estonto de de la mondo kaj pluvivado de niaj
posteuloj.
3-demonstron de la multkultura varieco de la
homaro, de novaj vizioj de la pli bona mondo
N-ro: 11
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kaj de neceso de globa solidaro.
Estante frukto de la civila diplomatio kaj
siaspeca internacia inform-komunika packrea
centro, la muzeo realigas diversajn edukajn
programojn, internaciajn projektojn kaj artajn
ekspoziciojn samkiel ĝi posedas konstantan
ekspozicion.
Kolekto
La muzea fondaĵo formiĝis ĉefe el
koresponde ricevitaj materialoj, reflektantaj
praktike ĉiujn problemojn de la homaro,
ricevintajn la nomon "globskalaj", antaŭ ĉio
problemoj de pluvivado,
malarmado,
homrajtoj, evoluado, mediprotektado, sana
vivmaniero ktp. La muzea kolekto ampleksas
pli ol 20.000 eksponaĵojn el pli ol 100 landoj
de ĉiuj kontinentoj - afiŝoj, flugfolioj,
desegnaĵoj, pentraĵoj, tapiŝoj, flagoj, fotoj,
dokumentoj, libroj, periodaĵoj, insignoj,
medaloj,
poŝmarkoj,
slajdoj,
KD-oj,
muzikkasedoj, gasbalonoj, gluetikedoj, Tĉemizoj, sunenergia forno kaj multaj aliaj.
Ekzemple, japanaj amikoj donacis pecetojn
de tegmenta tegolo el Nagasaki (fandiĝintaj
post la atoma eksplodo kaj trovitaj je
unukilometra distanco de la eksploda centro).
Ĉi tie ni povas vidi kapsulojn kun la tero el la
loko de Stalingrada batalo, el la fifama
Koncentrejo Auschwitz, el la Paca Parko en
Hiroŝimo... La fragmentoj de la detruita
Berlina M uro - falinta simbolo de
konfrontiĝo inter Oriento kaj Okcidento - oni
alportis el Germanio. La Defend-ministerio
de Usono - Pentagono - transdonis donace al
la muzeo du partojn de la usonaj
mezdistancaj nukleaj raketoj "Pershing - 2"
malmuntitaj konforme al la kontrakto inter
USSR kaj Usono, la "restaĵoj" de sovetiaj
nukleaj raketoj SS-20 venis de unu el
partoprenintoj de ties likvidado. Samloke oni
trovas la donacon de la germana astronaŭto
Reinhard Furrer: suveniro farinta kun li en la
kosmoŝipo "Challenger 112 cirkaŭflugojn de
la Tero. Kortuŝas per sia belo kaj vivamo la
originalaj pentraĵoj de franca pentristino
Denise Legrix, speciale kiam oni ekscias, ke
ili estas pentritaj per la broso tenata en la
buŝo de la virino naskiĝinta sen kruroj kaj
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brakoj. Same impresas la pentraĵo "Trankvila
akvo" far usona buŝpentristino Cindi
Bernhardt.
En la ekspozicio estas multaj mirindaj
per sia fantazio, heleco de farboj kaj talento
infandesegnaĵoj kun iliaj infane senperaj kaj
sinceraj meditoj pri si kaj pri sia percepto de
la mondo, pri la mondo nuntempa kaj estonta.
Peceton de ruĝa briko, uzita meze de la 19-a
jarcento por konstruado de la ĉefa sidejo de
Smithsona Institucio en Waŝington-urbo
(nune plej granda muzeo en la mondo!),
donacis usonaj kolegoj. El ĉia urbo Xi'an (kiu
siatempe rolis kiel starta punkto de la Granda
Silka Vojo!) venis bela 7-metra tapiŝo "Ni
volas pacon. Ni amas pacon", farita de tieaj
mezlernejanoj uzintaj 2000 eltranĉitajn el
ŝtofo blankajn packolombojn. Infanoj el
malproksima Nov-Zelando sendis al la
muzeo ilian kolektivan verkon - 23-metran
surŝtofan
artaĵon
pri
paco.
Inter
multenombraj eksponaĵoj estas unikaj
dokumentoj, raraj libroj, afiŝoj...
La tuta ekspozicio substrekas la
prioritaton, kiun homoj en la tuta mondo
atribuas al universalaj homaj valoroj kaj
vivnecesa tasko, ke tiu prioritato estu
rekonita en internaciaj rilatoj. Verdire, ni
mem estis surprizitaj kiel rapide kaj vaste la
ideo pri fondo de tiu ĉi muzeo estis akceptita
kaj subtenita en la tuta mondo. M i pensas, ke
tio montras, ke ĉiuj homoj, sendepende de
iliaj loĝlokoj, antaŭ ĉio zorgas pri la
problemoj de paco, homrajtoj kaj konservado
de la vivo sur nia planedo.
La muzeo havas vastajn kontaktojn kun
multaj internaciaj kaj naciaj (interregistaraj
kaj neregistaraj) organizoj kaj kun miloj da
homoj de bona volo sur ĉiuj kontinentoj.
Siajn publikaĵojn al la muzeo sendas UNO,
OSKE, Europa Konsilio, UNESKO, ICOM ,
NATO, Internacia PEN-klubo, Norvega
Nobel-Instituto, M onda Konsilio de Eklezioj,
M onda Banko, Internacia Komitato de Ruĝa
Kruco kma. La muzeo estas membro de la
Internacia Paca Buroo en Ĝenevo kaj de la
Internacia Reto de Pacmuzeoj. M aterialoj el
la muzea kolekto estis eksponataj en Cipro,

Francio, Nederlando, Rusio, Usono, Japanio,
Belgio kaj aliaj landoj. Estas interese, ke la
unua numero (N 1/2000) de la revuo "ICOM
News" eldonata en Parizo sub aŭspicio de
UNESKO de la Internacia Konsilio de
M uzeoj en la angla, franca kaj hispana
lingvoj kaj disvastigata en 148 landoj
malfermiĝis per la artikolo pri la Internacia
M uzeo de Paco kaj Solidaro en Samarkando.
Ĉiu vizitanto de la muzea ekspozicio sentas
sincerecon kaj universalecon de ties
organizantoj samkiel de tiuj kiuj helpas al la
muzeo kaj sendas ĉi tien eksponaĵojn. Oni tuj
sentas, ke paco kaj sana medio - estas tio,
kion homoj plej multe volas kaj ke ili pretas
kune labori por humanigo de la internaciaj
interrilatoj kaj por konservado de nia unusola
komuna Hejmo - planedo Tero.
Dum tiuj ĉi jaroj la muzeaj aktivuloj
formis kelkajn agadterenojn, en kiuj ni
laboras. Ni nomu ilin konstantaj projektoj.
Ĉefaj internaciaj projektoj de la muzeo
1. "Aŭtografo de Paco"
Aktivuloj de la muzeo kreas unikan kolekton
de subskribitaj fotoj, personaj mesaĝoj, vizioj
kaj aŭtografiitaj verkoj de mondaj
eminentuloj,
signife
kontribuintaj
al
konstruado de la pli bona mondo sur nia
planedo. Jam estas ricevitaj pli ol 1000 reeĥoj
kaj eksponaĵoj de nuntempaj elstaruloj,
inkluzive ŝtat- kaj registar-estrojn, gvidantoj
de internaciaj organizoj, grandaj verkistoj,
poetoj, sciencistoj, muzikistoj, astronaŭtoj,
'steloj'
de
teatro,
kino,
sporto,
Nobelpremiitoj ...
Laŭpete de Fondaĵo M agenta el
Amsterdamo, parto de tiu ĉi unika kolekto en
majo-junio 1996 estis eksponata sur la
speciala eduka ŝipo kaj vizitis 25
nederlandajn urbojn. Laŭ vortoj de
reprezentantoj de M agenta, la kolekto faris
"fantastan impreson".
Estonte estas planata malfermo de
speciala
galerio/
biblioteko/
muzeo
"Autografo de Paco", kie ni eksponos
aŭtografiitajn librojn, muzikajn registraĵojn,
artaĵojn,
arkivajn
dokumentojn
ktp,
alsenditajn de renomaj agantoj de monda
politiko, scienco, kulturo, arto...
2. "Infanoj de X-Lando: Rigardas la
Mondon"
La celo de tiu ĉi projekto - ebligi al niaj
samlandanoj konatiĝi kun diversaj landoj,
popoloj, kulturoj tra la okuloj de infanoj de
tiuj ĉi ŝtatoj. Dum lastaj jaroj la muzeo
aranĝis infanartajn ekspoziciojn el Francio,
Suda Koreio, Australio, Egipto, Tajvano,
N-ro: 11
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Zelando, Filipinoj, Irano, Albanio, Tibeto,
Japanio, Sud-Afriko, Rusio, M alto ... En
proksima futuro ni planas fondi ĉi tie la
konstantan Internacian Infanartan Galerion.
3. Infana Festivalo de Paco kaj M alarmado
En la centra urba parko kaj la regiona Infana
Palaco de Artoj ĝis nun ni okazigis ses
similajn festivalojn. Kutime ni organizas ilin
dum la Semajno de UN por malarmado.
M oto de la festivalo: "M ilito ne estas ludo.
Kial do ludi militajn ludilojn? Paco
komenciĝas de mi." Tiamaniere ni invitas
infanojn interŝanĝi iliajn militajn ludilojn je
pacaj. Infanoj redonas siajn aŭtomatpafilojn,
pistolojn, pafilojn, tankojn, katapultilojn ktp,
subskribas la Internacian kontrakton pri
infana malarmado kaj interŝanĝe ricevas je
sia elekto diversspecajn senperfortajn kaj
edukajn
ludilojn,
ekzemple,
molajn
animalojn, konstrukciilojn, kreivajn ludojn,
librojn, farbojn, krajonojn, pilkojn k.a. Tiuj
infanoj, kiuj ne posedas militajn ludilojn,
alportas siajn poemojn, manartaĵojn kaj
desegnaĵoj pri paco. Ĉiu partoprenanto estas
distingata per la speciala Diplomo de paco
kaj malarmado. Krom interŝanĝo de ludiloj,
kadre de tiu ĉi populara festivalo okazas
origami-metiejoj,
koncertaj
programoj,
konkursoj, ekspozicioj, filmoj, loterio de
paco, plumamika servo k.c. Sukcesa okazigo
de tiuj ĉi festivaloj montras, ke tiujn
packreajn aranĝojn necesas daŭre organizi. Ja
stereotipoj de "senmalutileco" de militaj
ludiloj daŭre nestas en infanoj kaj en
plenkreskuloj kaj superi ilin estas sufiĉe
malfacile. Ni opinias, ke militaj ludiloj ankaŭ
povas kontribui al militigo de konscio de
infanoj kaj gejunuloj, tial ni strebas konigi
N-ro: 11
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tion kaj al infanoj, kaj al iliaj gepatroj kaj
proponi al ili alian alternativon. La ĉefa celo
de la festivaloj de paco kaj malarmado estas
inokuli al infanoj ekde frua infaneco
konstruktivan kaj kreivan vidhorizonton de la
vivo kaj naturo por ke ili vivu en paco kun si
mem, kun pozitivaj rilatoj kaj valoroj, kiun ili
povu kunpreni al ilia plenkreskula vivo kaj
por ke ili neniam volu detrui tiun ĉi mondon.
4. "Belo Savos la Mondon"
Ni
organizas
en
Uzbekistano
ekspoziciojn de eksterlandaj pentristoj kaj de
samarkandaj artistoj eksterlande. En tiuj ĉi
ekspozicioj estas demonstrataj pentraĵoj kaj
aliaj artaĵoj, malkovrantajn belon de la
naturo, belon de amikeco, belon de amo,
belon de kreado, belon de paco inter nacioj.
Parto de tiuj ĉi artaĵoj estas en la konstanta
muzea ekspozicio, ni okazigis personajn
ekspoziciojn de artistoj el Francio, Anglio kaj
Germanio. Sed verŝajne la plej hela elmontro
de la projekto fariĝis okazigo (en
Samarkando) de la internacia konferenco de
artistoj "Belo Savos la M ondon" kaj de la
internacia
ekspozicio
"Arto
kaj
Belo" (kunlabore kun la Asocio Artistoj por
Paco), dediĉitaj al la 10-jariĝo de nia muzeo.
Longtempa celo estas fondo de la Internacia
Arta Galerio "Belo Savos la M ondon" en
Samarkando.
5. "La Mondo Tra la Okuloj de
Handikapitaj Infanoj"
Tiu ĉi projekto celas organizon de la
internaciaj artaj ekspozicioj de la infanoj kun
limigitaj fizikaj aŭ mensaj malordoj, viktimoj
de malsanoj, perforto, krimoj, militoj,
poluciita medio kaj aliaj kataklismoj. Ni
volas ne nur demonstri en Samarkando kaj en
aliaj urboj de Uzbekistano iliajn kreajn
kapablojn, fantazion kaj inspiron, sed ankaŭ
grandan spiriton de tiuj ĉi knaboj kaj
knabinoj, iliajn sentojn, revojn, strebojn,
vizion de la pli bona mondo tra ilia kreado.
6. "La Mondo de Ridetoj"
Ni preparas la tutmondan kolekton de
ridetoj kaj invitas vin ekrideti kun ni, vin,
viajn
parencojn,
amikojn,
kolegojn,
najbarojn, hejmbestojn kaj ĉiujn vivantajn
estaĵojn sur la Tero. Tio povas esti ĉiuspecaj
ajnformaj ridetoj, je via propra elekto (fotoj,
pentraĵoj, desegnaĵoj, gravuroj, karikaturoj,
komputilaj grafikaĵoj, poemoj, anekdotoj
ktp). La aĝo de ridetontaj partoprenantoj kaj
kvanto / dimensio de sendataj materialoj
estas NELIM IGITAJ. Dum proksima tempo
en la muzeo estos malfermita speciala
Internacia Halo de Ridetoj. Do, komencu
rideti plejeble baldaŭ, hodiaŭ, ĝuste nun...
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7.
Klubo
de
Internacia
Amikeco
"Esperanto"
Tiu ĉi klubo funkcias ĉe la muzeo por
popularigo kaj utiligo de la internacia lingvo
Esperanto kiel efektiva neutra rimedo de la
internacia komunikado kaj kiel grava
instrumento de pacedukado. Aktivuloj de la
muzeo preparis kaj eldonis la unuan
uzbeklingvan
E-studlibron.
La klubo
"Esperanto" ankaŭ inkluzivas plumamikan
servon asistantan al infanoj kaj plenkreskuloj
de diversaj landoj establi senperajn
reciprokajn kontaktojn, kiuj pli bone ol io
kontribuas al interkompreniĝo, amikeco kaj
paco sur nia planedo. Tiucele estas planate
eldoni internacian gazeton de la plumamikoj.
8. "Granda Silka Vojo"
La muzeo strebas per siaj rimedoj de la
popola diplomatio revivigi la tradiciojn de la
Granda Silka Vojo, evoluigi kulturajn
interŝanĝojn, internacian turismon, establi
partnerecajn ligojn kaj kunlaboron inter lokaj
kaj eksterlandaj entreprenistoj kaj specialistoj
en diversaj sferoj.
9. "Samarkando en Ĉiuj Kontinentoj"
Nia hejmurbo estas parto de la M onda
Heredaĵo de UNESKO. Ni kolektas
ĈIUSPECAJN
materialojn
(leterojn,
vojaĝrakontojn,
gazetartikolojn,
librojn,
broŝurojn,
poemojn,
kantojn,
fotojn,
desegnaĵojn,
dokumentojn
ktp)
pri
Uzbekistano kaj Samarkando. Fakte, CHION
AJN pri la temo, inkluzive fotojn de startoj,
vendejoj, restoracioj, hoteloj, komunumoj,
kompanioj, varoj ktp estos tre bonvena. Ĉiuj
senditaĵoj estos eksponataj en la speciala
ekspozicio en la muzeo. Ni ankaŭ publikigos
la plej interesajn materialojn en nialanda
gazetaro.
Perspektivoj de evoluo de la muzeo
Dum pasintaj jaroj la muzeo pruvis sian
vivkapablon kiel neordinara muzeo de la
nova tipo, ne havanta analogiojn en la landoj
de KSS kaj Baltio. Tamen necesas agnoski,
ke pro la manko de respektiva materia-

teknika bazo, ties grandagaj potencialaj ebloj
estas ankoraŭ ne plene utiligataj. Ni iom
ekrevu. La futuron de la muzeo ni volus vidi
kiel multfunkcian, ekipitan per ĉio necesa,
Internacia Paccentro, laŭeble konstruita laŭ
speciala projekto - kun kelkaj haloj por
konstanta ekspozicio, aparta lokalo por
provizoraj ekspozicioj, galerioj "Autografo
de Paco", "Belo Savos la M ondon", "La
M ondo Tra la Okuloj de Infanoj", Internacia
Halo de Ridetoj kaj ĉambro de pacaj kreivaj
ludiloj, negranda konferencejo por okazigo
de renkontiĝoj, prelegoj, seminarioj kaj kreaj
metiejoj, por demonstro de slajdoj, kino- kaj
video-filmoj; biblioteko, arkivo, ĉambro por
malstreĉiĝo kaj interna paciĝo, malgranda
komputila centro kun modernaj komunikiloj
kun la tuta mondo kaj eĉ mini-hotelo por
volontulaj helpantoj alvenontaj ĉi-tien el
diversaj landoj. Sur la planko estas muntita
grandega mondmapo, ĉirkaŭe troveblas floroj
kaj dekoraciaj plantoj el multaj anguletoj de
la terglobo, mallaŭte sonas agrabla muziko,
voĉoj de naturo, kvazaŭ kun ni parolas la
planedo Tero mem...
Sed evidente ĉio-ĉi estas el la sfero de revoj.
Kvankam, kiel oni diras, ke ĉio komenciĝas
ekde la revo. Kaj kiu scias, povas esti iam tio
efektiviĝos...
La tuta aktivado de la muzeo plejparte
baziĝas sur la volontula laboro de ties
aktivuloj kaj helpo de amikoj tra la tuta
mondo, kiujn ni konsideras plenrajtaj
"akciuloj" de la muzeo. Se vi kaj viaj amikoj
dividas kun ni niajn strebojn kaj volas subteni
la muzeon, via helpo estos dankeme
akceptita. Nuntempe estas organizata la
Societo de amikoj de la Internacia M uzeo de
Paco kaj Solidaro kiel grupo de subteno de
niaj iniciatoj. Kaj kompreneble, ni ĉiam tre
ĝojos akcepti vin kaj viajn amikojn en
antikva kaj eterne juna Samarkando kaj en
nia Pacmuzeo. Bonvenon!
Niaj koordinatoj

Poŝta adreso:
Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro
P.O. Box 76, UZ-703000 Samarkand
Respubliko Uzbekistano.
Kontakta telefono/ fakso: +998 (662) 33 17 53.
Retpoŝto: imps@rol.uz (kutime por mesaĝoj en simpla
TEKSTA (.txt) formato, SEN suplementoj).
Interreto:
http://www.aliaflanko.de/urbo/samarkand/muzeo.html
http://www.civilsoc.org/nisorgs/uzbek/peacemsm.htm
http://www.aliaflanko.de/urbo/samarkand/
samarkand.html
http://peace.museum.com
http://satamikarohm.free.fr/esperanto/iniciatoj/
samarkando.html
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Rio-de-Ĵanejro
Tiu bela, moderna kaj vigla ĉefurbo de ŝtato Rio-de-Ĵanejro kun 5,880,544
loĝantoj situas ĉe la golfeto Guanabara inter la montaro kaj la atlantika oceano. Tre
grava kultura, komerca, turisma kaj industria centro prezentas belajn placojn,
parkojn kaj avenuojn.
La plej interesaj vidindaĵoj estas: Korkovado kun la bela statuo de Kristo,
superreganta la urbon, kaj Pão de Açucar kun rava panoramo de Rio-de-Ĵanejro.
Kopakabano, Ipanemo, Leblono kaj Barra de Tiĵuko estas la fame konataj kaj vere
allogaj plaĝoj de la urbo.
Aliaj nepraj vidindaĵoj estas la centro, la kvartalo Glorio, Flamengo, Botafogo,
Tiĵuko kaj en la golfeto Guanabara, la romantika insulo Paketo (Paketá).
En la urbo troviĝas bonaj teatroj, kinejoj kaj kunvenejoj por ĉiuj kiuj ŝatas
vesperdistraĵojn. Tie funkcias tri modernaj universitatoj. Ponto Prezidanto Costa e
Silva, longa je 14500 metrojn ligas Rio-de-Ĵanejro al Niterojo kaj estas majesta
verko de brazila inĝenierarto.
Tre bela, kolorema kaj popola festo estas la karnavalo en Rio-de-Ĵanejro. La
Esperanto-movado pli kaj pli vigliĝas en AERĴ, Kooperativo de Esperantistoj,
Societo Vladimir Lorens. La brazilanoj kiuj loĝas kaj naskiĝis en Rio estas
kariokaj. Koncize kion ni volas aludi pri Rio-de-Ĵanejro estas “la mirinda urbo”.
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La memoraĵo de mitoj “Ferdoŭsio kaj Ŝahnameo”

”Tus” estas urbo en la provinco Ĥorasano
kaj situas 30 km-jn nordokcidente de
Maŝhado.
La situo estas 36˚28΄ norde kaj 59˚31΄
orient-longe de Grenviĉa meridiano.
La remparo de malnova Tuso malgraŭ
eroziego ankoraŭ bone montras ĉirkaŭaĵon
de la urbo. Laŭ du vojoj eblas alveni
Tuson de Maŝhado, la malnova vojo
Maŝhado-Guĉano kaj la nova vojo ĉe kiu
ekzistas multaj historiaj monumentoj kaj
konstruaĵoj. El Tuso oni povas atingi al
vilaĝoj kiuj havas kulturajn rilatojn kaj
komunikajn mitojn kun maŭzoleo de
Ferdoŭsio kaj lia fama libro “Ŝahname”.
Oriente de Tus-remparo estas vojo
direktita al “Paĵ” naskiĝvilaĝo
de
Ferdoŭsio. Historia turo “Afangan”
troveblas dum ĉi tiu vojo, alirante oni
atingos la monumenton de “Ĥaĝe Rabi”
kaj fine al Maŝhado.
Okcidente de la remparo ĉe alia vojeto oni
povos vizit i la fonton “Gilas (ĉerizo)”. Tiu
fonto estas la loko kaj bordo kie okazis iuj
malnovaj iranaj fabeloj kaj dum pasinto
Tuso ricevis akvon de ĝi.
La menciita urbo famkonate lokas en
historio kaj mito de Irano kaj laŭ iuj
skribaĵoj, Ĝamŝid Piŝdadi (reĝo el
Piŝdadidoj, legu la numeron: 10 p: 5, 9)
ordonis ĝin konstrui. Kiam la urbo ruiniĝis
“Tus Nozar” refaris kaj nomis la novan
urbon laŭ sia persona nomo.
En Ŝahnameo oni legas ke (reĝo)
Kejĥosro donacis ĉi tiun urbon al Tus la
filo de Nozar kaj Kejkavuso (alia reĝo)
kaŝis trezoron nome “Arus (bofilino) en
ĝin. Kiam li estis forpasinta, rekomendis
tiun trezoron doni al “Zal, Giv, kaj Rostam
(la herooj de la libro)”.
Dum Sasanida imperio Tuso estis el la
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plej gravaj regionoj kaj eĉ havis ian 30
specialan limgardiston nome”Konarang”.
27
Ankoraŭ ne estas difinite kial Tuso
detruiĝis de post fino de la tria jarcento de
Islamo en Irano, ĉar Ŝahid Balĥi (poeto)
en siaj poemoj memorigas pri ĝia ruiniĝo
dum la fino de la 3a kaj la komenco de 4a
lunhiĝria jarcento.
Ĝis la fino de 4a jarcento la granda
parto de Irano estis nomata “Tus” havante
4 urbojn, “Taberan, Radekan, Nogan kaj
Torgabez”. Ĉi vasta parto situis inter du
montaroj Hezar masĝed (mil moskeoj)
kaj Binalud en la nordo kaj la sudo de
Irano. Sed nun la nova Tuso kie kuŝas
maŭzoleo de Ferdoŭsio estas tiu malnova
Taberano. Radekano ankoraŭ estas granda
vilaĝo en kiu la historia Radekan-Turo
okulfrapas. Kaj Torgabezo hodiaŭ estas
Torgabe plus Nogano ankaŭ vizitindas en
Maŝhado.
Tuso en la mezo de la 6-a jarcento pro
atako de Gazanavidoj detruiĝis kaj en la
komenco de la 7a Ĝalal-ed-din Miranŝah,
kruela filo de Tejmuro tiel ru inigis Tuson
N-ro: 11
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ke ne plu restis eĉ unu vilaĝeto. Ŝahroĥ
Tejmuri kaj liaj anstataŭuloj klopodis
rekonstrui ĝin sed preskaŭ vane, la tre
grava problemo estis pro akvo. Renversigi
la akvon de Gilas aŭ Golasb-fonto el Tuso
al Maŝhado en la 9a jarcento okazis per
“Aliŝir Navai” kaj atakoj de Ŝibak-Ĥano el
uzbekoj dum jaroj 913- 915 lunhiĝriaj,
malgraŭ tio ke li poste volis rekompensi
sed ne trovis tempon kaj mortis. Forlasita
Tuso sen iu registro, sen akvo pli kaj pli
detruiĝis.
Sed maŭzoleo de Ferdoŭsio rolis kiel
fortiga povo. Ferdoŭsio irana epopea poeto
kiu dum 30 jaroj gardis persan lingvon kaj
ne permesis forgesiĝi la nomo de Tuso. La
vizitantoj kaj liaj dankemuloj ĉiam venis
kaj venos al li. Do estas dirinde Tuso en
nuna periodo estas grava nur pro karmemoro de sia famekonata
literatura trezoro Ferdoŭsio. La maŭzoleo
en remparo de malnova Tuso situas en
vasta ĝardeno kies parto apartenis al la
poeto mem. Kial oni Ferdoŭsion
entombigis en lia viv-loko, estas historia
aventuro pri kio rakontas Nezami Aruzi en
jaro 510 kiam venas al Tuso.
La maŭ zoleo en la jaro 1313 sunhiĝria
(1934) per Asocio de Naciaj monumentoj
estas konstruita kiam samtempis kun
jarmila naskiĝdato de la granda poeto. Ĝi

inaŭguriĝis al pli ol cent sciencistoj,
orientalistoj kaj poetoj de Irano kaj aliaj
landoj.
La arkitekturo estas kiel Persepolo.
Molaj malsupraj tavoloj de la tero kaŭzis
iom subfleksiĝon de la konstruaĵo kaj
aliflanke la interna parto de maŭzoleo por
vizitantoj ne estis sufiĉa, do ĝi fermiĝis en
1343 sunhiĝria (1964) kaj post 4 jaraj
riparadoj laŭ sama stilo kaj arkitekturo, la
pordoj malfermiĝis al entuziasmo de sia
vizitantoj.
La nova konstruaĵo estas unu kaj duon
etaĝa kies skeleto estas el ferbetono kaj la
fasado el tiu Ĥalaĝ-ŝtono de Maŝhado kiu
estis uzita en unua konstruaĵo.
Ankaŭ novan bulvardon de envena vojo de
Tuso ĝis la ĝardeno de la maŭzoleo
samtempe vojfariĝis, subkies eble la
restaĵoj de la malnova Tuso (Taberano)
povas ekzisti.
La aliaj vidindaĵoj de Tuso estas:
- Malnova remparo aŭ Tus-citadelo.
- Harunia monumeto.
- Historiaj pontoj de Kaŝf-rivero.
- Tur-forma maŭzoleo.
- La pordegoj de Tuso inklu zive: Rudbar,
Marv, okcidenta kaj nordorienta pordegoj.
- “Paĵ” naskiĝvilaĝo de Ferdoŭsio.
- Turo Afangan.
- Gilas fonto.

Fotoj de maǔzoleo de Ferdoǔsio en la historia urbo Tuso
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personoj
Abbasi. Saed

n-ro: 9 p: 20

Abedian. Raana

n-ro: 1 p: 9/ n-ro: 2 p:
11
n-ro: 4 p: 3, 4 / n-ro: 5
p: 11 / n-ro: 6 p: 18 / nro: 7 p: 9 / n-ro: 10 p:
29

Ahmad Nia. Ŝirin

Aĥteh. Gasem

n-ro: 9 p: 13

Akerlund. Annlouise

n-ro: 1 p: 7

Aleksandro la
granda

n-ro: 10 p: 10

Alizadeh. Hosejn

n-ro: 8 p: 18 / n-ro: 10
p: 24
Arakelijan. Karine n-ro: 10 p: 21
Attar Nejŝaburi.
Farid-od-din

n-ro: 8 p: 9

Azarhushang.
Gholam Reza

n-ro: 2 p: 4, 5 / n-ro: 6
p: 23 / n-ro: 10 p: 29

Bahmean Reĝo

n-ro: 4 p: 5

Baranowicz.
Halina
Bastani. Ŝima

n-ro: 2 p: 3

Borhani. Said

n-ro: 6 p: 17 / n-ro: 10
p: 3, 29
n-ro: 10 p: 13

Camus. Albert

n-ro: 1 p: 3 / n-ro: 4 p:
34

Dolatŝahi. Ali
Reza
Durono. F.V

n-ro: 2 p: 3 / n-ro: 2 p:
7
n-ro: 2 p: 4

Durwael. Ivo

n-ro: 9 p: 24

Ebrahimpur.
Najjere (Lumina)

n-ro: 4 p: 32 / n-ro: 7 p:
29 / n-ro: 9 p: 20 / n-ro:
10 p: 24, 26

Elbakjan. Lida
Emrani. Simin

Ferdoŭsio.
Abolghasem
Ĝalali. Biĵan

Kabiri. Hamid Reza

n-ro: 6 p: 20

Partovi Nia. Vahid
Phillipson. Robert

n-ro: 10 p: 29
n-ro: 1 p: 3

Kajjam. Omar

Ref al Ĥajjam

Kapista. Tereza

n-ro: 7 p: 25 / n-ro: 8
p: 10 / n-ro: 9 p: 25

Platteau. R
Privat. Edmond

n-ro: 10 p: 18
n-ro: 2 p: 3

Purdehgan. Ali

n-ro: 10 p: 25

Karam Neĵad.
Anahita

n-ro: 6 p: 20

Raŝidi. Hejdar

Karimi. Azar
(Zahra)

n-ro: 2 p: 4 / n-ro: 3
p: 10 n-ro: 10 p: 29

Rudakio

n-ro: 5 p: 3, 10 / n-ro:
10 p: 25
n-ro: 3 p: 8

Karimi. Diana

n-ro: 6 p: 22 / n-ro:
10 p: 29

Karimi. Mehdi

n-ro: 6 p: 7

Kenzaburo. De oe

n-ro: 2 p: 4

Khey r khah. Reza

n-ro: 2 p: 4 / n-ro: 4
p: 13

Kosari. Ali

n-ro: 10 p: 5

Lins. Ulrich

n-ro: 2 p: 3

Mahbub. Asad

n-ro: 4 p: 5 / n-ro: 5
p: 2 / n-ro: 6 p: 2, 15 /
n-ro: 7 p: 21 / n-ro: 8
p: 13 / n-ro: 9 p: 3 / n
-ro: 10 p: 13

n-ro: 10 p: 9

Corsetti. Renato

Fahmi. M

de la 1-a ĝis la 10-a numero

Maĥmalbaf. Mohsen n-ro: 3 p: 3 / n-ro: 7
p: 7, 8
Mamduhi. Ahmad
Reza

n-ro: 3 p: 5 / n-ro: 4
p: 8 / n-ro: 5 p: 4, 7 /
n-ro: 6 p: 14, 24 / nro: 7 p: 2, 12 / n-ro: 8
p: 6, 25 / n-ro: 9 p: 9 /
n-ro: 10 p: 29

Mamduhi. Behĝat

n-ro: 7 p: 11 / n-ro: 8
p: 17

Manuĉehrio

n-ro: 3 p: 8

Marcoval. Joaquim

n-ro: 3 p: 13

n-ro: 10 p: 21

Markarian. Martin

n-ro: 6 p: 16

n-ro: 1 p: 14 / n-ro: 4 p:
32 / n-ro: 7 p: 4, 7 / nro: 9 p: 22 / n-ro: 10 p:
3, 29

Masay uki. Saionji

n-ro: 2 p: 4

Melnikov.
Aleksandr. S

n-ro: 5 p: 16

n-ro: 2 p: 10 / n-ro: 3 p:
9 / n-ro: 5 p: 21 / n-ro:
7 p: 19 / n-ro: 8 p: 9,
24 / n-ro: 9 p: 17 / n-ro:
10 p: 27, 28

Michiko.Ta kaoka

n-ro: 4 p: 13

Miler. Artur

n-ro: 2 p: 4

Mirbagian. Morteza

n-ro: 1 p: 8 / n-ro: 3
p: 2 / n-ro: 4 p: 2 / nro: 5 p: 2 / n-ro: 8 p:
2 / n-ro: 9 p: 2 / n-ro:
10 p: 2

n-ro: 2 p: 9 / n-ro: 3 p:
8 / n-ro: 4 p: 5 / n-ro:
10 p: 19
n-ro: 2 p: 6

Mohammadi.
Rostam

n-ro: 6 p: 21

Mohebali. Homejra

n-ro: 10 p: 28

Molnar. Deferenc

n-ro: 2 p: 4

Mosaddeg. Hamid

n-ro: 9 p: 20

Musavizadeh. Lejla

n-ro: 8 p: 24

N. Maĝd. Fariba

n-ro: 1 p: 2 / n-ro: 3
p: 2 / n-ro: 6 p: 13 / n
-ro: 7 p: 4, 8 / n-ro: 8
p: 5 / n-ro: 9 p: 23 / n
-ro: 10 p: 29

Ĝamŝid (reĝo)

n-ro: 10 p: 5, 9

Gasemi. Reza

n-ro: 10 p: 13

Gurgen. Sevak

n-ro: 10 p: 20

Habibpur. M. P.

n-ro: 3 p: 6,7 / n-ro: 10
p: 21

Hafezo

n-ro: 3 p: 8 / n-ro: 9 p:
6

Ĥajjam. Omar

n-ro: 8 p: 17 / n-ro: 10
p: 9
n-ro: 2 p: 10

Nezamio

n-ro: 3 p: 8

Hiroy uki. Takashi

n-ro: 2 p: 4

Nimajuŝiĝ

n-ro: 8 p: 3

Hosejni. Mehrzad

n-ro: 8 p: 24 / n-ro: 9 p:
24

Pakravan

n-ro: 2 p: 9

Ibne-Haŭgal

n-ro: 4 p: 5

Pandĥahi. Tahere

n-ro: 8 p: 24

Ĥejrĥah- Vatan.
Nasim

Sadio

n-ro: 3 p: 8 / n-ro: 5
p: 10 / n-ro: 6 p: 3,
19 / n-ro: 7 p: 18 / nro: 8 p: 21 / n-ro: 9 p:
21 / n-ro: 10 p: 22

ŝafii. Hamze

n-ro: 5 p: 2, 22 / n-ro:
8 p: 29 / n-ro: 9 p: 18,
29 / n-ro: 10 p: 8, 29
n-ro: 10 p: 3

Sahebzamani
(MHSZ)
Sajjadpur. Kejhan

n-ro: 1 p: 4, 5 / n-ro:
2 p: 2 / n-ro: 3 p: 8 / n
-ro: 4 p: 12 / n-ro: 5
p: 10 / n-ro: 6 p: 3,
19 / n-ro: 7 p: 3, 17,
18 / n-ro: 8 p: 18, 20,
21 / n-ro: 9 p: 6, 7,
12, 21 / n-ro: 10 p: 2,
4, 19, 29

ŝamlu. Ahmad
ŝapur. Parviz

n-ro: 9 p: 29

Sardari. Said

n-ro: 10 p: 3

ŝariati. Nafise

n-ro: 10 p: 29

Sepehri. Sohrab

n-ro: 4 p: 8

ŝelstajn. Silvester

n-ro: 2 p: 4

Sku tnabb- Kangas.
Tove
Solat. Nazi

n-ro: 1 p: 3

Torabi. M.R

n-ro: 8 p: 17

n-ro: 4 p: 32 / n-ro: 6
p: 7, 12, 21 / n-ro: 7
p: 4
n-ro: 5 p: 23 / n-ro: 7
p: 4 / n-ro: 8 p: 3 / nro: 10 p: 21, 29

Vahidi. Hosejn
Valla. Marie

n-ro: 1 p: 14
n-ro: 5 p: 14

Vindschadier. Brian
Viny als. Manel

n-ro: 3 p: 2
n-ro: 3 p: 13

Waringhien. Gaston

n-ro: 10 p: 9

Westermay er.
Manfred
Zakrzewsi. Adam

n-ro: 2 p: 8
n-ro: 2 p: 3

Zokzi. Abdoln-ro: 6 p: 23 / n-ro: 7
Rahman
p: 4, 5
Zolfagar Nia. Golam n-ro: 10 p: 25

organizoj

AFESPO n-ro:10 p:29
Akademio de Sciencoj de Armenio n-ro:10
p:20
Armenia E-a Asocio (AEA) n-ro:10 p: 21
Ferdoŭsi Universitato n-ro:10 p:29
IJK n-ro:1 p: 4
ILEI n-ro:10 p: 3
Irana E-o Asocio (IREA) n-ro:10 p: 3, 29
Irana E-o Centro n-ro:1 p: 4
Irana verkista asocio (IVA) n-ro:2 p:4
IREJO n-ro:1 p: 4 / n -ro:4 p:32, 34 / n -ro:10
p: 3, 29
IRLEI (Irana ligo de e-aj instruistoj) n-ro:10
p:3, 29
N-ro: 11
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